Lovprogram for Folketingssamlingen 2012/13. Forslag af særlig regional interesse

Ministerium/Lovforslag/Redegørelse (tekst fra lovprogrammet)
BESKÆFTIGELSESMINISTEREN
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv
socialpolitik og flere andre love (Reform af førtidspension og
fleksjob) (Okt II)
Lovforslaget følger op på aftalen om en reform af førtidspension og
fleksjob fra juni 2012 samt på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der
står sammen fra oktober 2011”.

Danske Regioner
5. oktober 2012

Bemærkninger
Lovforslaget indeholder en reform af førtidspension og
fleksjob.
For så vidt angår fleksjob vil ændringerne blandt andet betyde,
at arbejdsgivere ikke længere vil få refusion for den løn, som
de udbetaler til den fleksjobansatte.
Lønmodellen i reformen indebærer, at arbejdsgiverne kun
forudsættes at betale for den arbejdsindsats, som den
fleksjobansatte reelt yder. Bopælskommunen supplerer med et
tilskud til den fleksjobansatte, der reguleres på baggrund af
lønindtægten, således at det offentlige tilskud aftrappes, når
lønindtægten fra arbejdsgiveren stiger.
De nærmere bestemmelser for lønmodellen er endnu ikke
fastlagt. Ændringerne vil ved vedtagelse komme til at gælde
fra 1. januar 2013.
Forslaget har afledte økonomiske konsekvenser på
arbejdsskadeområdet, hvilket Danske Regioner har taget
forbehold for en kompensering af.
Reformen betyder, at personer under 40 år fremover ikke kan
få førtidspension, men tilbydes i stedet et ressourceforløb. Det
består i en tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af
beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet.
For at sikre, at forløbene er koordineret, skal alle kommuner

oprette rehabiliteringsteam med repræsentanter fra beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet. Regionerne er repræsenteret i teamet i form af en sundhedskoordinationsfunktion, der giver en entydig og koordineret
adgang til rådgivning og vurdering i det regionale
sundhedsvæsen.
De kommunale rehabiliteringsteam skal behandle alle sager
inden kommunen træffer afgørelse om ressourceforløb,
fleksjob og førtidspension.
Kommunerne skal afregne regionen for rådgivning og
vurderinger, herunder deltagelsen i kommunale rehabiliteringsteam, samt for speciallægeerklæringer.
Kontaktpersoner:
Jane Marianne Ravn, jmr@regioner.dk
Mette Holm Sørensen, mhs@regioner.dk
Arbejdstilsynet har oplyst, at fastsættelsen af reglerne i en ny
Lov om indretning m.v. af visse produkter (Nov I)
Forslaget vedrører indretningen af maskiner, elevatorer, tekniske selvstændig lov ikke ændrer ved indholdet af regelsættet.
hjælpemidler m.v., hvor reguleringen er baseret på en række EUdirektiver og forordninger. Reguleringen er hidtil sket i arbejds- Kontaktperson:
miljøloven, men det skønnes mest hensigtsmæssigt, at reglerne Malene Vestergaard Sørensen, mvs@regioner.dk
fastsættes i nærværende selvstændige lov.
Forslaget vil medføre en målretning af fondens midler, hvorfor
Ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Nov II)
Forslaget indebærer bl.a., at fondens formål gøres bredere og mere der ikke længere vil være mulighed for at ansøge til projekter
fleksibel i forhold til fremtidige arbejdsmarkedsrettede indsatser og som hidtil. Støtten ydes derimod mere målrettet eksempelvis i
initiativer. Fonden vil bl.a. have fokus på at mindske nedslidningen form af forebyggelsespakker. Det er ligeledes hensigten, at
på arbejdsmarkedet, at give flere seniorer et arbejdsliv, der gør at de fonden fremover skal udbyde seniorpakker. Lovforslaget er
får lyst til at blive længere tid på arbejdsmarkedet samt at styrke ikke sendt i høring endnu.
inklusionen på arbejdsmarkedet. Fondens navn ændres til Fonden for
Forebyggelse og Fastholdelse. Forslaget følger op på aftalerne om Kontaktperson:
finansloven for 2012 og beskæftigelsesministerens udspil ”Et godt og Malene Vestergaard Sørensen, mvs@regioner.dk
langt arbejdsliv for alle ” fra august 2012.

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Sænkning af
driftsloftet) (Nov II)
Forslaget indebærer en sænkning af driftsloftet over de kommunale
aktiveringsudgifter. Forslaget forventes at medføre en reduktion af
driftsudgifterne til aktivering og forudsættes at finansiere initiativer i
ungepakken og puljen til uddannelsesløft for ledige og indsats for
dagpengemodtagere sidst i dagpengeperioden, jf. ”Aftale om en
særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til
dagpenge” fra august 2012.
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital
indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær m.v.
(Digitalisering af virksomheders refusionsanmodninger) (Nov II)
Lovforslaget indebærer, at det gøres obligatorisk for kommuner og
virksomheder at anmode digitalt om refusionskrav for løntilskud og
fleksjob. Lovforslaget er et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Ændring af ligebehandlingsloven (Dec I)
Forslaget gennemfører EU-direktiv 2012/18/EU om forældreorlov.
Forslaget indebærer bl.a., at beskyttelsen omfatter alle former for
mindre gunstig behandling som følge af ansøgning om forældreorlov
og ikke – som i dag – alene lovstridige afskedigelser. Forslaget
præciserer endvidere, at forældre har ret til at bede om ændrede
arbejdsforhold ved tilbagevenden til arbejde efter orlov, og at arbejdsgiveren skal besvare sådanne anmodninger.

Indsatser i forbindelse med en styrket ungeindsats samt
opkvalificering af ledige med henblik på varig beskæftigelse
har betydning for regionernes indsats i forbindelse med
regional vækst og udvikling. Emnerne har været behandlet i to
oplæg fra Danske Regioner: ”Ungdomsuddannelser – en
forudsætning for regional vækst og udvikling” (2012), samt
”Kvalificeret arbejdskraft – forudsætning for regional vækst”
(2009).
Kontaktperson: Anja Storgaard, ast@regioner.dk
Lovforslaget indebærer en omlægning til digital indberetning
af refusionskrav for løntilskud og fleksjob. Lovforslaget er et
led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Indholdet af
lovforslaget kendes endnu ikke.
Kontaktpersoner:
Kristoffer Lange, kla@regioner.dk
Malene Vestergaard Sørensen, mvs@regioner.dk
Der er tale om implementering af et direktiv om forældreorlov,
som udvider ligebehandlingsbeskyttelsen til at omhandle alle
former for mindre gunstig behandling som følge af ansøgning
om forældreorlov. Implementeringen har været drøftet i en
arbejdsgruppe med deltagelse fra både arbejdstager- og
arbejdsgiverside. Parterne har aftalt at implementere direktivet
i overenskomsterne på det regionale og kommunale område:
”Aftale om fravær af familiemæssige årsager”.

Kontaktperson:
Malene Vestergaard Sørensen, mvs@regioner.dk
Loven indfører et forbud mod forskelsbehandling af eksterne
Lov om vikarers ansættelsesforhold (Dec I)
Forslaget gennemfører EU-direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, vikarer udsendt af vikarbureauer i forhold til fastansatte. Det er
der har til formål at beskytte lønmodtagere, som udsendes af et vikar- vikarbureauet, og ikke den virksomhed, som bruger vikaren,
bureau til at arbejde midlertidigt i en virksomhed.
som skal sikre, at forbuddet mod forskelsbehandling
overholdes. Vikarbureauet skal således sikre, at vikaren har

arbejds- og ansættelsesvilkår, der svarer til dem, de ville have
haft, hvis de var direkte ansat af virksomheden.
Brugervirksomheden får dog en selvstændig pligt til at sørge
for, dels at vikaransatte informeres om eventuelle ledige
stillinger, dels at vikaransatte får adgang til kollektive
faciliteter såsom kantine og børnepasningsfaciliteter mv.
(medmindre en forskelsbehandling er objektivt begrundet).
Loven vil således få betydning for regionerne i det omfang
ovenstående ikke er tilfældet i dag.
Kontaktperson: Jane Marianne Ravn, jmr@regioner.dk
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med regeringens udspil
Ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om
fra august 2012 om et godt og langt arbejdsliv for alle samt
arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø,
finanslovforslaget fra august 2012, der også danner baggrund
obligatorisk digital kommunikation, overførelse af certifikatfor den yderligere målretning af Forebyggelsesfonden, jf.
reglerne til arbejdsmiljølovgivningen m.v.) (Jan I)
Lovforslaget præciserer, at loven omfatter både det fysiske og det ovenfor. Lovforslaget er ikke sendt i høring endnu.
psykiske arbejdsmiljø. Desuden indeholder forslaget hjemmel til
obligatorisk digital kommunikation på arbejdsmiljøområdet samt Kontaktperson:
regelforenkling ved overførelse af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat Malene Vestergaard Sørensen, mvs@regioner.dk
til arbejdsmiljølovgivningen. Endelig indeholder forslaget en række
mindre strafferetlige og ordensmæssige justeringer samt præcisering
af en hjemmel til opkrævning af gebyr.
Ændring af ligelønsloven (Udbygning af de kønsopdelte lønstati- På det regionale område er der allerede kønsopdelte
lønstatistikker inden for alle områder. Disse er aftalt med
stikker) (Feb II)
Lovforslaget vedrører en udbygning af de kønsopdelte lønstatistikker. organisationerne som en del af Aftale om statistikgrundlag for
Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står de lokale lønforhandlinger
sammen” fra oktober 2011.
På baggrund heraf er det ikke forventningen, at lovforslaget vil
få betydning for regionerne. Lovforslaget er dog ikke fremsat
endnu.

Lovgivning vedrørende varighedsbegrænsningen på sygedag-

Kontaktperson: Rikke Rønnest, rro@regioner.dk
Af regeringsprogrammet fremgår det, at regeringen vil afskaffe

pengeområdet (Feb II)
Der er igangsat et udvalgsarbejde vedrørende en ophævelse af
varighedsbegrænsningen på sygedagpenge og en styrkelse af den
aktive indsats over for sygedagpengemodtagere. Der kan på denne
baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området. Forslaget
følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra
oktober 2011.
BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN
Ændring af lov om folkeskolen (Kvalifikationskrav til
lærerpersonalet m.v. i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder) (Nov II)
Forslaget indebærer bl.a., at der fastsættes kvalifikationskrav til
lærerpersonalet, der varetager specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Forslaget skal ses i sammenhæng med
aftalerne om kommunernes økonomi for 2012 og 2013.
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion
(Finansieringsomlægning) (Nov II)
Forslaget indebærer en finansieringsomlægning af Arbejdsgivernes
Elevrefusion (AER), således at arbejdsgiverne fremover afholder
udgifterne til skolepraktikydelse (pr. 1. januar 2013) og til VEUgodtgørelse (pr. 1. januar 2014). Arbejdsgiverne vil hermed fremover
løfte en større del af udgifterne ved de erhvervsrettede grund- og
voksenuddannelser. Forslaget omfatter også en afvikling af den
nuværende præmie- og bonusordning for praktikpladsaftaler.
Afviklingen skal ses i lyset af, at virkningen af ordningen er aftaget
samtidig med, at den er administrativ tung og dyr. Forslaget
indebærer endelig, at AER ændrer navn til AUB (Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag). Forslaget indgår i forslaget til finanslov for
2013.

varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I stedet vil regeringen styrke den aktive indsats. Det nærmere indhold af udvalgsarbejdet og lovforslaget er endnu ukendt.
Kontaktperson: Mette Holm Sørensen, mhs@regioner.dk

Lovforslaget vil have betydning for regionerne i det omfang,
der varetages specialundervisning i dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder. Indholdet af lovforslaget kendes endnu
ikke.
Kontaktperson: Laura Toftegaard Pedersen, lto@regioner.dk
Der er i lovforslaget lagt op til, at finansieringen af
skolepraktikydelse og VEU-godtgørelse skal lægges ind under
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), der herefter bliver til
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Dette frigiver
finansiering i staten til en række nye praktikpladsskabende
initiativer, der dog også afleder merudgifter til
skolepraktikydelse, som regionerne kommer til at bære en del
af. Det bemærkes, at ingen erhvervsuddannelser målrettet det
offentlige har skolepraktik.
Lovforslaget sigter mod at afskaffe præmieringsordningen i sin
nuværende form, og i stedet indføre en midlertidig ordning i
2013. Ordningen skal målrettes unge under 25 år, og
præmieringen vil blive lavere. Det bemærkes, at 2/3 af
eleverne på det regionale område er over 25 år.
Regeringen forventer, at omlægningerne kan holdes indenfor
det nuværende AER-bidrag i 2013. Det forventes, at
initiativerne vil påvirke regionernes AER-bidrag i 2014 og

2015.
Kontaktperson: Jeppe Hedegaard Munck, jhm@regioner.dk
Evalueringen anbefaler, at der fremover fokuseres på to
Lovgivning vedrørende opfølgning på ungepakke II (Nov II)
Der er gennemført en evaluering af ungepakke II, der er afsluttet i indsatser: Indsatsen for unge, der ikke er parate til at
september 2012. Der kan på baggrund af evalueringen og priorite- påbegynde en ungdomsuddannelse samt fastholdelse af unge,
ringerne på finansloven for 2013 blive tale om lovgivning på områ- der er i gang med en ungdomsuddannelse. Regionerne
det.
gennemfører indsatser med tilsvarende målgrupper.
Kontaktperson: Anja Storgaard, ast@regioner.dk
Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Opfølgning på analyse af
fordelingsudvalgenes rolle og praksis) (Jan I)
Regionsrådenes fordelingsudvalg koordinerer fordelingen af elever
og kursister mellem de enkelte institutioner. Der er på baggrund af
aftalen mellem regeringen og EL om udmøntning af et fleksibelt
klasseloft på 28 i klasserne i de gymnasiale uddannelser igangsat en
analyse af fordelingsudvalgenes rolle og praksis. Der vil på denne
baggrund kunne blive behov for lovændringer på området.

Lov om en fleksuddannelse (Feb II)
Lovforslaget
indebærer,
at
der
oprettes
en
fleksibel
ungdomsuddannelse, der kombinerer undervisningselementer fra
eksisterende uddannelser. Uddannelsen vil henvende sig til unge, der
ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse
eller en gymnasial uddannelse. Uddannelsen skal være et selvstændigt uddannelsestilbud, som fører frem til erhvervskompetence.
Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står
sammen” fra oktober 2011.
Ændring af en række love på uddannelsesområdet (Harmonisering af klageadgangen på de gymnasiale uddannelser med andre uddannelser samt justering af uddannelserne som led i udviklingsplan) (Feb II)

Ministeriet for Børn og Undervisning har analyseret fordelingsudvalgenes rolle og praksis. I de foreløbige drøftelser af analysen er det foreslået, at fordelingsudvalgene og de forpligtende samarbejder slås sammen til et organ med repræsentation fra regionen.
Danske Regioner har støttet en sådan ændring, da den vil
medvirke til at konsolidere regionernes koordinerende opgaver
inden for området.
Kontaktperson: Kenneth Sørensen, khs@regioner.dk
Fleksuddannelsen vil kunne bidrage til en mere
sammenhængende ungeindsats og styrkede overgange mellem
uddannelserne.
Kontaktperson: Anja Storgaard, ast@regioner.dk

Der er i forslaget lagt op til ændringer i Rådet for de
gymnasiale uddannelser. Danske Regioner har i dag en plads i
Rådet for de Gymnasiale Uddannelser.

Lovforslaget indebærer, at klageadgangen på det gymnasiale
uddannelsesområde bliver harmoniseret med andre uddannelsesområder, således at klageadgangen til ministeriet bliver begrænset til
retlige spørgsmål. Forslaget indeholder endvidere justeringer som led
i en samlet udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser, herunder
ændringer af Rådet for de Gymnasiale Uddannelser.
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN
Ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital
kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og
tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.) (Okt I)
Forslaget vedrører især digital kommunikation på Erhvervs- og
Vækstministeriets område samt på Økonomi- og Indenrigsministeriets område for så vidt angår indberetninger til Danmarks
Statistik. Forslaget følger op på regeringens digitale strategi fra
oktober 2012.
Ændring af lov om Vækstfonden (Vækstfondens bestyrelsessammensætning og kapitalforvalterrolle) (Okt I)
Forslaget indebærer bl.a., at Vækstfonden får adgang til at udføre
tjenesteydelser, herunder kapitalforvaltning, at bestyrelsessammensætningen ændres med henblik på at sikre en professionalisering af
bestyrelsen, og at der sker en forenkling af reglerne om udpegning af
bestyrelsesmedlemmer. Forslaget skal ses i sammenhæng med den
styrkelse af Vækstfonden, der er sket i de senere år bl.a. med udvidelsen af vækstkautionsordningen, rollen som sekretariat for Dansk
Vækstkapital og senest Vækstfondens mulighed for at kunne optage
lån for at kunne tilbyde ansvarlige lån samt regeringens forslag om, at
Vækstfonden skal kunne yde efterstillede lån. Endelig foreslås en
række præciseringer af lovteksten, herunder i forhold til den EUretlige lovgivning. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et
Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og ”Udviklingspakken”
fra marts 2012.
Ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og
offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og

Kontaktperson: Kenneth Sørensen, khs@regioner.dk

Umiddelbart vurderes lovforslaget ikke at rumme indhold med
stor betydning for regionerne.
Kontaktperson: Kristoffer Lange, kla@regioner.dk

På nuværende tidspunkt udpeger ministeren to medlemmer af
bestyrelsen på indstilling fra Danmarks Vækstråd.
Formændene for 5 regionale vækstfora er i dag medlemmer i
Danmarks Vækstråd. Regionerne har derfor en interesse i, at
Danmarks Vækstråd også fremover indstiller medlemmer til
Vækstfonden.
Kontaktperson: Anne Sofie Sørensen, aso@regioner.dk

Danske Regioner har modtaget høring over udkastet til
lovforslag. Det indebærer blandt andet bortfald af
annonceringspligten i tilbudsloven for de såkaldte bilag II B-

kommuner og regioners deltagelse i selskaber (Lempelse af
annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuner og
regioners deltagelse i selskaber) (Okt I)
Forslaget vedrører en lempelse af annonceringspligten samt styrket
mulighed for kommuner og regioners deltagelse i selskaber. Forslaget
indgår i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for
2013.
Ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig
fornyelse (Dec I)
Fonden vedrører en omlægning af den eksisterende fond til grøn
omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Lovforslaget indebærer
oprettelse af en Markedsmodningsfond, der skal hjælpe virksomheder
med at overvinde kritiske barrierer, f.eks. kapitalmangel eller behov
for at opbygge tillid hos kunder, og komme på markedet med nye
produkter og services. Forslaget indgår i finanslovforslaget for 2013.

tjenesteydelser. Lovforslaget vil samtidig øge grænsen for den
andel af omsætningen i selskaber med regional eller kommunal
deltagelse, der må stamme fra salg til andre end kommuner og
regioner, fra 25 procent til 50 procent.
Kontaktperson: Jan Arnoldi, jar@regioner.dk
De regionale vækstfora har i samarbejde med
Fornyelsesfonden etableret et sygehuspartnerskab. Dette
partnerskab forventes ikke at kunne videreføres med det
skitserede forslag. Sygehuspartnerskabet har blandt andet
arbejdet med at skabe sammenhæng mellem det regionale
arbejde med pejlemærker i forhold til sygehusbyggerierne og
en erhvervsmæssig nyttiggørelse.

Kontaktperson: Lone Vingtoft , lvi@regioner.dk
Mulighederne for forenkling og tilpasning af lovgivningen
Ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov
drøftes i en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet
om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede
Danske Regioner. Arbejdsgruppen har endnu ikke afsluttet sit
kontrakter (Feb II)
Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at arbejde.
analysere mulighederne for en generel forenkling og tilpasning af
klagesystemet for udbud, herunder at fremlægge konkrete forslag på Kontaktperson: Jan Arnoldi, jar@regioner.dk
området. Lovforslaget følger op på dette udvalgsarbejde. Forslaget
skal ses i sammenhæng med aftalen om kommunernes økonomi for
2013.
Redegørelse om Danmarks digitale vækst samt Erhvervslivet
Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelse
om:
og reguleringen
Den årlige redegørelse om Erhvervslivet og Reguleringen
Redegørelse om Erhvervslivet og reguleringen (Nov I)
giver status på arbejdet med at lette de administrative byrder
Redegørelse om Erhvervsfremme og -støtte 2013 (Mar II)
for erhvervslivet. Regeringen har i samarbejde med KL og
Danske Regioner aftalt en digitaliseringsstrategi for den
Redegørelse om Danmarks digitale vækst (Maj II)
offentlige sektor for 2011 til 2015, som der kan forventes en
status på i forbindelse med redegørelserne.

Redegørelse om Erhvervsfremme og –støtte
Den årlige redegørelse om erhvervsstøtte giver et overblik over
de erhvervsstøtteordninger, som Folketinget direkte har indflydelse på gennem finanslov, skattelovgivning og øvrig lovgivning. Redegørelsen behandler normalt ikke kommunale,
regionale og EU-erhvervsstøtteordninger. Den direkte erhvervsstøtte gennem EU-systemet er heller ikke medtaget.
Kontaktperson: Lone Vingtoft, lvi@regioner.dk
FINANSMINISTEREN
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-17 (Apr I)
Forslaget vedrører – som opfølgning på budgetloven fra folketingsåret 2011/12 – førstegangsfastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017.

Lovforslaget er en konsekvens af aftalen om ny budgetlov, der
blev indgået før sommerferien. Den fastsætter udgiftslofterne
for de tre sektorer i årene 2014-2017. Fremadrettet vil det kun
være det ”fjerde” år der er til forhandling i Folketinget.
Desuden vil fastsættelsen fremadrettet ske i forbindelse med
finanslovsforhandlingerne i efteråret.
Det noteres, at lovforslaget først fremsættes i april 2013. Det
bliver dermed umiddelbart før økonomiforhandlingerne.
Der pågår på nuværende tidspunkt et teknisk arbejde i
centraladministrationen om, hvordan de tekniske forudsætninger bag udgiftslofterne samt sanktionslovgivningen skal
udformes.
Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, ags@regioner.dk

JUSTITSMINISTEREN
Ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om
forsikringsaftaler (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af
forsinket betaling i handelstransaktioner samt ændring af
rentesatsen i visse formueretlige love) (Okt I)
Lovforslaget har til formål at gennemføre EU-direktiv 2011/7/EU om
bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner.

Med indførelsen af direktivet styrkes kreditors retsstilling. Det
sker blandt andet gennem indførelsen af mere detaljerede
regler om betalingsfrister, forhøjelse af den lovbestemte
morarentesats og en ret for kreditor til at kræve et fast
minimumsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger i
tilfælde af forsinket betaling (kompensationsbeløbet lyder på

40 euro).
Den aftalte betalingsfrist for offentlige myndigheder
begrænses, som udgangspunkt, til højst 30 dage.
De almindelige betalingsfrister for offentlige myndigheder
gælder dog ikke, hvis der er indgået aftale om ratevis betaling i
henhold til en betalingsplan, som er udtrykkeligt godkendt af
kreditor (hver rate er omfattet af de almindelige
betalingsfrister).
Kontaktperson: Marie Bodenhoff, mbo@regioner.dk
Lovforslaget vil bygge på Offentlighedskommissionens
Lov om offentlighed i forvaltningen (Feb I)
Forslaget har til formål at indføre en ny samlet offentlighedslov. betænkning fra 2009 og følger op på regeringsgrundlaget ”Et
Forslaget vil bygge på Offentlighedskommissionens betænkning nr. Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.
1510/2009 om offentlighedsloven. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.
Med udgangspunkt i kommissionsbetænkningen forventes det,
at det tidligere subjektive identifikationskrav erstattes af et
krav om angivelse af temaer om aktindsigt.
Der indføres en begrænset ret til at få foretaget dataudtræk ved
sammenstilling af oplysninger i en myndigheds database.
Myndighederne får pligt til af egen drift at overveje
meroffentlighed, og meroffentlighedsprincippet udvides til
også at omfatte sager undtaget fra aktindsigt.
Der forventes en bemyndigelsesbestemmelse om at indenrigsog socialministeren kan fastsætte regler om, at visse interne
dokumenter i kommunerne og regionernes besiddelse skal
være omfattet af retten til aktindsigt, når de foreligger i endelig
form. Der indføres ret til at påklage afgørelser om aktindsigt
direkte til den øverste klageinstans.
Som noget nyt udvides offentlighedslovens område til også at

omfatte KL og Danske Regioner.
Der forventes forskellige indskrænkninger af hensyn til den
politiske beslutningsproces. Alle sager om førelse af kalender
undtages. Endvidere undtages interne oplysninger og dokumenter, der udveksles mellem ministerierne i forbindelse
med ministerbetjening, ligesom der er undtagelser for interne
oplysninger og dokumenter, der udveksles mellem Danske
Regioner henholdsvis KL og deres medlemmer i forbindelse
med økonomiske eller politiske forhandlinger.

Ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i
lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) (Feb I)
Forslaget vedrører især en række justeringer af forvaltningsloven og
retsplejeloven med henblik på at skabe parallelitet i forhold til den
nye offentlighedslov.
Ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.
(Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven)
(Feb I)
Forslaget vedrører en række konsekvensændringer som følge af de to
ovennævnte forslag.
Ændring af retsplejeloven (Revisionsbestemmelse om logning)
(Feb II)
Forslaget vedrører en revisionsbestemmelse om reglerne om logning.
Forslagets indhold er p.t. under overvejelse. Forslaget skal bl.a. ses i
sammenhæng med kommende nye EU-regler på området.
Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
uden for strafferetsplejen (Feb II)

Kontaktperson: Elsebeth Kroer, eak@regioner.dk
Jf. afsnit om lov om offentlighed i forvaltningen.
Kontaktperson: Elsebeth Kroer, eak@regioner.dk

Jf. afsnit om lov om offentlighed i forvaltningen.
Kontaktperson: Elsebeth Kroer, eak@regioner.dk

Danske Regioner er ikke bekendt med lovforslagets indhold.
Umiddelbart vurderes det ikke at rumme indhold af stor
betydning for regionerne.
Kontaktperson: Kristoffer Lange, kla@regioner.dk
I medfør af lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved
forvaltningens
anvendelse
af
tvangsindgreb
og
oplysningspligter redegør justitsministeren for forhold, hvor en
forvaltningsmyndighed har mulighed for uden for
strafferetsplejen at foretage visse former for tvangsindgreb
uden forudgående retskendelse.

Kontaktperson: Mikkel Lambach, mla@regioner.dk
KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTEREN
Klima-, energi- og bygningsministeren vil give Folketinget
redegørelse om:
Klimapolitisk redegørelse (Feb I)
Energipolitisk redegørelse (Apr II)

Siden 2009 har regeringen hvert år fremlagt en klimapolitisk
redegørelse (dog ikke i 2012). Redegørelserne beskriver typisk
hvor langt regeringen er med at indfri relevante målsætninger
på klimaområdet (anvendelse af fossile energikilder,
nedbringelse af co2-emissioner mv.)
Tilsvarende har regeringen siden 2003 årligt udgivet en
energipolitisk redegørelse. Den seneste energipolitiske
redegørelse 2012 blev fremlagt i maj 2012. Udgangspunktet
for redegørelsen forventes primært at være energiaftalen fra
marts 2012 samt aktuelle forhandlinger om øget brug af VE på
blandt andet transportområdet.
Kontaktpersoner:
Ole Ravnholt Sørensen, ors@regioner.dk,
Anette Prilow, apr@regioner.dk

MILJØMINISTEREN
Ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen (Udmøntning af
den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15) (Nov I)
Lovforslaget er et led i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og
udmønter et element i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 og
en efterfølgende aftale med KL fra september 2012. Forslaget
vedrører endvidere justeringer som følge af, at opgaver vedrørende
søopmåling er overført til Kort- og Matrikelstyrelsen.
MINISTEREN FOR FORSKNING, INNOVATION OG
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Lovgivning om akkreditering af videregående
uddannelsesinstitutioner [2 lovforslag] (Feb I)
Lovgivningen vedrører indførelse af et nyt fælles akkrediteringssystem for alle de videregående uddannelser. Lovforslaget følger
op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra

Danske Regioner er ikke bekendt med lovforslagets indhold.
Lovforslaget kan muligvis rumme ændringer af finansieringsmodellen for brug af grunddata i den offentlige sektor.
Kontaktperson: Kristoffer Lange, kla@regioner.dk

Det konkrete indhold af lovgivningen kendes ikke. Danske
Regioner har dog erfaret, at regeringen af hensyn til
sammenhængen i de videregående uddannelser ønsker ét
fælles akkrediteringssystem, der omfatter alle former for
videregående uddannelser. Så vidt vides er der lagt op til

oktober 2011.

akkreditering på institutionsniveau frem for akkreditering af
den enkelte udbudte uddannelse.
For regionerne må det være afgørende, at det indgår som et
kriterium for akkreditering, at aftagersiden inddrages
systematisk ved udvikling af eksisterende uddannelser og
overvejelser om etablering af nye uddannelser. Det
forudsættes, at der ikke bliver tale om akkrediteringen af de
praktiske elementer af uddannelserne, som for eksempel de
kliniske uddannelseselementer for læger og sygeplejersker,
som foregår på sygehusene.
Kontaktperson: Thomas Ibsen Jensen, tij@regioner.dk

MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE
Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og
differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) (Okt I)
Lovforslaget vedrører ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet inden
for 30 dage samt differentierede ventetider under det udvidede frie
sygehusudvalg. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og aftalen om regionernes
økonomi for 2013.

Loven indfører et sæt nye patientrettigheder. Fra 1. januar
2013 vil patienter, der er henvist til sygehusbehandling, have
en differentieret ret til behandling inden for enten 1 eller 2
måneder. Fra 1. september 2013 vil patienter, der udredes på
sygehus, have ret til udredning inden for 1 måned, alternativt
ret til plan for videre udredningsforløb.
Regionerne skal om nødvendigt inddrage andre regioners eller
privates kapacitet for at opfylde de nye patientrettigheder.
Det er en lægelig vurdering om patienten skal behandles inden
for 2 måneder eller om patientens sygdom er så alvorlig, at det
skal ske inden for 1 måned. Sundhedsstyrelsen skal fastlægge
kriterierne for den lægelige vurdering. Danske Regioner har
understreget, at det af hensyn til en ensartet praksis på tværs af
regionerne er nødvendigt med klare og objektive kriterier.
Derfor bør regionerne også inddrages i dette arbejde.
Der skal etableres en model for monitorering af regionernes
opfyldelse af retten til hurtig udredning. Modellen skal

foreligge 2. halvår af 2012. Der var ved økonomiforhandlingerne for 2013 en forståelse mellem regeringen og
Danske Regioner om, at monitoreringsløsningen skal være let
håndterlig og ikke medføre nye registreringsopgaver.
Det er væsentligt, at de nye rettigheder ikke ændrer på
henvisningsmønstret i almen praksis. Almen praksis skal
fortsat udrede og behandle hovedparten af patienterne. Dette
fremgår også af økonomiaftalen og bemærkningerne til
lovudkastet.
Der er ikke lagt op til, at speciallægepraksis bliver omfattet af
de nye rettigheder. Høringsprocessen kan dog ændre ved dette.
Hvis speciallægepraksis omfattes vil det medføre en række
særlige udfordringer.
Kontaktpersoner:
Thomas Ibsen Jensen, tij@regioner.dk
Lars Mørck Jarl, lmt@regioner.dk
Forslaget indebærer, at private sygehuse, klinikker og
Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet (Okt I)
speciallægepraksis fremover forpligtes til at afholde udgifter til
Forslaget indebærer, at private sygehuse, klinikker og patientskadeerstatninger på deres område. Lovforslaget har
speciallægepraksis forpligtes til at afholde udgifter til patientskadeværet til høring i Danske Regioner.
erstatninger, som sker på deres område. Udgifterne afholdes i dag af
regionerne. Forslaget vedrører også en række mindre justeringer af
Danske Regioner har påpeget, at det må forventes, at Branloven.
cheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) efterfølgende vil rejse krav om en takstmæssig kompensation for de
øgede udgifter, som lovforslaget påfører privathospitalerne.
Lovforslaget kan dermed indebære, at den besparelse, som
regeringen forventer, ikke er til stede. Danske Regioner har
derfor taget forbehold for de økonomiske konsekvenser, som
lovforslaget vil få for regionerne.

Det fremgår i øvrigt, at det er regionernes pligt at sikre
tilstrækkelig forsikringsdækning fra privathospitalerne. Hvis et
privathospital for eksempel lukker inden en tilkendelse af
erstatning, vil regionen således være forpligtet til at betale
erstatningen.

Ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed,
sundhedsloven og lov om regionernes finansiering (Okt I)
Lovforslaget har primært til formål at gennemføre dele af EU-direktiv
2011/62/EU af 8. juni 2011 om forfalskede lægemidler i dansk ret.
Direktivet sigter mod at bekæmpe risikoen for, at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde og derved når frem
til patienter og medicinbrugere.

Kontaktperson: Maja Barfod Hørsving, mbh@regioner.dk
Forfalskede lægemidler
Det fremgår af lovforslaget, at der udstedes bekendtgørelser,
som nærmere skal implementere reglerne i direktivet.
Lovforslaget er derfor på mange punkter overordnet, hvorfor
de praktiske og økonomiske konsekvenser af reglerne først kan
vurderes, når der foreligger udkast til disse bekendtgørelser.
Kravene til øget sikring mod forfalskede lægemidler må
vurderes at betyde merudgifter for hele ”forsyningskæden”.
Her vil også regioner og sygehusapoteker blive berørt med
forventede økonomiske merudgifter til følge. Danske Regioner
vil derfor rejse en DUT-sag i forbindelse med udmøntningen
af reglerne i bekendtgørelser.
Afskaffelse af bløderudligningsordning
Med lovforslaget afskaffes bløderudligningsordningen mellem
regionerne.
Danske Regioner har gennem flere år foreslået,
blødudligningsordningen afbureaukratiseres og afskaffes.

Ændring af sundhedsloven og lov om apoteksvirksomhed
(Regelforenkling i den kommunale tandpleje, ændret tilskud til
håndkøbslægemidler og overførelse af kompetence for

at

Kontaktperson: Thomas Birk Andersen, tad@regioner.dk
Ændring af fritvalgsordninger på tandlægeområdet
Regeringen ønsker at afskaffe fritvalgsordningerne inden for
den kommunale tandpleje med henvisning til, at ordningerne

apoteksbevillinger m.v.) (Okt II)
Lovforslaget vedrører en række regelforenklinger i den kommunale
tandpleje – afskaffelse af mellemkommunal betaling i børne- og
ungdomstandplejen, afskaffelse af fritvalgsordningen i forhold til
privat praksis i børne- og ungdomstandplejen samt afskaffelse af
fritvalgsordningen i omsorgstandplejen. Lovforslaget vedrører endvidere en målretning af tilskuddet til håndkøbsmedicin til borgere,
som opfylder specifikke sygdomskriterier. Endelig indebærer forslaget overførelse af kompetence til godkendelse af apoteksbevillinger fra ministeren for sundhed og forebyggelse til Sundhedsstyrelsen.

sjældent finder anvendelse, og at det
ressourceforbrug overstiger nytteværdien.

administrative

Ordningerne har blandt andet medvirket til at stille relevante
tilbud til rådighed for borgerne i tyndtbefolkede områder.
Dette vil nu skulle løses på anden vis.
Ændring af medicintilskudsregler
Medicintilskudsreglerne ændres med lovforslaget. Tilskud til
håndkøbslægemidler skal fremover klausuleres på baggrund af
sygdomsspecifikke kriterier fremfor pensionsstatus, hvilket
forekommer hensigtsmæssigt.
Det forventes, at ændringen af medicintilskudsreglerne vil
betyde mindre regionale medicinudgifter for 70 - 75 millioner
kroner om året. Tidligere lignende tilskudsændringer, hvor
patienter fortsat kan opnå klausuleret tilskud, har dog medført
mindre besparelser end forventet.
Ændring af regler for udpegning af apotekere
Med lovforslaget overføres kompetencen for godkendelse af
apotekere fra Sundhedsministeriet til Sundhedsstyrelsen.

Kontaktperson: Thomas Birk Andersen, tad@regioner.dk
Lovændringen indebærer, at regionerne får det samlede
Ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af
myndigheds- og finansieringsansvar for udlevering af
høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til
høreapparater med offentligt tilskud. Oplæring (rehabilitering)
høreapparater) (Nov I)
Lovforslaget indebærer, at regionerne får det samlede myndigheds- i brug af høreapparatet, når høreapparatet er udleveret, vil dog
og finansieringsansvar for udlevering af høreapparater med offentligt efter lovforslaget fortsat skulle varetages af kommunerne.
tilskud i såvel offentligt som privat regi. Forslaget vedrører endvidere
ændret tilskud til høreapparater med offentligt tilskud. Forslaget Det fremgår af finanslovforslaget for 2013, at der skal spares
følger op på rapporten ”Kulegravning af høreapparatområdet” fra juni 80 millioner kroner på høreapparatområdet, svarende til den
2012.
forventede besparelse som følge af en reduktion i tilskuddet til
høreapparater. Dertil kommer en forventet yderligere

besparelse som følge af besparelser ved fællesindkøb via
udbud af AMGROS.

Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed samt sundhedsloven (Nov II)
Formålet med forslaget er at styrke patientsikkerheden ved at give
Sundhedsstyrelsen bedre muligheder for at reagere og stille krav i
forbindelse med tilsynet med private klinikker og offentlige
institutioner. Forslaget vedrører bl.a. midlertidig autorisationsfratagelse ved sundhedspersoners manglende medvirken ved tilsyn samt
mulighed for, at Sundhedsstyrelsen kan stille krav til private og
offentlige behandlingssteders virksomhed, når patientsikkerheden er i
fare. Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke.

Kontaktperson: Trine Friis, tfr@regioner.dk
Med lovforslaget tildeles Sundhedsstyrelsen udvidede
sanktionsmuligheder i form af autorisationsfratagelse ved en
sundhedspersons manglende medvirken til Sundhedsstyrelsens
oplysning af tilsynssager.
Herudover får Sundhedsstyrelsen hjemmel til at foretage virksomhedsindskrænkning, såfremt de overordnede sundhedsmæssige forhold de pågældende steder kan bringe patientsikkerheden i fare.
Sundhedsstyrelsen kan pålægge en region at tilrettelægge sin
virksomhed efter Styrelsens nærmere anvisninger. Endvidere
vil en region kunne blive idømt bøde, hvis Styrelsens anvisninger ikke efterkommes.
Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke. Lovgivningen kan få betydning for Danske Regioners aftaler med
private klinikker.

Ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Nov II)
Formålet med lovforslaget er at styrke patientsikkerheden. Forslaget
indebærer, at Sundhedsstyrelsen får bedre muligheder for at reagere i
forhold til virksomhedsansvarlige læger bl.a. ved, at styrelsen kan
afvise anmeldte og afmelde virksomhedsansvarlige læger. Forslaget
indebærer endvidere, at loven udvides til også at gælde tandlæger.
Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke.

Kontaktpersoner:
Birgitte Bidstrup, bbs@regioner.dk
Bodil Bjerg, bbj@regioner.dk
Tine Thorslev From, ttf@regioner.dk
Lovforslaget medfører, at der stilles de samme krav til
virksomhedsansvarlige tandlæger i ikke-offentlige klinikker,
som kendes fra lægeområdet. Med lovforslaget får
Sundhedsstyrelsen desuden mulighed for at kunne afvise både
læger og tandlæger, som klinikkerne melder ind som
virksomhedsansvarlige.

Lovforslaget forventes at forbedre muligheden for, at
Sundhedsstyrelsen kan følge op på, om klinikkerne lever op til
de faglige standarder. Forslaget er en del af en samlet
patientsikkerhedspakke.
Lovgivningen kan få betydning for Danske Regioners aftaler
med private klinikker.
Kontaktperson: Helle Nørtoft Laursen, hnl@regioner.dk
Lovforslaget indebærer, at distributører og importører skal
Ændring af lov om medicinsk udstyr (Nov II)
Forslaget indebærer, at der indføres en registreringsordning for informere Sundhedsstyrelsen om hvilke typer af medicinsk
importører og distributører af medicinsk udstyr med henblik på at udstyr der forhandles af importører og distributører, samt
højne patientsikkerheden ved brug af sådant udstyr. Forslaget er en oplysninger om eventuelle alvorlige hændelser med medicinsk
del af en samlet patientsikkerhedspakke.
udstyr.
Sundhedsstyrelsen kan foretage kontrol og inspektioner på
baggrund af oplysningerne. Udgifterne i forbindelse hermed
pålægges importører og distributører. Lovforslaget, som er
sendt i høring, forventes at træde i kraft 1. juli 2013.
Kontaktpersoner:
Birgitte Bidstrup, bbs@regioner.dk
Martin Grønberg Johansen, maj@regioner.dk
Bodil Bjerg, bbj@regioner.dk
Lovforslaget som er den del af en samlet patientÆndring af lov om markedsføring af sundhedsydelser (Nov II)
Formålet med forslaget er at styrke patientsikkerheden og beskytte sikkerhedspakke, indeholder nye regler om markedsføring af
forbrugerne. Forslaget vedrører nye regler om markedsføring af sundhedsydelser samt om Sundhedsstyrelsens håndhævelse af
sundhedsydelser samt Sundhedsstyrelsens håndhævelse af markeds- markedsføringsreglerne.
føringsreglerne. Forslaget er en del af en samlet patientsikkerhedspakke.
Lovforslaget indeholder fire hovedforslag:



Indførelse af et saglighedskriterium og forbud mod
mangelfulde angivelser.
Forbud mod benyttelse af film og levende billeder til





Ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til
personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
(Jan I)
Lovforslaget præciserer, at unge, der vil købe tobak og alkohol, skal
vise billedlegitimation, hvis salgsstedet er i tvivl om, at køberen
opfylder lovens aldersgrænser. Loven indeholder endvidere et krav
om obligatorisk skiltning herom på salgssteder. Forslaget indebærer
også en forhøjelse af bødestørrelserne på området. Lovforslaget
indebærer endvidere, at adgangen til at reklamere på internettet for
salgssteder, der har specialiseret sig i salg af piber, pibetobak og
cigarer, bortfalder. Forslagets ene del følger op på egeringsgrundlaget
”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 samt aftalen om en
styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop
mellem regeringen og EL fra april 2012.
Ændring af sundhedsloven (Gennemførelse af direktiv om
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser) (Jan II)
Forslaget gennemfører dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.
Direktivet præciserer, hvilke sundhedsydelser en borger kan benytte i
andre EU-lande med offentlig finansiering fra bopælslandet, og hvilke betingelser der knytter sig hertil.
Ændring af sundhedsloven (Sterilisation, donation af væv og

markedsføring på internettet.
Indførelse af bestemmelse om, at det skal fremgå af
reklamer for sundhedsydelser, om der på det
pågældende sted optræder sundhedspersoner, som er
underlagt Sundhedsstyrelsens skærpede tilsyn.
Sundhedsstyrelsen får mulighed for at kræve, at den
ansvarlige for ulovlig markedsføring skal bringe
markedsføringen til ophør.

Kontaktperson: Birgitte Bidstrup, bbs@regioner.dk
Lovforslaget fremsættes januar 2013.
Regionerne har en betydelig interesse i, at forebyggelse af
rygerelaterede sygdomme og indlæggelser er højt prioriteret,
og at der er et vedvarende fokus på, hvordan man med
lovgivning, andre strukturelle virkemidler og individuelle
indsatser kan understøtte, at særligt børn og unge beskyttes
bedst.
Kontaktperson: Birgitte Harbo, bih@regioner.dk

Direktivet om patientrettigheder ved grænseoverskridende
sundhedsydelser, som implementeres med ændringen af
sundhedsloven, berører både primær- og sekundær dansk
sundhedssektor, og vedrører flere grundprincipper i det danske
sundhedsvæsen.
Direktivet vil træde i kraft i oktober 2013.
Kontaktperson: Birgitte Bidstrup; bbs@regioner.dk
Sterilisation

aktindsigt) (Feb I)
Der er tale om en række justeringer af lovgivningen bl.a. om
sterilisation, donation af væv og begrænsning af aktindsigt for forældremyndighedsindehavere i særlige situationer.

Lovforslaget indebærer, at mindstealderen for adgang til
sterilisation nedsættes fra i dag 25 år til 18 år, samt at der
bliver indført en obligatorisk reflektionsperiode på seks
måneder for ansøgere mellem 18 og 25 år.
Danske Regioner har i høringssvaret vedrørende udkastet til
lovforslaget påpeget, at forslaget kan påføre regionerne en
merudgift, hvis flere vil søge om tilladelse til sterilisation,
fordi adgangen lempes. Danske Regioner har derfor i
høringssvaret taget forbehold for øgede udgifter som følge af
lovforslaget, som i givet fald bør kompenseres jf. DUTprincippet.
Kontaktpersoner:
Birgitte Bidstrup, bbs@regioner.dk
Susan Gram Colding, sco@regioner.dk

SKATTEMINISTEREN
Ændring af chokoladeafgiftsloven (Udvidelse af afgiftsgrundlaget
med nye sukkerholdige varegrupper m.v.) (Nov II)
Forslaget vedrører især en udvidelse af afgiftsgrundlaget med nye
sukkerholdige varegrupper. Forslaget følger op på aftalerne om
finansloven for 2012. Forslaget er genstand for særskilte overvejelser,
og dets fremsættelse vil afhænge heraf.
Ændring af fedtafgiftsloven (Nov II)
Forslaget indebærer en justering af fedtafgiften. Forslaget fremsættes
i henhold til en aftalt revision. Forslaget er genstand for særskilte
overvejelser, og dets fremsættelse vil afhænge heraf.

Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012. Som
det fremgår af lovprogrammet, er forslaget genstand for
særskilte overvejelser, og dets fremsættelse vil afhænge heraf.
Kontaktperson: Birgitte Harbo, bih@regioner.dk
Regeringen har tidligere meldt ud, at det overvejes at afskaffe
fedtafgiften, der har vist sig at have nogle uheldige virkninger.
Afskaffelsen afhænger imidlertid af, hvorvidt det er muligt at
finde de penge, som afgiften indbragte, andre steder.

Kontaktperson: Birgitte Harbo, bih@regioner.dk
Et udkast til lovforslag blev sendt i høring i februar 2012, men
Lov om arbejdsskadeafgift (Nov II)
Forslaget har til formål at øge de enkelte virksomheders og branchers blev herefter udsat til den efterfølgende samling. Danske
incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker ved at Regioner tilkendegav i høringssvaret, at man overordnet fandt
indføre en arbejdsskadeafgift. Forslaget følger op på aftalerne om det positivt at der sættes ind med henblik på at understøtte et
finansloven for 2012.
sikkert arbejdsmiljø. Det nye lovforslag er ikke fremlagt

endnu. Det tidligere lovforslag vurderedes at ville medføre
betydelige merudgifter for regioner og kommuner.
Kontaktperson:
Malene Vestergaard Sørensen, mvs@regioner.dk
Regeringen har i finanslovsforslaget varslet en sanering af
Lovgivning vedrørende sanering af erhvervsstøtten (Nov II)
Forslaget vedrører en række elementer om sanering af erhvervs- erhvervsstøtten i 2013 på i alt 2 milliarder kroner. Bestøtten. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012 og sparelserne hentes hovedsageligt fra udløb af eksisterende beindgår i finanslovforslaget for 2013.
villinger, annullering af støtteordning til energirenovering og
en reduktion af Højteknologifondens uddelinger.
Ifølge finanslovsforslaget for 2013 skal der skæres 25
millioner kroner fra det statslige bidrag til medfinansieringen
af strukturfondene. Herved bliver de regionale erhvervsudviklingsmidler endnu vigtigere som kilde til medfinansiering.
Kontaktperson: Anne Sofie Sørensen, aso@regioner.dk
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTEREN
Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn
og voksne) (Feb II)
Lovgivningen indebærer en grundlæggende reform af reglerne om
godkendelse af og tilsyn med døgntilbud til udsatte borgere og
borgere med handicap. Forslaget indebærer bl.a. en mere faglig
bæredygtig og uafhængig organisering af tilsynet, bedre inddragelse
af viden og brugernes perspektiv i tilsynet, opstilling af kvalitetsindikatorer for kvalitet i indsatsen og krav til resultatdokumentation i
tilbuddene samt klarere regler om bl.a. økonomiske godkendelseskriterier. Forslaget indebærer også, at reglerne om klager over
fysisk magtanvendelse efter servicelovens § 126 i regionale tilbud
ændres, så klagerne fremover skal rettes til kommunen frem for til
regionen.

Lovforslaget er endnu ikke sendt i høring, men Social- og
Integrationsministeren har den 26. september 2012 redegjort
for det forventede indhold i tilsynsreformen. Målet for
reformen er at udarbejde et mere fagligt og uvildigt tilsyn. De
overordnede linjer i det nye socialtilsyn er, at ansvaret for at
godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud flyttes fra de
98 kommuner til 5 enheder. De fem socialtilsyn placeres i fem
kommuner, som udpeges ved lov og får det fulde ansvar for
opgaven i hver deres geografiske region. De fem tilsynskommuner fører indbyrdes tilsyn med hinanden.
Det regionale tilsyn skal således fremover overgå til de fem
tilsynskommuner. Endvidere skal alle tilbud som er omfattet,
på ny godkendes af det nye socialtilsyn, ligesom der vil blive
stillet krav om at tilsynet sikrer kontrol med og læring for

tilbuddene mv. Endelig skal kvaliteten i tilsynene styrkes.
Kontaktperson: Mette Holm Sørensen, mhs@regioner.dk
ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTEREN
Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven
(Afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale
og regionale udbudsstrategier) (Okt I)
Forslaget vedrører en afskaffelse af ordningerne om kommunale
kvalitetskontrakter samt om kommunale og regionale udbudsstrategier. Forslaget er et led i regeringens forenklingsindsats.
Ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om ændring af
regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og
regionale valg (Vederlag til næstformand i udvalg, diæter ved
valg og folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning) (Okt I)
Forslaget giver økonomi- og indenrigsministeren adgang til at
fastsætte regler, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at
beslutte at yde et særligt vederlag inden for de eksisterende
økonomiske rammer til næstformænd for udvalg nedsat af
kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen gives også større
fleksibilitet vedrørende diæter ved valg og folkeafstemninger til
medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere.
Kommunalbestyrelsen får endvidere mulighed for at fastsætte en
senere frist for ansøgning om at stemme i eget hjem for de vælgere,
der på grund af manglende førlighed ikke kan møde frem på
afstemningsstedet. Forslaget indeholder herudover andre initiativer
navnlig på valgområdet.
Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven
(Kommuners og regioners muligheder for at budgettere med
generelle reserver) (Jan I)
Lovforslaget bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at
fastsætte nærmere regler om kommuners og regioners muligheder for
at budgettere med generelle reserver. Budgetloven og sanktionslovgivningen vedrørende kommuners og regioners overskridelse af

Danske Regioner har i forbindelse med høringen af
lovforslaget støttet, at de regionale udbudsstrategier afskaffes.
Kontaktperson: Jan Arnoldi, jar@regioner.dk

De dele af lovforslagene, som vedrører regionerne, indebærer,
at regionerne får større frihedsgrader for vederlæggelse af
medlemmer af valgbestyrelserne, samt at stedfortræderordningen i udvalg udvides ved kortere lovligt forfald og ved
inhabilitet. Derudover får kommunerne mulighed for
vederlæggelse af både formand og næstformanden i et stående
udvalg og andre udvalg. Danske Regioner har anført, at
regionerne bør have de samme styrelsesmæssige frihedsgrader
som kommunerne. De øvrige ændringsforslag af lov om
kommunale og regionale valg giver ikke anledning til
bemærkninger.
Kontaktperson: Elsebeth Kroer, eak@regioner.dk

Lovforslaget er et resultat af økonomiaftalen med Danske
Regioner for 2013 og et efterfølgende arbejde i ministeriets
budget- og regnskabsudvalg. Efter regionernes ønske bliver det
nu muligt at budgettere med generelle reserver på
sundhedsområdet på op til 1 procent af nettodriftsudgifterne til
området. Behovet herfor er en konsekvens af budgetloven,
hvor budgetterne fremover også skal kunne rumme den

budgetterne understreger vigtigheden af, at kommunernes og
regionernes budgetter overholder de aftalte rammer. Som led i
understøttelse af kommunernes og regionernes økonomistyring er der
behov for at etablere mulighed for at kunne afsætte generelle reserver
i budgettet til uforudsete udgifter. Lovforslaget følger op på aftalen
om regionernes økonomi for 2013.

usikkerhed, der er forbundet med de svært styrbare områder i
en tid med faste udgiftslofter og sanktioner.
Som opfølgning på økonomiaftalen er der ligeledes skabt
mulighed for, at regionerne bruger tilsagnsbevillinger på
områder under regional udvikling. Dermed risikerer regionerne
ikke sanktioner via budgetloven som følge af forsinkelser og
forskydninger i forhold til tidligere bevilligede tilsagn. Dette
kræver dog ikke nogen lovændring, men er meldt ud som
ændringer i budget- og regnskabssystemet for regioner.
Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, ags@regioner.dk

