
Viborg, 13. september 2006 
 
Aftale om budget 2007 for Region Midtjylland 
 
Mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre er der indgået aftale om budget 2007 for Region 
Midtjylland, jf. nedenfor. 
 
0. Indledning 
Budgettet for 2007 er det første for Region Midtjylland. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt 
i den aftale om regionernes økonomi for 2007, som blev indgået i juni mellem Danske Regioner og 
regeringen. For de regionale sociale institutioner er budgetgrundlaget den rammeaftale, som er 
indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.  
 
Region Midtjylland ønsker at fremme et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommuner, 
erhvervsliv, organisationer og brugere m.fl. 
  
Region Midtjylland ser det som opgave at være dynamo i udviklingen af et stærkt offentligt 
sundhedsvæsen i verdensklasse – en opgave som også skal løses i tæt samarbejde med 
kommunerne. De fire hjørnesten i dette arbejde er: Det decentrale sundhedsvæsen, den lette og frie 
adgang til sundhedsydelser, patientens frie valg samt høj faglig og brugeroplevet kvalitet. 
 
I tilknytning til Universitetshospitalet i Århus har Region Midtjylland endvidere en særlig 
forpligtigelse til at fremme forskning og udvikling af de kliniske serviceydelser. Forskning, 
uddannelse og udvikling er imidlertid ikke forbeholdt universitetsfunktionerne. Det er en 
målsætning for Region Midtjylland, at forskning og udvikling er en integreret del af den 
sundhedsfaglige virksomhed på alle niveauer. 
 
Samtidig er det en målsætning for Region Midtjylland, at regionen skal være drivende kraft i at 
sikre regional udvikling for det midtjyske område. Omdrejningspunktet for dette arbejde er den 
regionale udviklingsplan og Vækstforums erhvervsudviklingsplan, som skal fremme vækst og 
bæredygtighed og sikre en koordination med de kommunale udviklingsplaner. 
 
1. Sundhedsområdet, incl. behandlingspsykiatrien 
 
1.1. Driftsbudget 2007 
Forligspartierne konstaterer, at der på sundhedsområdet er et betydeligt pres på økonomien fra 
stigende efterspørgsel og nye og bedre behandlingsmuligheder. Efterspørgselspresset er et naturligt 
resultat af ændringer i befolkningssammensætningen, stigende indkomster og det udvidede frie 
sygehusvalg.  
 
Det er forligspartiernes mål, at Region Midtjylland kan tilbyde sundhedsydelser, som baserer sig på 
de nyeste behandlingsmuligheder, og som modsvarer befolkningens efterspørgsel og forventninger.  
Ventetider på behandling skal være så korte som muligt, og det er vigtigt, at information til 
borgerne om ventelister er let tilgængelige og retvisende. Der er enighed om at arbejde for, at der 
indføres en behandlingsgaranti på det psykiatriske område svarende til den, der gælder på det 
somatiske.  



 
Region Midtjylland er den af de fem nye regioner, som har den højeste produktivitet på 
sygehusområdet. Den førerposition skal bevares. I økonomiaftalen med regeringen er der forudsat 
en produktivitetsstigning på 2 pct. i 2007. Takstmodellen for sygehusene i Region Midtjylland skal 
udformes således, at den understøtter og sikrer en produktivitetsudvikling, som mindst svarer til det 
aftalte, samtidig med at den giver størst mulighed sikkerhed for budgetoverholdelse. Behovet for 
fortsat produktivitetsstigning skal blandt andet ses i sammenhæng med udsigten til mangel på 
arbejdskraft i fremtiden.  
 
Medarbejdersiden i MT-HSU har i en udtalelse til budgetforslaget udtrykt bekymring over 
konsekvenserne af fortsatte produktivitetsstigninger. Forligspartierne noterer sig denne bekymring 
og er opmærksomme på det høje arbejdspres og hensynet til et godt arbejdsmiljø. Der er således 
enighed om, at anvendelsen af de afsatte puljemidler til personalepolitiske initiativer så vidt muligt 
søges målrettet initiativer vedrørende arbejdsmiljø, fastholdelse og nedbringelse af sygefravær mv. 
Det skal endvidere tilstræbes, at produktivitetsstigningerne kan realiseres uden, at det for den 
enkelte medarbejder opleves som et stigende arbejdspres. I den forbindelse kan fokus på 
sammenhængende patientforløb, opgaveglidning mellem personalegrupper samt investeringer i 
mere tidssvarende fysiske rammer og ny teknologi bidrage til at højere produktivitet.  Partierne er 
enige om, at der gennemføres et samlet ledelses- og personaleudviklingsprojekt, hvor blandt andet 
ovenstående forhold integreres. 
 
En vækst i produktiviteten på 2 pct. på somatiske sygehuse giver mulighed for at øge aktiviteten 
med 2 pct. inden for et uændret budget. Selv med en stigning i produktiviteten af denne størrelse er 
der inden for de økonomiske rammer i økonomiaftalen ikke mulighed for at udvide aktiviteten 
svarende til den forventede stigning i efterspørgsel og behandlingsmuligheder.  
 
Forligspartierne kan konstatere, at økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner med et 
løft på 1,6 mia. kr. vedr. 2006 sikrer et realistisk udgangspunkt for budgetlægningen for 2007. 
 
Forligspartierne konstaterer, at der ikke er afsat midler til nye behandlinger mv. i det omfang, som 
kunne være ønskeligt.  Realvækstrammen i økonomiaftalen for 2007 udgør ca. 1¼ pct., hvilket kun 
er ca. halvdelen af den gennemsnitlige årlige vækst igennem de seneste 10-15 år. Forligspartierne 
noterer med tilfredshed, at Regeringen og Danske Regioner har aftalt, at der som opfølgning på 
økonomiaftalen fastholdes en tæt og løbende politisk dialog på kvartalsmøder om udviklingen i 
udgifter og aktivitet. Der er enighed om, at der er behov for tilførsel af flere ressourcer til 
sundhedsområdet i 2007, såfremt aktiviteten stiger ud over det forudsatte.  
 
1.2. Anlægsbudget 2007 
Det er vigtigt, at de fysiske rammer på sygehusområdet er tidssvarende og understøtter en 
omkostningseffektiv drift. Det er ikke i fuldt omfang tilfældet i dag. En række af regionens 
sygehuse har ikke tidssvarende fysiske rammer, og der kan generelt konstateres et vist 
vedligeholdelsesefterslæb. Anlægsbudgettet udgør knap 580 mio. kr. Heraf er 250 mio. kr., 
reserveret til anskaffelser af medicoteknisk udstyr. Det øvrige anlægsbudget på 320 mio. kr. er 
lavere end det langsigtede behov og modsvarer kun knapt nok den årlige nedslidning i form af 
afskrivninger på regionens bygninger.  
 



Forligspartierne tager til efterretning, at mulighederne for nyinvesteringer af regeringen ønskes 
tilpasset den aktuelle konjunktursituation, hvor presset på bygge- og anlægssektoren er stort. Det er 
imidlertid vigtigt, at der anlægges et flerårigt perspektiv på regionens investeringsaktivitet, hvor det 
primært er hensynene til en driftsøkonomisk fornuftig planlægning og til at tilpasse kapaciteten til 
den øgede efterspørgsel, som er styrende.  
 
2. Regional udvikling 
 
Forligspartierne er enige om, at Region Midtjylland på det regionale udviklingsområde skal arbejde 
for at fremme vækst og bæredygtighed i det midtjyske område. Omdrejningspunktet for regionens 
arbejde er den regionale udviklingsplan. 
 
Virksomhederne i det midtjyske område skal gives adgang til den nyeste viden, og der skal sikres 
en brobygning mellem videncentre og virksomhederne. Et væsentligt fundament for, at det 
midtjyske område kan tage globaliseringens udfordringer op er, at der ydes støtte til 
forskningsmiljøerne.  
 
Der er allerede i dag virksomheder i Region Midtjylland, som har en stærk position inden for 
sundhedsområdet. Masterplanen for sygehusene i Århus vil i en længere årrække fremover 
indebære betydelige investeringer. I den forbindelse er det vigtigt, at den nyeste viden på alle 
områder indtænkes i projektet. Regionsrådet ønsker at fremme samspillet med erhvervslivet om 
udnyttelse af forskning, udvikling og drift i sundhedssektoren.    
 
Region Midtjylland har fokus på at sikre, at udviklingen sker i forhold til en samlet vækststrategi. I 
tilknytning hertil er der behov for at sikre, at der sker en fortsat udvikling af de kulturelle tilbud og 
undervisningstilbud i Region Midtjylland. 
 
Det er vigtigt, at tilbuddene inden for kollektiv trafik er sammenhængende på tværs af regionen, f. 
eks. gennem samdrift og koordinering. Det skal sikres, at en kommende trafikhandlingsplan 
omfatter alle kollektive transportformer, herunder også jernbaneområdet. 
 
3. Socialområdet 
 
Region Midtjylland lægger vægt på et tæt samarbejde med kommunerne om kvalitet, effektiv drift 
og udvikling af specialiserede sociale tilbud. Udviklingen skal i videst muligt omfang ske i dialog 
med brugergrupper og handicaporganisationer og under inddragelse af nationale og internationale 
erfaringer. Viden indhentet i et samarbejde med sundhedsområdet skal nyttiggøres og inspirere på 
socialområdet, og der skal gøres en indsats for at understøtte sammenhængene i overgangen mellem 
sundhedssektor og socialsektor. 
 



4. Øvrige punkter 
 
 
 
Budget 2007 
 
Det bevillingsmæssige grundlag for budgetaftalen er det budgetforslag, som blev 1. behandlet i 
Forberedelsesudvalget den 23. august samt de ændringsforslag, som behandles på mødet i 
Underudvalget vedrørende generelle sager den 13. september.  
 
Herudover er der enighed om følgende: 

 
Hensigtserklæringer 

 
 Helhed i behandlingsforløb  
1. Det sammenhængende, velkoordinerede patientforløb er en forudsætning for, at sundhedsvæsnet 

i Region Midtjylland kan skabe høj faglig og brugeroplevet kvalitet. Forligspartierne er enige 
om at intensivere arbejdet med kontaktperson-ordningen mhp. at leve op til aftalen mellem 
regeringen og Amtsrådsforeningen herom. Der arbejdes videre med andre initiativer, som kan 
sikre en større koordination i den enkelte patients behandlingsforløb og styrke 
kommunikationen med patienten. Der er endvidere enighed om, at der med forskellige mål 
følges op på den enkelte patients tilfredshed med sammenhængen i behandlingsforløbet. 
 
Økonomisk råderum til nye behandlinger m.v. 

2. Målet for Region Midtjylland er at medvirke til skabelsen af et sundhedsvæsen i verdensklasse. 
Det forudsætter, at der løbende er fokus på at anvende de nyeste, mest effektive 
behandlingsformer. Forligspartierne er enige om at anmode administrationen om, fortsat at 
arbejde på at tilvejebringe et økonomisk råderum i 2007 til bl.a. nye behandlinger og uforudsete 
udgiftspres. Det sker i forbindelse med budgetopfølgningen til april. 

 
Stærke faglige miljøer for studerende 

3. Studenterhuse fungerer som et væsentligt omdrejningspunkt for den enkelte studerendes faglige 
kontakter med andre studerende. Studenterhuse er samtidig væsentlige omdrejningspunkter for 
erhvervslivets første kontakter til de studerende, og er således medvirkende til at understøtte et 
velfungerende arbejdsmarked. Forligspartierne er enige om, at studenterhus-ordningerne i 
Århus, Viborg og Herning søges udbygget i de kommende år. 

 
Interne vikarkorps 

4. Der foretages en kortlægning af anvendelsen af interne vikarkorps på sygehusene og 
erfaringerne hermed. 

 
Samsø 

5. Forligspartierne er opmærksomme på de særlige problemstillinger, Samsø har som ø-kommune. 



Budgetopfølgning og lønsumsstyring 
6. Der er enighed om, at der skal sikres en tæt budgetopfølgning i 2007 ved at der månedligt fra 

april og til oktober forelægges Forretningsudvalget opfølgning på økonomi og aktivitet på de 
forskellige områder. Med udgangspunkt i budgetopfølgningen i oktober foretages der i 
december måned den afsluttende revision af budgettet. Som en integreret del af 
budgetopfølgningen foretages der ligeledes en opfølgning på lønudviklingen i Region 
Midtjylland sammenholdt med udviklingen i den offentlige sektor generelt. Herudover laves der 
løbende redegørelse for udviklingen i personalesammensætningen i regionen. 

 
Investeringer i privatbanerne 

7. Der er enighed om, at der udarbejdes en samlet investeringsplan i de kommende år for 
henholdsvis Lemvigbanen (VLTJ) og Odderbanen. 

 
Tilgængelighed til specialiserede behandlingspsykiatriske tilbud 

8. Forberedelsesudvalget har til hensigt at sikre tilgængeligheden til psykiatriske specialtilbud til 
brugere i regionen.  

 
Kvalitet i psykiatrien 

9. Der skal fortsat arbejdes på at sikre og udvikle en høj kvalitet i regionens psykiatriske 
behandlingstilbud. 

 
Evaluering af organisationsplan for Region Midtjylland 

10. Forberedelsesudvalget har i foråret 2007 godkendt organisationsplanen for Region Midtjylland. 
I den forbindelse blev det besluttet, at der inden udgangen af 2009 gennemføres en evaluering af 
organisationen. Aftaleparterne er enige om, at et igangværende forskningsprojekt, som 
gennemføres af Syddansk Universitet og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF) 
omkring dannelsen af Region Midtjylland, vil bidrage til evalueringen af organisationsplanen. 
Endvidere deltager Region Midtjylland i en evaluering af, hvordan den nye politiske styreform 
(rådsmodellen) virker. Denne evaluering gennemføres på landsplan af Syddansk Universitet. 
Der orienteres løbende i Forretningsudvalget om delrapporter m.v. 

 
Masterplan for Århus-sygehusene 

11. Der skal snarest muligt fremlægges et udkast til finansieringsplan for Masterplanen for Århus-
sygehusene under hensyn til behovet for modernisering af det samlede sygehusvæsen. 
 
Organisering af bygningsområdet i Region Midtjylland 

12. Jf. bilag til organisationsplanen er der igangsat et arbejde omkring organisering af 
bygningsområdet. Forslaget hertil forelægges for Regionsrådet. 

 
Almen praksis 

13. Der udarbejdes forslag til en styrkelse af primærsektoren (praktiserende læger og speciallæger) 
med henblik på at øge muligheden for at flytte opgaver fra sygehusene. Styrkelsen af 
primærsektoren kan også ske ved at øge muligheden for at inddrage andre faggrupper i arbejdet. 

 
Akutbiler 

14. Der skal udarbejdes et forslag til akutdækningen i regionen, herunder brug af akutbiler i 
døgndækning.  
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