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1. Ændring af planloven, sagsnr. 10/1515
0B

Michael Koch-Larsen

Resumé
Ændringen af planloven har til formål at give nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszoner, i landdistrikter og i byer i hele landet. Planlovens formålsbestemmelse bredes ud, således at der også er bredt fokus på at skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet.
Regionerne kvitterer for, at planlovsændringen øger mulighederne for udvikling i landdistrikterne, herunder medvirker til at øge udbredelsen af digital infrastruktur.
Kommunernes pligt til at forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante strategier, herunder kommuneplanen, bør fremgå af loven. I
forhold til bestemmelserne om muligheden for at etablere et antal turismeprojekter i landzoner, opfordrer Danske Regioner til, at tilladelse kun kan gives,
såfremt projektet også er i overensstemmelse med de turismepolitiske overvejelser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Indstilling
Udvalget for Regional Udvikling og EU indstiller,
at bestyrelsen godkender høringssvaret.
Sagsfremstilling
Den politiske aftale om ændring af planloven er nu udmøntet i to udkast til ændringer af henholdsvis planloven og naturbeskyttelsesloven. Ændringerne i naturbeskyttelsesloven vedrører kommunernes mulighed for kunne søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havne og mellem by og havn.
Planloven
Danske Regioner støtter planlovens ændrede formålsbestemmelse, således at
det bredere fokus nu også inkluderer ”gode rammer for vækst og udvikling i
hele Danmark”. Danske Regioner støtter endvidere de fire nationale interesseområder: Vækst og erhvervsudvikling (nyt), natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale anlæg (nyt).
Der kvitteres for øgede muligheder i landdistrikterne, hvor borgere og virksomheder får umiddelbare rettigheder til at bruge overflødiggjorte bygninger
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og udvide arealet op til 500 m2 i landzonen, samt at kommunerne kan udpege
omdannelsesbyer til udvikling.
Samtidig er de nye muligheder for at fastsætte kortere høringsfrist, når der er
tale om lokalplaner af mindre betydning, en positiv forenkling, der kan medvirke til at sænke barriererne for at etablere bedre mobildækning og øge udbredelsen af digital infrastruktur.
Kommunerne og den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Ifølge lov om erhvervsfremme og regional udvikling skal kommunerne forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier. Det bør tilsvarende præciseres i planloven, hvor de kommunale strategier har lovmæssigt ophæng, at kommuneplanen skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. På det sted i planloven, hvor der refereres til,
hvad kommuneplanen skal forholde sig til, bør der være en reference til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som dermed erstatter den regionale udviklingsplan, der i lovforslaget foreslås at udgå.
Turismeprojekter
Som en del af planlovsændringen kan erhvervs- og vækstministeren give tilladelse til, at der etableres op til 15 turismeprojekter i landzoner. Der bør opfordres til, at tilladelse kun kan gives, såfremt projektet også er i overensstemmelse med de turismepolitiske overvejelser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Inddragelse af de regionale vækst- og udviklingsstrategier vil sikre
grundlaget for et helt nødvendigt helhedsperspektiv på udviklingen af nye turismeprojekter. Strategierne sikrer en sammenhængende indsats for vækst og
udvikling på tværs i de enkelte regioner. Det gælder også på turismeområdet.
Da turisme er et vigtigt indsatsområde i de regionale vækst- og udviklingsstrategier, har regionerne en indgående viden om udviklingen af dansk turisme.
Udvikling af en attraktiv destination er ikke kun et spørgsmål om de fysiske
omgivelser. Det handler også om at styrke sammenhængen mellem erhvervsudvikling, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, herunder at understøtte
virksomhederne med at skabe vækst og sikre den rette arbejdskraft, og at binde
byer og yderområder bedre sammen gennem effektiv infrastruktur.
Høringssvar er afgivet med forbehold for politisk behandling.
Link til høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59824
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Bilag
Høringssvar på udkast til lovforslag om modernisering af planloven.pdf
(1358132).
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2. Orienteringspunkter, sagsnr. 16/71
1B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er vedlagt følgende orienteringspunkter:

•
•
•
•
•
•

Udbud af hf på erhvervsskoler
Erhvervsuddannelser
Anbefalinger fra Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter
Satspuljeaftale 2017-2020 samt finanslovsaftale
Politisk aftale om den patientansvarlige læge
Kommende konferencer

Bilag
Udbud af hf på erhvervsskoler.pdf (1368226).
Erhvervsuddannelser.pdf (1368911).
Anbefalinger fra Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter.pdf
(1368912).
Satspuljeaftale 2017-2020 og finanslov.pdf (1368910).
Politisk aftale om den patientansvarlige læge.pdf (1368913).
Kommende konferencer.pdf (1368244).

Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 28-11-2016

Side 6

Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 28-11-2016

Side 7

3. Næste møde, sagsnr. 16/71
2B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at næste møde holdes torsdag den 15. december 2016 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.

Erhvervsstyrelsen
hoeringplan@erst.dk

17-10-2016

Sag nr. 10/1515
Dokumentnr. 46719/16

Lovforslag om modernisering af planloven
Danske Regioner støtter planlovens ændrede formålsbestemmelse, således
at der nu er bredt fokus på at sikre en sammenhængende planlægning, der
forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at
værne om landets natur og miljø, og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele Danmark.
Danske Regioner støtter endvidere de fire nationale interesseområder, herunder at planloven fremover også fokuserer på vækst og erhvervsudvikling.
Det åbner nye muligheder i landdistrikterne, at borgere og virksomheder får
umiddelbare rettigheder til at bruge overflødiggjorte bygninger i landzonen
og udvide arealet op til 500 m2, samt at kommunerne kan udpege omdannelsesbyer til udvikling.
Samtidig er de nye muligheder for at fastsætte kortere høringsfrist, når der
er tale om lokalplaner af mindre betydning, en positiv forenkling, der kan
medvirke til at sænke barriererne for at etablere bedre mobildækning og øge
udbredelsen af digital infrastruktur.
§4 a – turismeprojekter
I forhold til bestemmelserne om planlægning af innovative og miljømæssigt
bæredygtige turismeprojekter opfordrer Danske Regioner til, at tilladelse
kan gives, såfremt projektet også er i overensstemmelse med de turismepolitiske overvejelser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. § 4 a pkt. 2
kommer således til at lyde:
”2) etableringen af de konkrete projekter sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter og er i overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunalbestyrelsens planlægning

for turisme og kommunalbestyrelsens planstrategi samt i den regionale
vækst- og udviklingsstrategi,”
Begrundelse
Inddragelse af de regionale vækst- og udviklingsstrategier i lovforslaget om
modernisering af planloven vil sikre grundlaget for et helt nødvendigt helhedsperspektiv på udviklingen af nye turismeprojekter.
Af Lov om erhvervsfremme og regional udvikling fremgår det i § 8 a stk. 2,
at ”Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale
vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen, inklusiv turisme…”.
Af lovens § 13, stk. 3 fremgår det endvidere, at ”Kommunalbestyrelsen skal
forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for
kommuneplanlægning”.
Som beskrevet i Lov om erhvervsfremme og regionale udvikling, er den regionale vækst- og udviklingsstrategi den overordnede og sammenhængende
erhvervsstrategi for regionen og de omfattede kommuner. Strategierne samler - inden for brede og sammenhængende indsatser for udvikling af erhvervet - stærke partnerskaber omfattende kommuner, erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner m.fl. Strategierne sikrer således en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i de enkelte regioner. Det gælder også
på turismeområdet.
Udvikling af fremtidens kystdestinationer, som modsvarer den efterspørgsel, der er fra de voksende grupper af moderne mere aktivitets- og kvalitetssøgende målgrupper, kræver, at planlægningen af nye turismeprojekter ikke
begrænses til den enkelte kommunes grænser. Det er afgørende, at loven
åbner op for, at planlægning i højere grad baseres på de steder, hvor den
kritiske masse er til stede, og i mindre grad efter kommunegrænser.
Da turisme er et vigtigt indsatsområde i de regionale vækst- og udviklingsstrategier, har regionerne en indgående viden om udviklingen af dansk turisme. Jævnfør Lov om dansk turisme, kap. 3 § 7 og 8, har regionerne oprettet tre regionale udviklingsselskaber for turisme, herunder selskabet
Dansk Kyst- og Naturturisme. Udviklingsselskaberne har til opgave at udvikle dansk turisme inden for bl.a. kyst- og naturturismen. Regionerne har
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således taget et ansvar for at sikre en stærkere organisering af den offentlige
turismeindsats.
Regionerne har ligeledes deltaget aktivt i udformningen af den nationale
strategi for dansk turisme og støtter op om strategiens fokusområder, herunder også arbejdet med bedre turistoplevelser igennem attraktive destinationer. På s. 45 i strategien står der følgende:
”Der bør samarbejdes om at udvikle attraktive destinationer inden for rammerne af geografiske områder, som har kritisk produktmasse, og som kan
tilbyde turisterne transportmuligheder, overnatningskapacitet, servicefaciliteter og oplevelsesmuligheder. Etablering af ny overnatningskapacitet og
udvikling af turismerettede aktivitetstilbud bør foretages under hensyn til
den samlede destinationsudvikling.”
Regionerne kan bidrage til denne udvikling igennem det helhedssyn, som er
grundlaget i de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udvikling af en attraktiv destination er ikke kun et spørgsmål om de fysiske omgivelser. Det
handler også om at styrke sammenhængen mellem erhvervsudvikling, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, herunder at understøtte virksomhederne med at skabe vækst og sikre den rette arbejdskraft, og at binde byer
og yderområder bedre sammen gennem effektiv infrastruktur.
§11 e – kommuneplanen
Kommunerne skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, jf. lov om erhvervsfremme og regional
udvikling § 13, stk. 3, og Miljøministeriets hyrdebrev til kommuner og regioner af 10. april 2014. Dette forhold bør tilsvarende afspejles i planloven,
hvor de kommunale strategier har lovmæssigt ophæng. Derfor bør den regionale udviklingsplan i § 11 e, stk. 1, nr. 2, rettes til den regionale vækstog udviklingsstrategi i stedet for at udgå, som det foreslås i lovforslaget.
Danske Regioners bestyrelse behandler planlovsforslaget efter høringsfristens udløb, hvorfor der tages forbehold for endeligt høringssvar.
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Med venlig hilsen

Lotte Holten
Centerchef

NOTAT

17-11-2016
Sag nr. 16/71
Dokumentnr. 59626/16
Maren Munk-Madsen
Tel. 35 29 81 65
E-mail: mma@regioner.dk

Udbud af hf på erhvervsskoler, sagsnr. 16/2179
Med forliget om gymnasiereformen er der lagt op til væsentlige ændringer
af hf-uddannelsen. Dels kan eleverne nu optages direkte efter 9. klasse og
dels målrettes uddannelsen i højere grad mod de korte og mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.
Dette sker bl.a. gennem såkaldte tematiske fagpakker. Der er fra forskellige
sider forventning om, at disse ændringer vil betyde flere ansøgere til hf. Eksempelvis tilkendegiver flere af de nuværende udbydere, at man forventer
en øget søgning til hf, da den vil appellere til en bredere gruppe af unge og
voksne gennem den mere direkte og målrettede vej til videre uddannelser
og jobmuligheder.
Denne formodning har fået en række erhvervsskoler landet over til at ansøge om at udbyde hf. Der er derfor god grund til at holde øje med søgetallet
til hf ift. skoleåret 2017/18, dels med henblik på at vurdere kapacitetsbehovet og for at vurdere, om uddannelsen tiltrækker elever fra eksempelvis erhvervsuddannelserne.
Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at imødekomme en ansøgning om udbud af hf på erhvervsskolen Rybners i Esbjerg som et toårigt
forsøgsprojekt for at få erfaringer med effekten af denne type udbud. I Region Midtjylland har forretningsudvalget den 15. november 2016 indstillet
til regionsrådet, at sagen udsættes, indtil lovgivningen vedrørende gymnasiereformen er vedtaget, og at sagsfremstillingen på dette tidspunkt suppleres
med en samlet oversigt over kapaciteten på og søgningen til den 2-årige
HF-uddannelse i regionen. De øvrige regioner har drøftet sagen administrativt og meddelt, at man af en række årsager ikke kan foretage en fyldestgø-

rende sagsbehandling vedrørende ansøgninger om udbud for skoleåret
2017/18, men at erhvervsskolerne kan søge om udbud fra skoleåret
2018/19, hvis dette er relevant. Det kan forventes, at en række erhvervsskoler vil gøre dette, og det vil derfor være hensigtsmæssigt med en fælles tilgang til processen for dette.
Der er en række argumenter for at afvente konsekvenserne af implementeringen af gymnasiereformen, der træder i kraft med skoleåret 2017/18, før
der gives godkendelser til nye permanente udbud af hf. For det første vides
det endnu ikke, om den nye gymnasiereform reelt vil føre til et ændret søgemønster, og det er derfor for tidligt at øge kapaciteten på uddannelserne.
De nuværende udbydere har endnu ikke tilpasset deres udbud til reformen,
og der er derfor ikke overblik over, hvilke eventuelle yderligere fagpakker
der er behov for i de enkelte regioner. Endeligt er lovgivningen vedrørende
gymnasiereformen formelt set ikke vedtaget endnu. Hertil kommer, at ansøgningerne de fleste steder er kommet så sent, at man på nuværende tidspunkt vanskeligt vil kunne foretage en grundig behandling af udbudsansøgningerne i tide til, at de kan indgå i forårets ansøgningsrunde.
Ovenstående overvejelser er viderebragt til undervisningsminister Ellen
Trane Nørby i et brev fra Danske Regioners formandskab. Undervisningsministeren skriver i sit svar den 28. oktober 2016, at det ikke er ambitionen
at øge søgningen til hf, og ansøgninger om nye udbud af uddannelsen må
derfor ses i dette lys, og at ministeren som udgangspunkt er enig i, at der
kan være gode grunde til at afvente implementeringen af gymnasiereformen, inden der gives godkendelse til nye udbud af toårig hf i områder, hvor
der i forvejen findes et udbud.
Endelig betoner ministeren i sit svar de eksisterende styringsmæssige værktøjer, som regionerne har i forhold til styring og koordinering af ungdomsuddannelserne. Eksempelvis at regionerne går i dialog med en eller flere institutioner om ændringer af udbud, herunder om ophør af et eksisterende
udbud. Regionsrådene kan samtidig efter gældende regler – efter høring af
den enkelte institution – indstille, at der midlertidigt fastlægges et kapacitetsloft for en eller flere institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende samlede kapacitet.
Sekretariatets bemærkninger
Sagen blev behandlet i Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling
og EU på mødet den 3. november 2016.
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Udvalget pegede på, at der bør etableres en fælles regional proces omkring
ansøgninger rettet mod et udbud af hf på erhvervsskoler, når elevgrundlaget
er kendt, dvs. tidligst med udbud fra sommeren 2018.

NOTAT

17-11-2016
Sag nr. 16/71
Dokumentnr. 59783/16
Maren Munk-Madsen
Tel. 35 29 81 65
E-mail: mma@regioner.dk

Erhvervsuddannelser, sagsnr. 15/2031
Den 30. september 2016 blev det offentliggjort, hvor erhvervsuddannelserne skal være placeret fra sommeren 2017 og en årrække fremover. Regionerne har spillet en central rolle på grund af ansvaret for koordination af
ungdomsuddannelserne. Resultatet er en bedre geografisk uddannelsesdækning, hvilket er i tråd med regionernes politiske målsætninger.
Det forventes, at der i de kommende år vil blive en øget mangel på faglært
arbejdskraft i Danmark. Udfordringen er derfor at sikre tilstrækkeligt med
elever til de kommende og eksisterende udbud af erhvervsuddannelser.
Flere muligheder for erhvervsuddannelse
Erhvervsuddannelserne er opbygget med et grundforløb 1, et grundforløb 2
og et hovedforløb.
Regionerne har i løbet af 2015 og 2016 haft en central rolle i placeringen af
erhvervsuddannelserne fra sommeren 2017. De overordnede konsekvenser
er, at erhvervsuddannelser samlet vil blive udbudt flere steder i landet fra
sommeren 2017, så kommende elever får bedre adgang til både erhvervsskolernes grundforløb 1 og 2.
Der vil være 53 nye muligheder for at starte på grundforløb 1. Det vil være
muligt starte på grundforløb 1 i 86 byer, hvoraf tre er nye.
Der vil være 98 nye muligheder for at starte på grundforløb 2. Det vil være
muligt at starte på grundforløb 2 i 86 byer hvoraf to er nye.

Samlet set vil der fremover være 276 udbud af erhvervsuddannelsernes
grundforløb 1, 1.260 udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 og
601 udbud af erhvervsuddannelsernes hovedforløb.
Processen har bragt regionerne og erhvervsuddannelserne tættere på hinanden, ligesom der har været en tæt dialog med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og andre aktører på området, eksempelvis arbejdsmarkedets parter og kommuner. I en pressemeddelelse udsendt den 30. september 2016 kvitterer ministeriet for arbejdet, og for ”det store og grundige
arbejde, som skolerne, regionsrådene og REU har lagt i den lange proces
med at gennemføre udbudsrunden”.
Der er nu sikret ro omkring placeringen af uddannelserne for den næste årrække. På den baggrund kan det overvejes, hvordan der kan sikres tilstrækkeligt med elever til de kommende og eksisterende udbud af erhvervsuddannelser.
Udfordringer for at få flere faglærte
Overordnet står Danmark med den udfordring, at antallet af faglærte, der
forlader arbejdsmarkedet, er større, end antallet der indtræder på arbejdsmarkedet. I nedenstående vil udfordringen blive opridset i overskriftsform.
Det skal bemærkes, at trepartsaftalen fra august 2016 og erhvervsuddannelsesreformen, når den er fuldt implementeret, vil kunne bidrage til at mindske nogle af nedenstående udfordringer.
Det drejer sig primært om:
• Frafaldet er højt, idet kun hver anden gennemfører.
• Der er de sidste 15 år sket et stort fald i antallet af unge, der vælger
en erhvervsuddannelse. I 2016 var det således kun 18,4 procent af
de unge, der valgte en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen
mod 31,7 procent i 2001.
• Et karakterkrav på 02 i dansk og matematik og de stigende faglige
krav i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen betyder, at op
mod 2.400 unge årligt ikke er fagligt klar til en erhvervsuddannelse.
• Der er sket et fald i antallet af voksne, der søger ind på en erhvervsuddannelse, svarende til 20 procent efter indførslen af erhvervsuddannelsesreformen.
• Der er sket et fald i andelen af elever, der får en praktikaftale med
en virksomhed, mens andelen af skolepraktik er steget. Andelen af
elever i skolepraktik er således steget fra 5,8 procent i 2012 til 9
procent i 2015 ifølge den seneste statistik fra Undervisningsministeriet.
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Samtidig har 7 ud af 10 22-årige uden en ungdomsuddannelse været begyndt på en uddannelse. 18 procent har afbrudt mindst én gymnasial uddannelse, mens 44 procent har afbrudt mindst ét grundforløb på erhvervsuddannelserne, og 24 procent har afbrudt mindst ét hovedforløb. Hvis det
lykkes at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, vil det dermed reducere antallet af unge uden uddannelse og job.
På baggrund af ovenstående er der følgende mulige veje til flere faglærte i
Danmark:
• Iværksættelse af indsatser, der skal afhjælpe tværgående problematikker, eksempelvis manglen på praktikpladser
• Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse
• Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10.
klasse
• Flere unge skal gøres fagligt klar til at begynde og gennemføre en
erhvervsuddannelse
• Flere voksne skal vælge en erhvervsuddannelse, og flere skal efteruddannes/opkvalificeres fra ufaglært til faglært.
Ovenstående løsninger går på tværs af uddannelsessystemet (folkeskolen,
ungdomsuddannelserne og vejledningssystemet), beskæftigelsessystemet
(uddannelse og opkvalificering af ledige) og erhvervslivet (efteruddannelse/kompetenceløft af beskæftigede medarbejdere).
Sekretariatets bemærkninger
Sagen blev behandlet i Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling
og EU på mødet den 3. november 2016.
Udvalget noterede sig med stor tilfredshed, at det er lykkedes at opnå en
bedre geografisk uddannelsesdækning - ikke mindst i kraft af den regionale
indsats.
Udvalget pegede endvidere på, at Danske Regioner bør arbejde for at øge
kendskabet til regionernes bidrag til at sikre tilstrækkeligt med elever til de
kommende og eksisterende udbud af erhvervsuddannelser.
Bilag
Kortmateriale vedrørende udbud 2017
Baggrundsnotat om udfordringer ift. flere faglærte
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Kortmateriale vedrørende udbud 2017
Resumé
Nedenstående kortmateriale viser status efter den endelige placering af erhvervsuddannelserne som følge af udbud 2017. De nye udbudsgodkendelser gælder fra august 2017.

24-10-2016
Sag nr. 15/2031
Dokumentnr. 52825/16
Kasper Munk Rasmussen

Figur 1: Oversigt over udviklingen i grundforløb 1

Tel. 35298207
E-mail: Kmr@regioner.dk

Fremgang på 3 eller flere udbud
Fremgang på 1-2 udbud
Samme antal
Tilbagegang på 1-2 udbud
Ny by. Ingen udbud i forvejen
Allerede udbud i forvejen
Ikke længere udbud

Figur 2: Oversigt over udviklingen i grundforløb 2.
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Figur 3: Oversigt over antallet af erhvervsuddannelsernes hovedforløb fra
sommeren 2017. Kortet viser antallet hovedforløb på den enkelte skole.
Antal HF
1-3
4-10
11-20
flere end 20
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24-10-2016
Sag nr. 14/506
Dokumentnr. 52806/16

Baggrundsnotat om udfordringer ift. flere faglærte
Prognoser viser, at Danmark kommer til at mangle op til 70.000 faglærte i
2025. Det er et mål for regionerne, at flere unge og voksne påbegynder og
gennemfører en erhvervsuddannelse. Nedenstående giver en status for de
væsentligste udfordringer i forhold til dette.
Udfordringen i Danmark, oktober 2016.
Overordnet står Danmark med den udfordring, at antallet af faglærte, der
forlader arbejdsmarkedet er større, end antallet der indtræder på arbejdsmarkedet.
Hovedårsagerne til underskuddet af faglærte er
1. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er højt idet kun hver anden gennemfører
2. Der er sket et stort fald i antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse de sidste 15 år. I 2016 var det således kun 18,4% af de unge, der valgte en erhvervsuddannelse direkte efterfolkeskolen mod
31, 7% i 2001.
3. Et karakterkrav på 02 i dansk og matematik og de stigende faglige
krav i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen betyder, at op
mod 2.400 unge årligt ikke er fagligt klar til en erhvervsuddannelse
4. Der er sket et fald i antallet af voksne, der søger ind på en erhvervsuddannelse svarende til 20% efter indførslen af erhvervsuddannelsesreformen
5. Der er sket et fald i andelen af elever, der får en praktikaftale med
en virksomhed, mens andelen af skolepraktik er steget. Andelen af
elever i skolepraktik er således steget fra 5,8% i 2012 til 9% i 2015
ifølge den seneste statistik fra Undervisningsministeriet.
Samtidig har 7 ud af 10 22-årige uden en ungdomsuddannelse været begyndt på en uddannelse. 18 procent har afbrudt mindst én gymnasial uddannelse, mens 44 procent har afbrudt mindst ét grundforløb på erhvervs-

Kasper Munk Rasmussen
Tel. 35298207
E-mail: Kmr@regioner.dk

uddannelserne, og 24 procent har afbrudt mindst ét hovedforløb. Hvis det
lykkedes, at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, vil det dermed reducere antallet af unge uden uddannelse og job.
Baggrund om udfordringen i Danmark
1. Frafald
Erhvervsskolerne har et højt frafald. Kun hver anden gennemfører den uddannelse, de begynder på. Målet i erhvervsuddannelsesreformen er, at 60%
skal gennemføre i 2020. Det store frafald sker i løbet af grundforløbet, hvor
30% falder fra og i overgangen fra grundforløb til hovedforløb, hvor 27%
falder fra. Der er dog indikationer på, at de nye grundforløb på erhvervsuddannelserne vil være medvirkende til at reducere frafaldet, og at frafaldet er
levere for de elever, der går på grundforløb 1, end for de elever, der springer over grundforløb 1 og dermed starter direkte på grundforløb 2. Den fulde effekt af dette kendes dog endnu ikke.
Figur 1: Frafald på erhvervsuddannelserne 2012-2015

Kilde: Undervisningsministeriet, 2016
2. Fald i antallet af ansøgere direkte fra folkeskolen
En anden medvirkende årsag til faldet i antallet faglærte er, at andelen af
unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse er faldet dramatisk de sidste 15 år. I 2016 var det således kun 18,4% af de unge,
der valgte en erhvervsuddannelse direkte efterfolkeskolen mod 31, 7% i
2001. Det er særligt fra 10. klasse at søgningen er faldet. Andelen af piger
erhvervsuddannelserne faldet siden 2008.
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Figur 2: Søgning til ungdomsuddannelserne 2001-2015
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Kilde: Undervisningsministeriet, 2016
Siden 2001 er optaget på de gymnasiale uddannelser steget fra 59% til
73,6%. Fordelingen af elever på de forskellige gymnasiale uddannelser har
dog ikke ændret sig. Fordelingen på erhvervsuddannelserne har dog ændret
sig siden 2001, hvor bl.a. ”bygge og anlæg” udgør en mindre andel.
Figur 3: Fordelingen af elever på erhvervsuddannelserne 2008-2014

Kilde: Undervisningsministeriet 2015

Det er interessant at op mod 5% af eleverne nu ønsker en EUX, dvs. en uddannelse, der populært sagt giver både en studentereksamen og et svendebrev. Det svarer til mere end hver fjerde (27%) af de elever, der søgte en
erhvervsuddannelse i 2016. Det skaber nye potentielle udfordringer grundet
uddannelsens opbygning med en større andel af skoleperioder, eksempelvis
ift. at sikre praktikpladser til disse elever. Målet i Erhvervsuddannelsesreformen er, at 30% af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse i 2025.
3. Øgede krav for at starte på en erhvervsuddannelse
Med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft 1. august 2015, blev
der indført et karakterkrav på 02 i dansk og matematik for at påbegynde en
erhvervsuddannelse.
Ifølge AE-rådets beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik
opnåede 10.900 elever ikke 02 i både dansk og matematik efter 9. klasse
svarende til 15,9% af det samlede elevtal 1. I 2015 var der 2.400 unge, som
søgte ind på en erhvervsuddannelse, men som hverken kunne leve op til karakterkravet eller bestå optagelsesprøven. Der er således et potentiale for, at
man gennem et fagligt løft af unge kan sikre, at der uddannes flere faglærte
i Danmark 2.
4. Færre voksne på erhvervsuddannelserne
Et tredje forhold der gør sig gældende er, at væsentligt færre over 25 år
starter på en erhvervsuddannelse med implementeringen af den nye erhvervsskolereform.
I alt er der i skoleåret 2015-16 registreret 16.209 optagne elever på 25 år
og derover, og da aktivitetsniveauet i årene 2010-14 har ligget stabilt på
omkring 20.000 elever, er der tale om et fald på 20 %. Især er der færre
mænd og personer over 40 år, der har søgt en euv. Kvinder udgør 58 % af
de optagne i skoleåret 2015-16, og kun 38 % af euv-elever er personer over
40 år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Evalueringsinstitut fra oktober
2016. Ifølge Danske Erhvervsskoler skyldes faldet særligt de stigende krav
på erhvervsuddannelserne, og der mangler tilbud, der kan klæde ansøgerne
fagligt på til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

1

AE-rådet: Hver 6. elev forlader skolen uden at have bestået dansk og matematik, maj

2015
2

Et eksempel på en indsats med gode resultater er UPGRADE fra Region Hovedstaden.

To ud tre unge starter på en erhvervsuddannelse, efter de har deltaget i projektet i 7 eller 14
uger.
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5. Færre praktikpladser hos virksomheder
Siden 2012 er der sket et fald i andelen af elever, der får en praktikplads i
en virksomhed. Modsat er andelen af elever i skolepraktik steget. Det viser
Undervisningsministeriets Praktikpladsstatistik fra oktober 2016.
Andelen af elever i skolepraktik er således steget fra 5,8% i 2012 til 9,0% i
2015, mens andelen af elever med en virksomhedsaftale er faldet fra 92,7%
til 89,%.
Det svarer til, at der samlet set er godt 4.300 færre elever samlet set i 2015
sammenlignet med 2012, men samtidig er der godt 2.200 flere elever i skolepraktik.
Figur 4: Praktikpladsstatistik 2012-2015

Kilde: Undervisningsministeriet
En praktikplads på en virksomhed er med til at sikre en god overgang til arbejdsmarkedet for personer på erhvervsuddannelser. Samtidig kan mangle
på praktikpladser afholde unge fra at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Således er frafaldet på 50% højere for elever i skolepraktik sammenlignet med elever i ordinær praktik på en virksomhed 3. Samtidig er
manglen på praktikpladser medvirkende til at skabe utryghed omkring de
unges uddannelsesvalg, hvilket kan afholde nogle fra at søge erhvervsuddannelserne.
Mulige veje til flere faglærte

3

Se også ”Unges valg og frafald i ungdomsuddannelserne”, SDU og Rockwool Fonden,

2013
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Danske Regioner arbejder for at øge kendskabet til regionernes indsats og
bidrag til nedenstående løsninger på de nævnte problematikker.
Side 6

1. Indsatser, der håndterer tværgående problematikker, eksempelvis
manglen på praktikpladser.
2. Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse
3. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10.
klasse
4. Flere unge skal gøres fagligt klar til at begynde og gennemføre en
erhvervsuddannelse
5. Flere voksne skal vælge en erhvervsuddannelse og flere skal efteruddannes/opkvalificeres fra ufaglært til faglært.
Ovenstående løsninger går på tværs af uddannelsessystemet (folkeskolen,
ungdomsuddannelserne og vejledningssystemet), beskæftigelsessystemet
(uddannelse og opkvalificering af ledige) og erhvervslivet (efteruddannelse/kompetenceløft af beskæftigede medarbejdere).

NOTAT

17-11-2016
Sag nr. 16/71
Dokumentnr. 59800/16
Maren Munk-Madsen
Tel. 35 29 81 65
E-mail: mma@regioner.dk

Anbefalinger fra Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter,
sagsnr. 16/10
Rigsrevisionen anbefalede i beretningen om Eurovision Song Contest
(ESC), 2015, at Kulturministeriet i samarbejde med øvrige, offentlige myndigheder tog initiativ til at se på principper for styring, organisering og finansiering af fremtidige, større kulturprojekter i Danmark.
Kulturministeriet nedsatte derfor i samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter. Formålet med
udvalgets arbejde har været at opstille principper for styring og finansiering
af større kulturprojekter, hvor offentlige myndigheder -statslige såvel som
regionale og kommunale - og private virksomheder, fonde, organisationer
indgår aftaler om afholdelsen af større kulturprojekter i fremtiden.
Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter har den 1. november 2016
sendt udkast til 10 anbefalinger i høring i Danske Regioner.
De 10 anbefalinger om afholdelse af større kulturprojekter vedrører nedenstående temaer:
1. Formål, etablering og organisation
2. Bestyrelsen, herunder bestyrelsens sammensætning, uafhængighed, indtræden og bestyrelsens evaluering
3. Direktion
4. Projektstyring
5. Økonomi- og budgetstyring, regnskab, herunder udarbejdelse af budget,
budgetopfølgning samt regnskab og revision
6. Risikostyring

7. Frivillige
8. Sikkerhed
9. Åbenhed og kommunikation
10. Evaluering og effektvurdering
Anbefalingerne sigter på store projekter, der i denne sammenhæng defineres som projekter, der i forhold til økonomi, ressourcer, tidsmæssig udstrækning og opmærksomhed har et betydeligt omfang for de involverede
interessenter.

Høringssvar
Danske Regioner har tilsluttet sig udvalgets anbefalinger, der kan anvendes
af projektejerne som en tjekliste til, hvordan en større projektorganisering
opbygges samt af tilskudsyderne, der kan få overblik over, om et givent
projekt/projektansøgning præsenterer en tilstrækkelig stærk organisation.
Danske Regioner har noteret sig, at udvalgets anbefalinger med fordel kan
anvendes af alle projekter uanset organisationsform. Anbefalingerne adresserer i særlig grad projekter, hvor der etableres en organisation med en
overordnet ansvarlig ledelse/bestyrelse samt en daglig ledelse/direktion.
Det fremgår af udvalgets rapport, at der er tale om anbefalinger, og at man
lægger følg eller forklar princippet til grund. Danske Regioner har tilkendegivet, at det med fordel kan præciseres, at projektledelsen af større kulturprojekter opfordres til at anvende princippet – det vil sige følge eller for
klare sig over for tilskudsyderne.
Endelig har Danske Regioner knyttet bemærkninger til enkelte af de foreslåede anbefalinger samt foreslået en ny anbefaling om, at projekter bør
forholde sig til eventuelle varige/blivende effekter af projektet, herunder
hvordan en eventuel værdiforøgelse håndteres i forhold til tilskudsyder.
Bilag
Høringssvar – Anbefalinger fra udvalget om større kulturprojekter
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Satspuljeaftale 2017-2010 samt finanslovsaftale, sagsnr. 15/2508
I notatet gennemgås initiativer i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet af 8. november 2016 samt finanslovsaftalen for 2017 af 18. november
2016 med særlig relevans for regionerne.
Satspuljeaftale 2017-2010
Den 8. november 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om
satspuljen på sundheds- og ældreområdet.
Den 8. november 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om
satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020. Med aftalen afsættes der 750 millioner kroner over en fireårig periode til tre overordnende
indsatsområder:
• Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien
• Styrket indsats for de svageste ældre
• Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet
Kræft
I satspuljeaftalen er der afsat midler til fem af initiativerne fra regeringens
udspil til kræftplan IV. Disse fremgår af tabel 1. Initiativerne på det regionale område, dvs. ”Tilbud til unge med kræft” og ”Screening for livmoderhalskræft for ældre og udsatte grupper” følger samme profil, som det udmeldte i kræftplan IV. De øvrige tre initiativer er reduceret i forhold til det
oprindeligt udmeldte. Reduktionen udgør 60 millioner kroner samlet for de
tre initiativer over hele perioden.

De øvrige indsatser i kræftplan IV, herunder anlægsmidler til scannere,
indgår i forhandlingerne om Finansloven for 2017.
Tabel 1 – Indsatser fra Kræftplan IV finansieret i Satspuljeaftalen 20172020
201 201 201 202 I
Mio. kr.
7
8
9
0 alt Målgruppe
7,0 6,0 6,0 6,0 25, Regioner
Tilbud til unge med kræft
0
Screening for livmoderhals23, 1,0 1,0
25, Regioner
kræft for ældre og udsatte
0
0
grupper
Rehabilitering - Et godt liv ef- 31, 31, 33, 38, 135 Kommuner
ter kræft (P)
6
9
5
0
,0
17,
18,
18,
27,
80,
RegioEn værdig og god palliativ
0
0
0
0
0 ner/kommuner
indsats for kræft-patienter (P)
Hospicepladser (P)
5,0 5,0 5,0 5,0 20, Regio0 ner/Selvejende
institution
Nuanceret informationsindsats
om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af HPVvaccinationstilbud målrettet
unge mænd
Hjælp til rygestop til særlige
grupper
Forebyggelseskampagne målrettet rygning blandt børn og
unge

3,0 2,0

5,0 Sundhedsstyrelsen

12, 7,5 7,5
0
6,0 3,0 2,0 3,0

27, Kommuner
0
14, Staten
0

104 74, 73, 79, 331
I alt
,6
4
0
0
,0
Kilde: Satspuljeaftalen 2017-2020.
Initiativer målrettet regionerne
Med aftalen udmøntes en lang række initiativer, men kun en begrænset andel af dem er direkte målrettet regionerne. Herudover er der nogle initiativer, som regionerne kan få en anpart i. Disse er vist i tabel 2 og 3.
I tabel 2 ses de initiativer, hvor det eksplicit fremgår af satspuljeaftalen, at
midlerne er målrettet regionerne. Der er tale om 90 millioner kroner over en
fireårig periode.
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Tabel 2 – Regionale midler i satspuljeaftalen 2017-2020
Mio. kr.
2017
2018
Ambulant kontakt efter udskrivning
4,8
7,0
fra psykiatrien til forebyggelse af
selvmord og udbygning af de regionale centre for selvmordsforebyggelse
Forsøg med medicinfrit afsnit i psy2,9
3,9
kiatrien
23,0
1,0
Screening for livmoderhalskræft for
ældre og udsatte grupper
7,0
6,0
Tilbud til unge med kræft
I alt
37,7
17,9
Kilde: Satspuljeaftalen 2017-2020.
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2019
7,8

2020
10,0

I alt
29,6

3,9

10,7

1,0

25,0

6,0
18,7

6,0
16,0

25,0
90,3

I tabel 3 fremgår initiativer, hvor en andel af midlerne potentielt kan gå til
regionerne, men hvor der også lægges op til at en større eller mindre andel
går til andre aktører som f.eks. kommunerne. Her er der bl.a. afsat midler til
en national diabetes handlingsplan, som Sundhedsministeriet foreslog i oktober måned 2016.
I tabel 3 – Potentielle regionale midler i satspuljeaftalen 2017-2020
Mio. kr.
2017
2018
2019
Nationalt partnerskab om forebyg1,0
1,0
1,0
gelse af selvmord som led i at reducere overdødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser
Forløbsprogrammer for børn og un3,0
10,7
11,9
ge med psykiske udfordringer –
samt udbredelse og implementering i
regioner og kommuner
4,0
Videreførelse af sociolance-projektet
5,0
20,0
20,0
National diabeteshandlingsplan
17,0
18,0
18,0
En værdig og god palliativ indsats
for kræftpatienter (P)
0,4
0,4
0,4
Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
I alt
30,4
50,1
51,3
Kilde: Satspuljeaftalen 2017-2020

2020
1,0

I alt
4,0

11,9

37,5

20,0
27,0

4,0
65,0
80,0

0,4

1,6

60,3

192,1

Øvrige bemærkninger
Det skal bemærkes, at denne satspuljeaftale ikke udmønter handlingsplan
for demens.

Udover satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet, har regeringen og
satspuljepartierne indgået en delaftale om Handlingsplan til forebyggelse af
vold på botilbud, herunder etablering og drift af 150 pladser på nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i regionerne. Der er afsat 400 millioner kroner i alt til handlingsplanen i perioden 2017-2020. Heraf er 277 millioner kroner øremærket til de nye socialpsykiatriske afdelinger, hvoraf 78
millioner kroner er permanente midler fra 2018 og frem. De øvrige midler i
handlingsplanen er øremærket til en generel voldsforebyggende indsats på
de eksisterende botilbud.
Regeringen og satspuljepartierne har yderligere afsat 90 millioner kroner til
genoptræning i kommunerne.
Aftale om finansloven for 2017
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. november 2016 Aftale om finansloven for 2017.
Finanslovsaftalen for 2017 indeholder følgende områder med særlig interesse for regionerne:
Styrket sundhed
I forhold til sundhedsområdet omfatter finanslovsaftalen for 2017 følgende
initiativer:
• Kræftplan IV
• Styrket fokus på patienternes rettigheder og faglig udvikling
• Fokus på patientovergang mellem sygehus og hjemkommune
• Øget indsats for genoptræning af hjerneskade
Kræftplan IV
Med finanslovsaftalen afsættes der 980 millioner kroner i 2017-2020 til
øget kapacitet til diagnostik og behandling på kræftområdet, hvoraf 500
millioner kroner er anlægsmidler, der i perioden afsættes til indkøb af nyt
apparatur til at diagnosticere og behandle borgere med kræft, jf. tabel 4. Det
svarer til det udmeldte i kræftplan IV.
Tabel 4 – midler til øget kapacitet til diagnostik og behandling i finanslovsaftalen for 2017
Mio.kr.
Øget behandlingskapacitet
Anlægsmidler til kræftapparatur
I alt

2017
0

2018
60

2019
150

190
190

200
260

110
260

2020 I alt
270
480
0
500
270
980
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Kilde: Aftale om finansloven for 2017.
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Desuden afsættes der i alt 160 millioner kroner i 2017-2020 til en række tiltag til at styrke behandling og patientinddragelse, jf. tabel 5. Midlerne til tiltagene svarer til det udmeldte i kræftplan IV.
Tabel 5 – midler til styrket behandlingskvalitet, patientinddragelse og forebyggelse i finanslovsaftalen for 2017
Mio. kr.
Udvikling og udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer med fokus på kræftpatienter

2017

2018

2019

2020 I alt

4

6

6

6

22

10

10

10

10

40

2

1

0

0

3

16

15

17

17

65

8

8

7

7

30

40

40

40

40

160

Udbredelse af behandling i
hjemmet og andre innovative
behandlingsformer, der tager
højde for patienternes ønsker og
behov
Udvikling af mere individuelle
pakkeforløb for kræft
Tiltag, der sikrer en høj og ensartet kvalitet i behandlingen, herunder en systematisk og struktureret kompetenceudvikling i
kræftkirurgien
Udvikling af nye og målrettede
behandlingsformer via et center
for kræftbehandling, forskning
og udvikling og 1-2 centre for
eksperimentel kræftkirurgi *
I alt

Kilde: Aftale om finansloven for 2017.
* Centeret drives i et arbejde mellem bl.a. regionerne, de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse og forankres i et centralt placeret sekretariat.
Når der tages højde for 331 millioner kroner til tiltag på kræftområdet med
Aftale om satspuljen for 2017-2020 (jf. ovenfor) samt tidligere prioriterede
løft til kræftudredningen på 680 millioner kroner kr. i 2017-2020 ifm.
sundhedsstrategien (allerede udmøntet til regionerne via bloktilskuddet), tilføres kræftområdet samlet set 2,2 milliarder kroner i 2017-2020. Heraf udgør regionale anlægsmidler til kræftapparatur 0,5 milliarder kroner. Fra
2021 udgør de varige driftsmidler ca. 0,6 milliarder kroner årligt.
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I 2017 udgør regionernes andel af midlerne i finanslovsaftalen samlet set i
størrelsesordenen 260 millioner kroner, hvoraf 190 millioner kroner er anlægsmidler til kræftapparatur.
Styrket fokus på patienternes rettigheder og faglig udvikling
Der afsættes med finanslovsaftalen 177 millioner kroner i 2017-2020 til tiltag, der skal styrke patienternes rettigheder og understøtte den faglige udvikling på sundhedsområdet, jf. tabel 6. Det omfatter bl.a. det fortsatte arbejde med udvikling af personlig medicin. Der er tale om statslige midler.
Det er alene midlerne i tabel 6 til styrkede rettigheder til forældre, der har
mistet et barn som følge af skade påført af sundhedsvæsenet på 1,7 millioner kroner, der udmøntes til regionerne. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.
Tabel 6 – midler til styrket på patienters rettigheder og faglig udvikling i finanslovsaftalen for 2017
Mio. kr.
Fortsatte arbejde med udviklingen af personlig medicin

2017

2018

2019

10

30

30

30

100

8

8

8

8

32

1,7

1,7

1,7

1,7

6,8

9
29

9
49

10
50

10
50

38
176,8

Genindførelse af retten til frit
valg af tandpleje for børn under
16 år og brugere af omsorgstandplejen

2020 I alt

Styrkede rettigheder (psykologhjælp og godtgørelse) til forældre, der har mistet et barn som
følge af skade påført af sundhedsvæsenet.
Udvikling og opdatering af nationale kliniske retningslinjer
I alt

Kilde: Aftale om finansloven for 2017.
Fokus på patientovergang mellem sygehus og hjemkommune
I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om en styrkelse af kommunernes incitament til at levere en god forebyggelsesindsats for bl.a. ældre borgere (ændrede takster for den kommunale medfinansiering for ældre
og børn), finder partierne bag finanslovsaftalen det væsentligt, at der hos
kommuner og regioner er fokus på patientovergangen mellem sygehus og

hjemkommune, så patienterne oplever en god overgang mellem behandling
på sygehuset og genoptræningen i hjemkommunen.
Herudover vil aftalepartierne følge udviklingen af de nye kvalitetsfondsbyggerier, herunder antallet af sengepladser. Regeringen giver aftalepartierne en status ved udgangen af 1. kvartal 2017 om udviklingen i antal sengepladser i forhold til det oprindeligt forudsatte.
Øget indsats for genoptræning af hjerneskadede
Der afsættes med finanslovsaftalen for 2017 en ramme på 5 millioner kroner årligt fra 2017 til 2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede. Midlerne udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på
hjerneskadeområdet, som forventes afsluttet medio 2017.
Job og vækst
State of Green
Der afsættes med finanslovsaftalen i alt 10 millioner kroner årligt i perioden
2017-2020 til at understøtte det offentlige-private markedsføringskonsortium State of Green.
Videreførelse af turismeselskaber
Der afsættes med finanslovsaftalen 8,5 millioner kroner årligt i perioden
2017-2018 til at understøtte det videre arbejde med turismeselskaberne.
Midlerne understøtter indsatsen med at udvikle kyst- og naturturismen samt
erhvervs- og mødeturismen i Danmark gennem de to turismeselskaber, Daske Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Indsatsen
sker i samarbejde med Danske Regioner.
Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark
og praktikpladser
Der afsættes med finanslovsaftalen 31 millioner kroner i 2017 til en række
af trepartsaftalens initiativer på voksen- og efteruddannelsesområdet. Det
gælder bl.a. højere takster til realkompetenceudvikling, en takststigning for
fælleskataloget af AMU-kurser og mulighed for afprøvning og gennemførelse af AMU-kurser på korte tid. Initiativerne er fra 2018 finansieret i trepartsaftalen.
Der afsættes endvidere 30 millioner kroner i 2018 til finansiering af en bonus til fordelsuddannelser samt en praktikpladsbonus til virksomheder, der
øger antallet af praktikpladser over et vist niveau.
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Markedsmodningsfonden
Med finanslovsaftalen afsættes der yderligere 10 millioner kroner i 2017 til
Markedsmodningsfonden ud over den tildelte bevilling på 15 millioner kroner i 2017 fra Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2017.
Midlerne skal styrke Markedsmodningsfondens arbejde med at sikre vækst,
beskæftigelse og eksport i særligt små og mellemstore virksomheder gennem forskellige former for markedsmodning.
Eksportordning op energiområdet
Der afsættes med finanslovsaftalen 2,8 millioner kroner i 2017 samt 3,7
millioner kroner årligt i 2018 og 2019 til en eksportordning på energiområdet.
Negativ budgetregulering vedr. sanering af erhvervsstøtte
Med finanslovsaftalen er der enighed om ikke at udmønte den negative
budgetregulering vedr. sanering af erhvervsstøtten fra finansloven for 2016.
Det indebærer merudgifter på 345 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.
Fokusering af erhvervstilskud under Erhvervs- og Vækstministeriet
Med finanslovsaftalen er der enighed om at disponere det frigjorte provenu
fra en tilpasning og prioritering af en række indsatser i enkelte erhvervstilskud og fonde (ædelmetalkontrollen, Den Danske Akkrediteringsfond og
Dansk Standard), der tilvejebringer 10 millioner kroner årligt i 2017 og
frem.
Uddannelse
Understøttelse af erhvervsuddannelsesreformen
Med finanslovsaftalen er der enighed om at forlænge den ekstraordinære
kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne på 150 millioner kroner
fra 2016 til 2017. Midlerne fordeles efter aktivitet. Puljen understøtter arbejdet med at implementere erhvervsuddannelsesreformen og sikre høj kvalitet i erhvervsuddannelserne. Afsættelse af puljen følger op på trepartsaftalen.
Infrastruktur
Udvidelse af E45
Med finanslovsaftalen er der enighed om at udvide motorvej E45 på strækningen Aarhus S – Skanderborg S. Der afsættes 119 millioner kroner i

2017, 130 millioner kroner i 2018, 182 millioner kroner i 2019 og 93 millioner kroner i 2020.
Den østjyske motorvej E45 er en central transportkorridor. På strækningen
mellem Aarhus S og Skanderborg S er der imidlertid allerede i dag trængselsproblemer i myldretiden, og strækningen risikerer i stigende grad at blive en trafikal flaskehals. En udvidelse fra de nuværende 4 til 6 spor på
strækningen skønnes at kunne gennemføres på 3-4 år fra plangrundlaget er
på plads og forventes at have et positivt samfundsøkonomisk afkast.
Aftalepartierne er enige om, at E45 udgør en væsentlig trafikåre og vil følge
trafikudviklingen på E45, herunder særligt strækningen Vejle-Skanderborg.
Let adgang til Vejen Øst
Med finanslovsaftalen er der enighed om at bidrage til etableringen af vestvendte ramper ved Esbjergmotorvejens tilslutningsanlæg 67 ved Vejen Øst.
Der afsættes derfor et statsligt bidrag på i alt 14,4 millioner kroner i perioden 2017-2019, idet der derudover forudsættes lokal medfinansiering.
Ramperne skal forbedre tilgængeligheden til området og således understøtte
de eksisterende og planlagte erhvervs- og byudviklingsområder i Vejen Øst.
Ramperne vil samtidig reducere uvedkommende tung trafik gennem byen.
Forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København
Med finanslovsaftalen er aftalepartierne enige at bidrage til at der gennemføres en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København.
Der afsættes et statsligt bidrag på i alt 8 millioner kroner i perioden 20172018, idet der derudover forudsættes lokal medfinansiering.
Forundersøgelsen skal kortlægge omkostningerne forbundet med en havnetunnel og undersøge mulighederne for OPP for derved at sikre det bedst
mulige beslutningsgrundlag.
En moderne jernbane
I finanslovsaftalen noterer regeringen sig, at forligspartierne bag Aftale om
Togfonden DK (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten) den 30. juni 2016 har indgået aftale om en fase 1, der ud over de indbudgetterede togfondsprojekter på regeringens finanslovforslag for 2017 omfatter en ny bane over Vestfyn, hastighedsopgradering Fredericia-Hobro og hastighedsopgradering Hobro-
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Aalborg. Det er i aftalen alene hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, som
er forudsat igangsat i 2017.
Der afsættes den af togfondspartierne forudsatte ramme på 114 millioner
kroner til hastighedsopgraderingen af Hobro-Aalborg med 9 millioner kroner i 2017, 53 millioner kroner i 2018 og 53 millioner kroner i 2019.
Transport- og Bygningsministeren vil i foråret 2017 indkalde forligspartierne bag Togfonden DK til en tilbundsgående drøftelse af økonomien vedr.
projekterne i fase 1.
Øvrige
Harmonisering af ferieret for sygedagpengemodtagere
Det indgår i finanslovsaftalen at ophæve retten til at optjene feriedagpenge
for sygedagpengemodtagere, der er medlem af a-kasse, således at de samme
regler kommer til at gælde for alle sygedagpengemodtagere.
Ældreområdet i kommunerne
Der indgår i finanslovsaftalen midler til ældreområdet i kommunerne, hvor
der afsættes 380 millioner kroner årligt fra 2017 og frem til et klippekort til
plejehjemsbeboere til ekstra hjælp samt 450 millioner kroner i 2017 til bedre ældremad.
Investeringsrammer på det statslige selvejeområde
Med finanslovsaftalen indføres der investeringsrammer på det statslige
selvejeområde fra 2018.
Investeringsrammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et samlet
årligt investeringsniveau for de følgende statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner: offentlige gymnasier, erhvervsskoler, VUC’er, universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole, Designskolen Kolding og de maritime uddannelsesinstitutioner.
Bilag
Satspuljeaftalen 2017-2020
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Oversigt over fordeling af satspuljen på sundhedsområdet 2017-2020

(Mio. kr.)
Kvalitet og sammen-hæng i psykiatrien
Nationalt partnerskab om forebyggelse af
selvmord som led i at reducere overdødeligheden
hos mennesker med psykiske lidelser
Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning
af de regionale centre for selvmordsdorebyggelse
Psykiatritopmøde i 2017 og 2018
Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien
Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer – samt udbredelse og
implementering i regioner og kommuner
Videreførelse af sociolance-projektet
Styrket indsats for de svageste ældre
Nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen
Permanentgørelse af bevillingen til Nationalt
Videnscenter for Demens (P)
Ældredatabasen
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre
Livshistorier i demensplejen
Danske Ældreråd
Sundhed – forebyggelse og kvalitet
Forebyggelse
National diabeteshandlingsplan

2017
17,1
1,0

2018
24,0
1,0

2019
25,0
1,0

2020
23,3
1,0

I alt
89,4
4,0

4,8

7,0

7,8

10,0

29,6

1,0
0,4

1,0
0,4

0,4

0,4

2,0
1,6

2,9
3,0

3,9
10,7

3,9
11,9

11,9

10,7
37,5

4,0
22,8
2,0
1,5
4,5
10,0
3,8
1,0
153,3
74,2
5,0

12,6

18,9

19,0

1,6

7,9

8,0

10,0

10,0

10,0

1,0
143,6
61,3
20,0

1,0
141,8
63,9
20,0

1,0
143,9
60,6
20,0

4,0
73,3
2,0
19,0
4,5
40,0
3,8
4,0
582,6
260,0
65,0

Forebyggelseskampagne målrettet rygning blandt
børn og unge
Hjælp til rygestop til særlige grupper
Screening for livmoderhalskræft for ældre og udsatte grupper
Nuanceret informationsindsats om HPVvaccination samt pilotaf-prøvning af HPVvaccinationstilbud målrettet unge mænd
Tidlig indsats for sårbare familier
Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen
Seksuel sundhed
Familiær hyperkolesterolæmi
Rehabilitering
Rehabiliteringstilbud særligt målrettet Parkinsonpatienter
Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med
sclerose
Rehabilitering - Et godt liv efter kræft (P)
Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter
Udvidelse af fritvalgsrammen for Center for Hjerneskade og Vejlefjord
Palliation
En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter (P)
Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis
Bedre forhold for unge med kræft
Tilbud til unge med kræft
Privat proces mv.
Helpline til patienter med sjældne sygdomme og
deres pårørende
Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen
I alt

6,0

3,0

2,0

3,0
Side
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14,0

12,0
23,0

7,5
1,0

7,5
1,0

3,0

2,0

18,7
0,3
4,7
1,5
49,4
5,0

19,3
0,3
6,7
1,5
49,9
5,0

19,6
0,3
12,0
1,5
51,5
5,0

10,9

11,0

11,0

31,6
0,9
1,0

31,9
1,0
1,0

33,5
1,0
1,0

38,0
1,0
1,0

135,0
3,9
4,0

22,7
17,0

26,4
18,0

20,4
18,0

32,3
27,0

101,8
80,0

5,7

8,4

2,4

5,3

21,8

7,0
7,0
1,5
0,4

6,0
6,0
1,2
0,4

6,0
6,0
1,1
0,4

6,0
6,0
0,6
0,3

25,0
25,0
4,4
1,5

1,1

0,8

0,7

0,3

2,9

194,7

181,4

186,8

186,8

749,7

27,0
25,0
5,0

23,8
0,3
12,0
1,5
45,0
5,0

81,4
1,2
35,4
6,0
195,8
20,0
32,9
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Politisk aftale om den patientansvarlige læge, sagsnr. 15/1758
Den patientansvarlige læge er blevet en del af Kræftplan IV, og derfor har
regeringen og Danske Regioner sammen med Danske Patienter, Kræftens
Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd,
indgået en politisk aftale om den patientansvarlige læge, som repræsenterer
parternes fælles forståelse af modellen.
Aftalen lægger op til, at indførelsen af den patientansvarlige læge påbegyndes i 2017. Først for kræftpatienter og siden for alle patienter. Regeringen
har i sit politiske udspil til en kræftplan IV fastsat en national målsætning
om, at mindst 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en
patientansvarlig læge. Parterne er enige om dette mål.
Det bemærkes, at det på sigt er hensigten, at alle patientgrupper i sygehusvæsenet, hvor det er fagligt relevant, skal opleve at have en patientansvarlig
læge.
Med aftalen vil regeringen søge Folketingets opbakning til at afvikle den
nuværende kontaktpersonordning, der blev indført i 2009, og som ikke har
fungeret efter hensigten.
Der er med aftalen opnået enighed om et antal overordnede principper for
ordningen med den patientansvarlige læge, herunder:
• Den patientansvarlige læge skal sikre patienternes oplevelse af
sammenhæng, koordination og tryghed i deres behandlingsforløb på
sygehuset.

• Den patientansvarlige læge er ikke nødvendigvis behandlende læge i
alle dele af forløbet, men er ansvarlig for, at behandlingsplanen bliver fulgt, og er den gennemgående lægelige figur, som patienten og
de pårørende kan have dialog med.
• Overgives stafetten som patientansvarlig læge, skal der være en klar
overdragelse, som både patienten og den nye patientansvarlige læge
er inddraget i.
• Den patientansvarlige læge tager udgangspunkt i en overodnet model og ramme med plads til lokal tilpasning mellem de enkelte specialer og afdelinger.
Ultimo 2016 lancerer Danske Regioner en hvidbog, som indeholder en generisk beskrivelse af konceptet for patientansvarlige læger. Den generiske
beskrivelse vil tage udgangspunkt i den politiske aftale.
Der er enighed om, at parterne genbekræfter aftalen primo 2017, når de regionale pilotprojekter er evalueret, og kan danne grundlag for den endelig
model og udrulning af patientansvarlige læger. Her vil parterne desuden aftale den landsdækkende indfasning.
Bilag
Politisk aftale om national model for patientansvarlig læge
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Sundheds- og Ældreministeriet
Danske Regioner
Danske Patienter
Kræftens Bekæmpelse
Foreningen af Speciallæger
Yngre Læger
Dansk Sygeplejeråd

Politisk aftale om national model for patientansvarlige læger
Regeringen og Danske Regioner er i samarbejde med Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd enige om, at patienterne i
det danske sundhedsvæsen skal opleve, at de har én læge, som tager ansvar for deres
behandlingsforløb – en patientansvarlig læge. Målet er en ordning, som skal gøre en reel
forskel for patienternes oplevelse af sammenhæng, kontinuitet og tryghed i sygehusvæsenet.
Patienten først og fremmest
Med den patientansvarlige læge er der i bund og grund tale om en grundlæggende ændring af kulturen og organiseringen på sygehusene. En anden måde at arbejde på. En måde, som sætter patienten først og fremmest og sikrer, at patienten oplever, at der altid er
én læge, som bærer det overordnede ansvar for behandlingsforløbet.
Den patientansvarlige læge er ét af flere svar på en kompleks problemstilling. Den patientansvarlige læge skal bidrage til den tryghed, sammenhæng og genkendelighed, som er
helt central, når man som menneske oplever at måtte lægge sit liv i hænderne på sundhedsvæsenet.
Tillid til den lægefaglige kerneopgave
Den patientansvarlige læge er udtryk for tillid til den lægefaglige kerneopgave. Det er en
tilgang, som skal give lægen mulighed for at yde en helhedsorienteret behandling i samarbejde med de øvrige faggrupper og bane vejen for en kultur og arbejdsform, som tillader,
at sammenhæng, inddragelse, dialog og kvalitet er i fokus.
Den patientansvarlige læge skal tydeliggøre og styrke det lægelige ansvar for hver enkel
patient med udgangspunkt i patientens konkrete forløb og behov. Det kræver en kultur og
organisering, hvor sygehusvæsenet og den enkelte læge fokuserer på patientens oplevelse
af sammenhæng og kontinuitetog strukturer forløbet herefter. Den patientansvarlige læge
er læge for patienten – ikke for en operation eller en episode – men for patienten og dennes behandlingsforløb. Gives dette patientansvar videre - for at sikre den bedst mulige
behandling - sker det ved en struktureret stafetoverdragelse, som både personalet, patienten og de pårørende er inddraget i.
Det er centralt, at de patientansvarlige læger understøttes i at kunne varetage denne rolle
bl.a. ved, at der fokuseres på organisering og arbejdstilrettelæggelse. Samlet skal tilgangen bidrage til øget kvalitet og sammenhæng for patienten, større faglig arbejdsglæde
samt bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer.
Inddragelse og faglig forankring
Hvis visionen for den patientansvarlige læge skal realiseres, kræver det, at alle faggrupper
samarbejder. Der er med andre ord behov for et stærkt team, hvor den patientansvarlige
læge har et tværgående ansvar for behandlingsforløbet. Realiseringen af kulturændringen
forudsætter et væsentligt engagement af alle faggrupper og ledelsen og forudsætter ligeledes, at modellen indarbejdes og tilpasses de lokale arbejdsgange.

Samtidig er den faglige inddragelse helt central for, at ordningen kan indfri sit potentiale.
Derfor er der behov for tæt koordination og inddragelse på alle niveauer i sygehusvæsenet
– såvel nationalt ved udformningen af modellen samt lokalt ifm. forankringen af modellen.
Proces for indførelse af patientansvarlige læger
Parterne er enige om en national model for patientansvarlige læger jf. den uddybende
forståelse (bilag 1). Først for kræftpatienter og siden for alle patienter. Den endelige implementering påbegyndes fra 2017.
Der er tillige enighed om, at parterne genbekræfter aftalen primo 2017, når de regionale
pilotprojekter er evalueret og kan danne grundlag for den endelig model og udrulning af
patientansvarlige læger. Her vil parterne desuden aftale den landsdækkende indfasning.
Regeringen har i sit politiske udspil til en kræftplan IV fastsat en national målsætning om,
at mindst 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig
læge. Parterne er enige om denne målsætning. Det bemærkes, at det på sigt er hensigten,
at alle patientgrupper i sygehusvæsenet, hvor det er fagligt relevant, skal opleve at have
en patientansvarlig læge.
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Kommende konferencer, sagsnr. 16/71
Kommende konferencer der afholdes i regi af eller i samarbejde med Danske Regioner:
Kvalificeret arbejdskraft 2025, 1. december 2016, København
Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder – både nu og i fremtiden – kan realisere deres fulde vækstpotentiale.
Men stadig flere virksomheder giver udtryk for, at de ikke kan få medarbejdere med de rette kompetencer.
Danmarks Vækstråd, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri og
CO-industri inviterer derfor til konferencen Kvalificeret Arbejdskraft 2025,
som skal sætte fokus på, hvordan vi løser denne vigtige opgave.
Sundhedspolitisk topmøde 2016, 7. december 2016, København
Er kvalitet og værdibaseret styring i sundhedsvæsenet ved at vinde indpas
og de traditionelle afregningsregimer på vej ud? Eller er det hele bare noget
vi taler om, og foregår alt som det plejer ude på de enkelte afdelinger?
Dansk Erhverv, Danske Regioner, Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, IT-Branchen og Sundhed Danmark afholder Sundhedspolitisk
topmøde under overskriften 'Det værdibaserede sundhedsvæsen - er paradigmeskiftet på vej?'.
Fremtidens transport 2017, 19. januar 2017, København
Hvad skal der stå i en national transporthandleplan for 2030? Det spørger vi
om til den årlige konference Fremtidens Transport, som Danske Regioner,
DI Transport, Ingeniørforeningen, KL, ITS Danmark og TØF arrangerer for

at sætte fokus på de transportpolitiske muligheder og udfordringer i de
kommende år.
Temadag - Fonden for Almen Praksis, 25. januar 2017, København
Temadagen vil tage afsæt i de otte nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet, med særligt fokus på sammenhæng i patientforløb, øget patientinddragelse og bedre ressourceudnyttelse.
Velfærdens innovationsdag, 26. januar 2017, København
Danske Regioner er medvært for Velfærdens innovationsdag, som i år afholdes i Øksnehallen i København. Kom og hør en række temasessioner, se
50 velfærdsløsninger, der kommer med innovative svar på, hvordan vi kan
løse konkrete udfordringer og netværk med op imod 1000+ velfærdsledere,
der kan give dig en masse nye kontakter med hjem.
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