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Med venlig hilsen
Jane Friis Pedersen
Chefsekretær for Psykiatri- og Socialledelsen
Tel. +45 7847 0032
Psykiatri og Social ▪ Ledelsessekretariatet
Region Midtjylland
Tingvej 15 ▪ Postboks 36 ▪ DK-8800 Viborg

Fra: Jane Friis Pedersen På vegne af Gert Pilgaard Christensen
Sendt: 27. april 2015 12:00
Til: Agnete Pinstrup Thomsen ; Ann-Christina Frederiksen ; Erik Corfitz Petersen ; Heinz Jacob ; John Arne
Lagersted Jørgensen ; Knud Ilsø Byskov ; Lars Boye Pedersen ; Lars Emil Reinhold Andersen ; Lars Aarup
Jensen
Cc: Leif Hvid Jensen ; Per Jørgensen ; Claus Lassen Graversen ; Ann-Britt Wetche; Helle Odde Poulsen
Emne: Forslag til besparelser på sundhedsområdet
Kære alle
Forslagene til besparelser for 699 mio. kr. på sundhedsområdet i Region Midtjylland offentliggøres mandag
den 27. april 2015 kl. 12.
Baggrunden for besparelserne er:
 ﹹ Stigende udgifter til medicin, nye behandlingsformer, lægernes kliniske videreuddannelse
 ﹹ Udgifter til nye moderne hospitaler
Psykiatrien skal inden for eget område finde besparelser for 45 mio. kr. Hertil kommer ca. 5 mio. kr. i
besparelse, der stammer fra fælles regionale besparelser.
Samlet skal psykiatrien således spare i alt ca. 50 mio. kr.
Forslagene til besparelser i psykiatrien er fundet i et samarbejde mellem afdelingsledelserne og de
psykiatriske afdelinger.
Hovedparten af forslagene vedrører naturligt primært psykiatrien, men der er enkelte forslag , som også vil
gælde for det sociale område.
Alle forslagene kan findes på regionens intranet den 27. april kl. 12.
Følgende forslag vil også komme til at betyde besparelser på det sociale område og i specialområderne:

 ﹹ Omlægning af opgaveløsning på løn- og personaleområdet
 ﹹ Reduktion af kørselsudgifterne på 20%
 ﹹ Reduktion af mødeforplejning på 10%
Nedenfor beskrives kort indholdet i de tre forslag.
Omlægning af opgaveløsning på løn- og personaleområdet
I dag varetages hovedparten af de administrative processer i forbindelse med ansættelse, ændringer i løbet
af ansættelsen, lønforhandling ved ansættelse, lokal løndannelse samt opfølgning på sygefravær decentralt.
Det foreslås ændret således, at de administrative opgaver på området i langt højere grad samles og løses i
administrationen i Psykiatri og Social, med henblik på en harmoniseret og specialiseret opgaveløsning, der
gør bedre brug af de IT-redskaber, der stilles til rådighed i Region Midtjylland.
Den præcise arbejdsdeling, herunder brugen af IT-redskaber og fordeling af personaleressourcer mellem de
psykiatriske afdelinger og specialområderne på det sociale område og administrationen skal afklares
nærmere i et samarbejde med de berørte enheder.
Reduktion af kørselsudgifterne og udgifterne til mødeforplejning
Det foreslås, at der gennemføres en reduktion af kørselsudgifterne på 20% i forhold til kørselsudgifterne i
2014 samt en reduktion af udgifterne til mødeforplejning på 10% af udgifterne til mødeforplejning i 2014.
Kørsel
Besparelsen skal indfries ved følgende tiltag:
 ﹹ Flere videomøder
 ﹹ Generel afholdelse af færre møder
 ﹹ Mindre repræsentation (antal personer)
 ﹹ Indskærpelse, så den mest fornuftige transport rent omkostningsmæssigt anvendes. Der skal her
tages hensyn til:
o Prisen
o Arbejdstiden der bruges på transport
o Er det muligt at arbejde i transporttiden (fx i tog)
 ﹹ Pligt til at vurdere samkørsel, hvor flere deltager
 ﹹ Ændret retningslinje:
o Ved kørsel til uddannelsesaktiviteter bruges lav takst

o

Ved kørsel med tjenstlige formål bruges høj takst

Mødeforplejning
Forslaget vedr. reduktion af kørselsudgifter angiver bl.a. følgende tiltag:
 ﹹ Flere videomøder
 ﹹ Generel afholdelse af færre møder
 ﹹ Mindre repræsentation (antal personer)
Disse tre tiltag antages udover at medføre færre udgifter til kørsel også at medføre færre udgifter til
forplejning.
Derudover indskærpes følgende:
 ﹹ Der skal i højere grad vurderes nødvendigheden af forplejning til møder
o Der skal her tages højde for tidspunktet for mødet.
 ﹹ Mødeforplejning skal i højere grad bestilles ud fra antallet af tilmeldte
o Der opfordres til, at mødedeltagere aktivt tilmelder sig evt. forplejning

I kan se besparelserne på følgende side på intranettet:
 ﹹ www.spar1519.rm.dk

Med venlig hilsen
Gert Pilgaard Christensen
Direktør for Psykiatri og Social
Psykiatri- og socialledelsen
Mob. +45 7847 0004
Region Midtjylland
Tingvej 15, 2. th. ▪ DK-8800 Viborg

