
 

30. august 2018 

Til Region Midtjylland 
koncernoekonomi@stab.rm.dk 

 

 

Høringssvar fra Aarhus Kommune vedr. forslag til politiske prioriteringer og besparel-

ser i Region Midtjyllands budget 2019 og 2020 

 

Samarbejde med kommuner 

Aarhus Kommune har nærlæst Region Midtjyllands forslag til politiske prioriteringer og besparelser for 

2019 og 2020. 

 

Der er tilfredshed med, at Regionen ikke varsler besparelser på den psykiatriske behandling, men at der 

foreslås tilført flere ressourcer til dette trængte område. Der er behov for, at vi i samarbejde prioriterer 

yderligere midler i fællesskab til at håndtere det stigende antal borgere med psykiatriske problemer. 

 

Regionen ønsker, at der kommer mere vægt på sammenhæng på tværs af sektorer og nærhed i be-

handlingen. Det betyder, at flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen – i kommunerne og i 

almen praksis. 

Region Midtjylland nævner herudover visionen om et sundhedsvæsen på borgerens præmisser og, at 

der også fremover skal tages hensyn til den enkelte borgers behov og med afsæt i den enkelte borgers 

forudsætninger for af profitere af ydelserne. Ulighed i sundhed skal reduceres mest muligt. 

 

Aarhus Kommune er overordnet set enig i, at det er den rette vej at gå. Det skal sikres, at borgerne kan 

få sundhedstilbud, der griber mindst muligt ind i hverdagen for den enkelte borger. Vi skal kunne samar-

bejde om gode sammenhænge og løsninger, der kan forebygge sygdom og indlæggelser. Samtidigt 

skal vi differentiere indsatser og reducere den sociale ulighed i sundhed. 

 

Region Midtjylland kan opfordres til at investere mere i forebyggelse fremfor alene at se løsningerne på 

sundhedsområdet indenfor sygdomsbehandling.   

Aarhus Kommune er klar til at gå i dialog med Regionen om nye samarbejdsmuligheder indenfor sund-

hedsfremme og forebyggelse. 

 

I Aarhus Kommune arbejdes der allerede systematisk med forebyggelse af indlæggelser og ambulante 

besøg for børn og unge (0-2 år og + 65 årige), da Aarhus Byråd har godkendt særlige investeringsmo-

deller på disse områder. Der er dog opmærksomhed på, at decideret opgaveglidning vil være problema-

tisk uden medfølgende finansiering og i visse tilfælde viden og arbejdskraft. Det vigtige er, at vi i kom-

munen alene fokuserer på forebyggelige ambulante besøg og indlæggelser, men ikke overtager regio-

nens opgaveansvar. 

Der afsættes jf. Regionens oplæg, 10 mio. kr. til ”sundhedstilbud tæt på borgeren”. Det fremgår dog ikke 

tydeligt, hvordan disse midler skal anvendes. 

Konkret kan det foreslås, at midlerne anvendes til at understøtte modellen om nærhedsfinansiering. Det 

vil sige, at midler kan flyttes til kommunerne for løsning af opgaver, der medvirker til, at Regionen kan 

leve op til kriterierne om nærhedsfinansiering og dermed få andel i den pulje, der nationalt er afsat her-

til.  

 

Aarhus Kommune er klar til at indgå i en dialog med Region Midtjylland om nye løsninger, der gavner 

borgeren i nærmiljøet. 
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Reduktion i antal ambulante besøg 

Region Midtjylland foreslår en reduktion af ambulante besøg. 

Aarhus Kommune anerkender Regionens ønske om at omlægge det store pres på den ambulante akti-

vitet. Aarhus Kommune ønsker også et tættere samarbejde med Regionen i denne omlægning – særligt 

der, hvor regionen forventer, at ”det nære sundhedsvæsen” træder til (kommune og almen praksis). Re-

gionen vil bl.a. arbejde videre med øget brug af teknologiske løsninger og ”shared care”, hvor borgeren 

kan forblive i eget hjem. 

Aarhus Kommune forventes at blive inviteret til dialog herom.  

 

Regionen ønsker også i højere grad at afstemme borgernes forventninger til behandlingsniveau. Aarhus 

Kommune understøtter Regionens arbejde hermed. Det er en kendt problemstilling i kommunal kon-

tekst. I Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune er der gennem de senere år sat fokus på oplæring af 

borgere/pårørende i at varetage visse opgaver på sundhedsområdet. Det har samtidigt kunne ”frigøre 

hænder” til at varetage andre sundhedsopgaver – særligt hos borgere med særlige behov. 

 

Regionens bestræbelser på at reducere de ambulante besøg forudsættes dog at blive gennemført, så 

de ikke belaster kommunen gennem øget pres på de kommunale tilbud – særligt tilbud til de socialt ud-

satte og ældre borgere. 

 

Samtidigt forventes det heller ikke, at det øgede fokus på at nedbringe antallet af indlæggelser, lader 

borgere ”hænge” i kommunale tilbud, hvis netop en indlæggelse vil være den mest rigtige (og effektive) 

løsning for den enkelte borger. 

 

Etablering af børnehospice 

Aarhus Kommune støtter op om Region Midtjyllands ønske om at etablere børnehospicepladser. Det 

fremgår, at regionen arbejder på en placering af disse pladser i Aarhus eller Silkeborg.  

 

Afstanden mellem hjem og hospice har stor betydning for, om man som borger tager i mod tilbuddet el-

ler ej. En placering i Aarhus kan derfor betyde, at flere relativt set borgere fra Aarhus vil benytte tilbud-

det, og at Aarhus Kommune derfor relativt set får flere udgifter hertil. 

 

Region Midtjylland bør invitere kommunerne til dialog herom. 

 

Puljer til forskning og tværsektorielt samarbejde 

Region Midtjylland angiver, at de kommende besparelser også vil ske ved reduktion i puljer til bl.a. tvær-

sektorielt samarbejde og forskning.  

 

Aarhus Kommune finder det uheldigt, at besparelser rammer de områder. Forskning i nye måder at 

samarbejde på eller varetage opgaver smartere på, kan netop medvirke til reduktioner og besparelser 

på sigt. 

 

Buskørsel 

Aarhus Kommune har noteret sig Region Midtjyllands behov for at tilpasse buskørslens omfang. Aarhus 

Kommune er enig i, at kørslen så vidt muligt skal opretholdes på strækninger med et solidt passager-

grundlag, og på strækninger, hvor der ikke er reelle, nærliggende alternative muligheder for offentlig 

transport.  
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Som det fremgår af budgetforslaget for Region Midtjylland er der fortsat nogen usikkerhed om indtægts-

niveauet i de kommende år, bl.a. som følge af fuld indfasning af Letbanen. Aarhus Kommune anbefaler 

på den baggrund, at der ikke tages forhastede beslutninger om lukninger af busruter, men at man af-

venter Midttrafiks ny indtægtsfordelingsmodel fra 2020. 

 

 

 

 

På vegne af Aarhus Kommune 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Hosea Dutschke 

Direktør, Sundhed og Omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


