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Høringssvar fra Randers Kommune til regionsrådsformandens forslag til politiske 

prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget 2020 i Region Midtjylland.  

 

Region Midtjylland har den 20. august sendt regionsrådsformandens forslag til 

politiske prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget 2010 i høring.  

 

Randers Kommune tager regionens økonomiske udfordringer og afledte behov for 

besparelser til efterretning. Besparelserne vækker helt naturligt bekymring hos 

borgerne, blandt regionens medarbejdere og i kommunen.  

 

Randers Kommune bifalder, at der ikke røres ved strukturen med 5 akuthospitaler. 

Kommunen bemærker, at samlingen af afdelinger og ledelser på tværs af matrikler, 

herunder fx samlingen af det patologiske område uden for Aarhus på 

Regionshospitalet Randers, ikke vil rykke ved dette forhold.  

 

Det anføres i forslaget, at nogle borgere vil opleve længere transporttid og længere 

ventetider. I den sammenhæng vækker det særligt bekymring med de færre 

ressourcer inden for neurologien og urologien, samt på brystkræftområdet. I forhold 

til brystkræftområdet finder Randers Kommune det naturligvis positivt, at de 

nuværende aktiviteter regionen har placeret i lokaler i Randers Sundhedscenter 

opretholdes uændret. Det understøtter et nært sundhedsvæsen. Der forslås dog en 

stor besparelse på området ved flytning af undersøgelses- og behandlingsopgaver fra 

bl.a. Regionshospitalet Randers til Aarhus. Det vækker bekymring for kapaciteten på 

området og vil medføre en længere transporttid for de berørte borgere.  

 

Der er etableret gode samarbejdsflader mellem det lokale hospital, den lokale 

praksissektor og kommunen omkring en helhedsindsats i forhold til borgerne. Det 

bør fortsætte, og videreudvikles hvor muligt. Det er væsentligt, at der ikke i 

forbindelse med forslaget til besparelser, herunder fx forslaget om færre ambulante 

besøg, sker en ikke-aftalt opgaveglidning, men at regionen fortsat sikrer borgerne en 

tilstrækkelig sundhedsmæssig behandling og efterkontrol.    
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Randers Kommune har bemærket at forslaget nævner behovet for at prioritere 

sundhedstilbud tæt på borgere. Kommunen ser frem til at blive inddraget i 

videreudviklingen af disse.  

  

På vegne af sundheds-idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune 

 

 


