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Notat

Regionsrådets arbejdsplan 2008
Regionsrådet besluttede på mødet den 1. oktober 2007, at der i 2008 afholdes følgende møder.
Nedenfor følger en foreløbig oversigt over større kendte sager.
Mødedato

mandag den 21. april

mandag den 26. maj

mandag den 23. juni

mandag den 25. august

mandag den 29. september

mandag den 27. oktober

Kendte sager
• Bæredygtighedsstrategi
• Værdier for regionsrådet
• Strategiplan for jordforurening
• Implementeringsplan for psykiatriplanen
•
•
•
•
•
•

Forslag til gennemførelsesplan for akutområdet
Behandling af regeringsaftalen om regionernes økonomi
Økonomi- og aktivitetsrapportering
Endelig godkendelse af strategien for jordforurening
Plan for Strandvænget
Endelig arbejdsplan for jordforurening

• 1. behandling af budgettet for 2009
• Opfølgning på gennemførelsesplan (høringssvar og endelig
godkendelse)
• 1. behandling - sundhedsberedskabs- og præhospital plan
• 2. behandling af budgettet for 2009
• 2. økonomi- og aktivitetsrapportering, DUT og budgettilpasning
• RCT-området – plan for den fremtidige udvikling
• Rammeaftale 2008 på det sociale område
• Revision af sundhedsaftalerne med kommunerne
• Udbuddet af ambulancetjenesten
• Idéoplæg til byggeri inden EU-udbud af rådgivning

mandag den 24. november

mandag den 15. december

• 3. økonomi- og aktivitetsrapportering, budgetopfølgning og
overførsler fra 2008 til 2009

• Socialområdets udviklingsplan

Sager/temaer, som skal behandles i regionsrådet, men hvor der endnu ikke er fastsat mødedato:
•

Regionens tilbud vedr. fødselsforberedelse

•

Udmøntning af initiativer fra den regionale udviklingsplan

•

Beslutning om praksisstrukturen i 2009

•

Opfølgning på oprydningsarbejdet med at grave forureningen op i grube 1 og 2 i Kærgård
Plantage

•

Kvalitetssikring af medicinanvendelse

•

Fødselsforberedelse

Sager/temaer, som udspringer af budgetforliget for 2008:
•

Fødselsforberedelse – Med henblik på en politisk drøftelse af tilbudene vedrørende
fødselsforberedelse i Region Syddanmark ønskes udarbejdet en oversigt over regionens
tilbud som grundlag for en 1. behandling i regionsrådet

•

Erhvervsudvikling – I forhold til at styrke udviklingen i Region Syddanmark er der afsat
ekstra 12,6 mio. kr. årligt til formålet, herunder medfinansiering af initiativer som led i
Vækstforum i Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi. I forlængelse af
Infrastrukturkommissionens rapport ønskes en temadrøftelse heraf i regionsrådet

•

Jordforurening – For at øge indsatsen på området er der i 2008 afsat ekstra 8,4 mio. kr. til
formålet. I 2007 er der udarbejdet en strategiplan for jordforureningsområdet. I forlængelse af
strategiplanen vil der blive fastlagt en fordeling af de ekstra midler på henholdsvis løn og øvrig
drift i lyset af den vægtning, der fastlægges i strategiplanen. Drøftelsen i regionsrådet skal
danne baggrund for, at den fremtidige indsats på området kan drøftes med regeringen i
forbindelse med kommende års økonomiforhandlinger

•

Kvalitetsreform – I regeringens udspil til reform indgår en række initiativer vedr. bl.a.
borgerne i centrum, attraktive arbejdspladser og god ledelse, nytænkning, selvstyre og
afbureaukratisering samt flere hænder til nærvær og omsorg. Finansieringen heraf drøftes
med bl.a. Danske Regioner, og der vil i forlængelse heraf være en række løbende
udmøntningsopgaver for regionsrådet

•

Effektivisering af administrationen – Jf. økonomiaftalen er regeringen og Danske Regioner
enige om at få analyseret mulighederne for effektivisering af den regionale administration. Det
skal ske i regi af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor. I forlængelse af
dette arbejde ønsker regionsrådet en drøftelse af den løbende effektivisering af den samlede
administration i Region Syddanmark
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•

Kvalitetssikring af medicinanvendelse – Med henblik på en tværsektoriel kvalitetssikring af
medicinanvendelse bl.a. i forhold til kronikerstrategien, ønskes et projektoplæg til politisk
drøftelse.
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