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De udsigter vi har for 2012 ser lysere ud end det nogensinde har gjort for Region Midtjyllands 
budget. 
 
Det er der flere årsager til: 
 
Regeringen satser helt massivt på, at sundhedsområdet skal være et højt prioriteret område og har 
derfor tilført rigtigt mange penge med hele 322 mio. kr. 
 
Denne gang gør udviklingen i de såkaldte socioøkonomiske kriterier – altså sammensætningen af 
den midtjyske befolkning, at vi får hele 67,3 mio. kr. ekstra. 
 
Der er tilført 15 mio. kr. ekstra pr. år til fødeafdelingen i Holstebro. 
 
I modsætning til hvad mange havde troet da kommunernes medfinansiering blev omlagt fra et 
delvist fast beløb il aktivitetsafhængigt beløb får vi årligt tilført 72 mio. kr. mere også på det 
område fra regeringen. 
 
Ser man plusser og minusser under et får sundhedsområdet et løft på 362,2 mio. kr. svarende til 
godt 1,7 % for Region Midtjyllands vedkommende eller hele 70 % mere i vækst for os end for 
regionerne som helhed. Hertil kommer at vi er forpligtede til at få en produktivitetsstigning på 
(mindst) 2 %. Altså plads til set med borgernes øjne forbedringer i 2012 for hele 3,7 % - og det i en 
tid hvor verdensøkonomien har det svært! 
 
Der er mere. For på dette regionsrådsmøde får vi så oven i købet en engangsindtægt på hele 77,5 
mio. kr. fra staten som endelig afslutning på økonomidelingen ved strukturreformen. 
 
Vi har også selv gjort vores del i regionen. 
 
For det første tog vi del i genopretningen af økonomien efter flertallets uansvarlige 
valgkampsbudget for 2010. For det andet var vi alle enige om, at der var behov for tilpasninger af 
markant størrelse for 2011, som et flertal så søgte at udmønte i februar i år uden os – desværre. 
Ærgerligt at nogen helt tydeligt ikke ville have os med.  
 
Vi har noteret os, hvor meget der lægges vægt på, at budgettet overholdes og at de beslutninger fra 
februar gennemføres enten direkte eller der hvor det ikke kan lade sig gøre – og det er der med 
sikkerhed steder hvor det ikke kan - da ved at de budgetansvarlige enheder laver kompenserende 
tilpasninger. Overordnet set er vi økonomisk godt tilpasse hermed. Smart er det også af flertallet at 
gøre det på den måde for så kommer det jo slet ikke frem på det politiske bord, at man i februar slet 
ikke adresserede det beløb man skulle tilpasse økonomien for, men overlod det til de enkelte 
sygehusledelser.  
 
Regionens økonomi balancerede på kanten af afgrunden med flertallets såkaldte valgkampsbudget 
for 2010, da vi var og f.s.v. fortsat er tæt på så lille likviditet at vi kommer under administration. Vi 



anerkender imidlertid, at det fokus der nu er på budgetoverholdelse og det massive økonomiløft 
regeringen har givet. Vi kan derfor nu få en mere og helt tiltrængt stabil periode. 
 
Det at der denne gang er godt og vel balance er bydende nødvendigt – og må ikke føre til, at vi nu 
så bare kører derudaf. 
 
Vi anerkender at det er der heller ikke lagt op til. Det er et godt udgangspunkt for forhandlingerne 
om budget 2012. Vi anerkender at formanden derfor i oplægget har taget markant hensyn til vores 
overordnede økonomiske betragtninger og ser det som udtryk for, at han har et ønske om, at vi 
kommer tilbage på sporet, hvor budget skal søges gennemført med et bredt flertal, hvor der tages 
behørigt hensyn til de synspunkter der nu engang er i de forskellige partier. 
 
Region Midtjylland har en gæld på rundt 4,6 mia.kr.. For første gang i regionens levetid er der lagt 
op til en begyndende afvikling. Alt efter temperament kan vi tale om afdrag på ca. 9 mio. eller rundt 
44 mio. kr., hvis vi ser bort fra et midlertidigt lån til kvalitetsfondsbyggerier. Med det venlige 
udgangspunkt vil det uændret tage 100 år at afdrage denne gæld. 
 
Nogen tidligere amter havde en anden type gæld derudover, nemlig leasinggæld.. Regionen har 
også lavet leasing.  
 
Vi går til forhandlinger med det mål at den nedgang i afdrag på leasinggæld, som vil komme 
fremover – altså fra 2013 – (selvom det ikke er meget) skal overføres til gældsafvikling. 
 
Vi kommer helt bevidst i år med meget få ønsker til forhandlingerne. Ønsker som er meget meget 
vigtige og afgørende for os. 
 
1: Vi vil i (senest) i 2012 have døgnbemandede akutlægebiler i både Randers og Horsens. 
 
2: Vi ønsker en pulje på 10 mio. til yderligere styrkelse af ambulanceberedskabet de steder, hvor der 
oftest er for lange responstider. Derfor beder vi om, at der inden budgetforhandlingerne udarbejdes 
en opdateret udgave af responstider på de såkaldte A og B kørsler fordelt på postnumre – altså 
populært sagt blå-blink-kørsler 
 
3: Vi vil fortsat have fokus på at der sker mere på psykiatrien så ventetider bliver fortsat nedbragt. 
 
4: Vi vil gerne tilkendegive at vi når regionen skal have flere hospicepladser i h.t. beslutning i 
folketinget, da der skal oprettes et ekstra hospice dækkende den sydøstlige del af regionen. 
 
5: Anlægsområdet er ekstremt vigtigt for os – det har det været i flere år. Ingen har som vi lagt pres 
på gennemførelse af de nye hospitalsbyggerier m.v. gennemføres så hurtigt som muligt ved I alle. 
 
Vi synes at tempoet i gennemførelsen er alt for langsomt. Det skyldes at nogen fra starten faktisk 
ikke ønskede at det skulle gå for hurtigt og at der er for snævre rammer for finansiering også i 
situationer hvor det oven i købet købmandsmæssigt er en god forretning. 
 
Vi vil arbejde for at byggerierne Skejby, Gødstrup og Viborg gennemføres hurtigst muligt. 
 



Herudover er der behov i Randers, i Horsens og i Silkeborg samt i de sundhedshuse som er under 
opbygning, hvor der stadig nogen steder ikke er afsat helt tilstrækkelige midler til gennemførelse. 
 
Sidste år fik vi presset ind, at Risskov skal flyttes ud til DNU i Skejby og at der skulle undersøges 
mulighed for gennemførelse ved aftale med entreprenør om byggerier med betaling i form af 
overtagelse af det eksisterende hospital i Risskov. Alt for lidt er der sket. 
 
Vi vil gå til forhandlinger med at der senest i 2012 sker opstart af dette hospital. Vi ved at det kan 
lade sig gøre – vi ved at det kan lade sig gøre hurtigt – derfor skal der ganske enkelt træffes konkret 
beslutninger herom nu! Det er vores bedste vurdering, at dette kan finansieres stort set inden for de 
allerede givne muligheder – derfor det skal ske nu! 
 
Det er også en helt enormt god forretning, da vi sparer et ganske stort beløb til vedligeholdelse i 
Risskov, tilsvarende til opvarmning og el og der kan komme synergieffekt ud af samspil med 
somatikken- effektiviteten kan få ligefrem et tigerspring fremad ved en flytning til nye rammer som 
gør at det fra dag et er en ren overskudsforretning at komme i gang nu! 
 
Vi vil i 2012 have afsat 100 mio. kr. mere til anlæg. Penge som vi mener at kunne finde indenfor 
budgettet uden at skulle i gang med store generelle besparelser på budgettet. Disse midler skal 
anvendes til at sikre gennemførelse af Risskov og sundhedshusprojekter samt muligt til Randers, 
Horsens og Silkeborg. 
 
Allerede nu foreslår vi, at der fra vækstrammen fra 2013 forhåndsreserveres 50 mio. kr. af den 
vækst der kommer til driften til overflytning til anlæg. Vil hospitalerne kunne leve med det? Ja helt 
sikkert fordi beløbet skal anvendestil fremskyndelse af rentable projekter som vi ved giver en 
effektivisering årligt på mindst 6-8 %. Det er derfor i udtryk for godt købmandskab, langsigtet 
planlægning og godt for hospitalerne som fremadrettet får lettere ved at præstere mere og ved at 
overholde budgetter. 
 
Vi frem til forhandlingerne. 
 
 
 
 
 


