Borger i
Region Midtjylland

BORGER I REGION MIDTJYLLAND
– OG HVAD SÅ?
Bor du inden for det røde område på kortet?
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Så er du en af de 1,3 mio. borgere, der bor i Region
Midtjylland. Men gør det i det hele taget en forskel?
Det tror vi på. Derfor vil vi gerne fortælle, hvad det
betyder for dig og din hverdag at bo inden for
regionens grænser.
Denne folder fortæller om regionens opgaver inden
for sundhed, regional udvikling og psykiatri- og
socialområdet, om det politiske arbejde, og om
hvordan du kan sætte dit præg på regionen.
Venlig hilsen
Anders Kühnau
Formand for regionsrådet
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Tal på jyden i midten
	Kontakter sin praktiserende læge eller
vagtlægen cirka 7 gange om året – ved
konsultation, besøg, per e-mail eller telefon.
	Kan vælge imellem 64 regionale busruter.
	En familie i Region Midtjylland tjener i
gennemsnit 513.889 kr. (Tal for 2018).
	Godt 700.000 bor i eget parcelhus. Omkring
300.000 bor til leje i etagebyggeri. De øvrige
regionsborgere bor i bl.a. rækkehuse og
stuehuse til landbrugsejendomme.
	Omkring 748.000 borgere stemte til
regionsrådsvalget 2017.
[Kilde: Danmarks Statistik, KMD og Midttrafik]

HER MØDER DU REGIONEN – SUNDHED
Du møder regionen i mange sammenhænge:
• Kørsel i ambulance eller lægebil til hospitalet
• Indlæggelse og behandling på hospitalet
•	Din praktiserende læge, øjenlægen eller fysioterapeuten
• Lægevagten
• Tilskud til medicinkøb på apoteket.
Region Midtjylland driver 5 hospitaler i regionen.
Sammen med kommunerne driver regionen desuden
flere sundhedshuse og sundhedscentre fordelt over
hele regionen.
Regionen samarbejder med de praktiserende læger
og med speciallæger som f.eks. øjenlæger og
hudlæger om behandlingen og har det overordnede
ansvar for, at disse ydelser fungerer.
Er du indlagt på hospitalet med en brækket hofte,
løser regionen opgaven. Når du kommer hjem og
f.eks. skal have hjælp til genoptræning, tager
kommunen over. Det vigtige for dig er, om du får
hjælp til at blive rask, og ikke hvem der gør hvad.
Regionen og kommunerne samarbejder på en lang
række områder, netop fordi det er afgørende for, om
du får den rigtige hjælp.

Hvor mange penge bruger vi på sundhed?
Det samlede budget for sundhed er på 27,1 mia. kr. i
2020.*
Hvor mange penge per borger?
Det svarer til ca. 20.800 kr. per borger i regionen.
Hvor mange patienter?
Regionen behandler ca. en halv million borgere på
hospitalerne hvert år. Der bliver gennemført over
halvanden million ambulante besøg.

Patientinddragelsesudvalget
– borgerens stemme i sundhedsdebatten
Regionsrådet har nedsat et patientinddragelsesudvalg. Det er et lovkrav. Udvalget kommer med ideer
og forslag til et bedre sundhedsvæsen.
Der er særligt fokus på, hvordan regionen skaber et
sundhedsvæsen tæt på borgeren og med sammenhæng i behandlingen for den enkelte borger.
Udvalget bliver også inddraget i arbejdet med større
planer og aftaler på sundhedsområdet.
Udvalgets 8 medlemmer udpeges af:
Danske Patienter (3),
Danske Handicaporganisationer (3),
Ældresagen (1), Regionsældrerådet(1)
* Tallet er sundhed ekskl. psykiatri.

Læs mere på
www.rm.dk/sundhed/
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HER MØDER DU REGIONEN – PSYKIATRI OG SOCIAL
Regionen har psykiatriske hospitalsafdelinger,
lokalpsykiatrier og distriktsteam, som tager sig af
mennesker med psykiske sygdomme, der har behov
for indlæggelse eller ambulant behandling.
Samtidig driver regionen en række specialiserede
socialpsykiatriske døgntilbud og en lang række
tilbud til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Inden for psykiatrien hjælper regionen f.eks.:
•	
Personer, der har en svær depression og får
behandling enten ambulant eller på en psykiatrisk afdeling
•	
Personer med svære psykiske lidelser, f.eks.
psykoser og skizofreni, der bliver indlagt på en
psykiatrisk afdeling.
Og inden for det sociale område er der f.eks. tilbud
til:
•	Personer med autisme, der har brug for gennemgribende støtte fra højtspecialiseret personale
døgnet rundt
•	Døve og personer, der stammer, og derfor har
brug for specialiseret hjælp og undervisning
•	Personer, der får en hjerneskade f.eks. efter en
trafikulykke og skal have omfattende hjælp fra
specialiseret personale i særlige bo- og dagtilbud
•	Unge kriminelle eller unge, der er på vej ud i
kriminalitet. Til dem er der sikrede tilbud.

Regionen har det politiske ansvar for, at disse
ydelser fungerer og ansvaret for den daglige drift.
Regionen driver en stribe specialiserede bo- og
dagtilbud, hvor det er kommunerne, der betaler for
pladserne og beslutter, hvilke borgere der skal have
en plads. Derfor er der et tæt samarbejde mellem
region og kommune for at sikre f.eks. mennesker,
der har autisme, hjerneskade eller er udviklingshæmmede, det rette tilbud.
Hvor mange penge?
Budgettet for Psykiatri er på 1,9 mia. kr., mens
budgettet for Social er på 1,1 mia.kr. i 2020.
					
Hvor mange penge per borger?
Det svarer til ca. 800 kr. per borger på socialområdet
og ca. 1.400 kr. per borger på psykiatriområdet.
Hvor mange borgere og hvor mange pladser?
I løbet af et år er 32.300 personer i psykiatrisk
behandling (tal for 2018).
På det sociale område er der ca. 905 døgnpladser og
589 dagpladser.
Borgernes stemme
For at sikre at borgernes stemme høres, har Region
Midtjylland oprettet regionale kontaktfora på social
– og psykiatriområdet. Medlemmerne er både borgere og politikere.
Læs mere om Psykiatri og Social på
www.psykiatrien.rm.dk og www. social.rm.dk
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HER MØDER DU REGIONEN – REGIONAL UDVIKLING
Regionen har en udviklingsstrategi. Den beskriver
regionens ambition om at være en attraktiv og
bæredygtig region for alle.
Regionsrådet har med virkning fra 2019 besluttet, at
udviklingsstrategien skal støtte op omkring FN’s
verdensmål for bæredygtig udvikling.
Regionen skal medvirke til at sikre rammerne for
den ønskede udvikling og spiller bl.a. en rolle for:
•	Uddannelsessøgende – regionsrådet beslutter
bl.a., hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser, og regionen støtter en række projekter,
der udvikler nye måder at undervise og lære på.
•	Borgere, der vil sikre det fremtidige liv i landsbyer
og landdistrikter. Regionen støtter de Lokale
Aktions Grupper, og uddeler hvert år en landsbypris.
•	Kulturtilbud, fx gennem Europæisk Kulturregion,
der fortsætter samarbejdet med de 19 midtjyske
kommuner, der blev skabt med kulturhovedstadsåret i 2017.
•	Grundejere - JAR-registeret (Jordforureningslovens Areal Register) giver alle borgere fri elektronisk adgang til at hente oplysninger om forurenede grunde og udskrive jordforureningsattester.
•	Passagerer, der benytter de regionale tilbud om
kollektiv trafik for at komme i skole eller på
arbejde. Regionen har ansvar for de regionale
busruter, der krydser en kommunegrænse, og
medansvar for driften af Lemvigbanen og den
østjyske letbane gennem Midttrafik.

•	Borgere, der bor på forurenede grunde og
områder, hvor forurening truer den fremtidige
indvinding af rent drikkevand. Regionen undersøger, renser op og laver afværge i forhold til
forureninger, som truer menneskers sundhed,
rent drikkevand og natur.
•	En række samarbejder og partnerskaber med
kommuner, uddannelses- og vidensinstitutioner,
organisationer, internationale aktører m.fl., som
skal sikre den regionale udvikling

Hvor mange penge?
Budgettet for Regional Udvikling er 658 mio. kr.
i 2020.*
Hvor mange penge per borger?
Godt 500 kr. for hver borger i regionen.
Læs mere om Regional Udvikling på www.ru.rm.dk

Budget for Regional Udvikling 2020

Regional Udvikling
i øvrigt / Planlægningsanalyse- og
udviklingsudgifter 12%
Miljø 10%

Regionale
Udviklingsaktiviteter
11 %

Kollektiv
Trafik 67 %
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KORT OM REGIONENS ØKONOMI
Så mange penge bruger regionen
Så mange penge bruger regionen per borger
I 2020 er det samlede budget på 31,6 mia. kr.
Med 1,3 mio. borgere svarer det til ca. 24.300 kr.
per borger.

Her kommer pengene fra i 2020
• Staten
• Kommuner
• Andre regioner
• Lån og likviditet
• I alt

23,0 mia. kr.
5,5 mia. kr.
2,6 mia. kr.
0,5 mia. kr.
31,6 mia. kr.

Lån og likviditet 2 %

Det bliver pengene brugt til i 2020
• Sundhed
25,2 mia. kr.
• Psykiatri
1,9 mia. kr.
• Social
1,1 mia. kr.
• Regional Udvikling
0,7 mia. kr.
• Fælles formål og administration 0,7 mia. kr.
• Anlægsinvesteringer
1,3 mia. kr.
• Renter og afdrag
0,7 mia. kr.
• I alt
31,6 mia. kr.
Fælles formål og
administration
2%
Regional Udvikling
2%
Social 4 %

Anlægsinvesteringer 4 %
Renter og afdrag 2 %

Psykiatri 6 %

Sundhed 80 %

Andre regioner 8%

Staten 73 %

Kommuner 17 %

Det koster administrationen i 2020
Administrationens hovedopgaver er at servicere
regionsrådet og regionens mange hospitaler, sociale og
psykiatriske tilbud. Nettodriftsbudgettet er på 689
mio. kr.
• Stabe
480 mio. kr.
• Politisk organisation
17 mio. kr.
• Tjenestemandspensioner
192 mio. kr.
Politisk organisation 2 %

Tjenestemandspensioner 28 %
Stabe 70 %

Tallene i folderen er fra bruttobudgettet:
Det er de samlede udgifter til drift, anlæg samt lån og leasing.

Pengene i regionen er øremærkede til tre områder: Sundhed og Psykiatri,
det sociale område og regional udvikling. Det betyder, at regionsrådets
politikere ikke kan flytte penge mellem de tre områder, f.eks. tage dem fra
busdrift og bruge dem til kræftbehandling.
Regionen udskriver ikke skat, men på din skatteopgørelse finder du en
sundhedsskat på 8 % af din indkomst. Udgifterne til sundhedsvæsnet
betales blandt andet via denne skat, som staten opkræver.
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POLITIKERNE STYRER – MEN HVORDAN?
De 41 politikere i regionsrådet er Region Midtjyllands
øverste myndighed. Der er valg til regionsrådet hvert
fjerde år. Næste gang er november 2021.

I den nuværende valgperiode
består regionsrådet af 11 partier:
Socialdemokraterne (15) • Det Radikale Venstre
(1) • Det Konservative Folkeparti (1) • Socialistisk
Folkeparti (2) • Liberal Alliance (1) • Kristendemokraterne (1) • Dansk Folkeparti (3) • Psykiatri-

Politikerne udarbejder planer på en række områder,
f.eks. akutplan på sundhedsområdet, hospitalsplan,
psykiatriplan, regional og udviklingsstrategi og
råstofplan. Planerne formulerer de politiske visioner
og sætter de overordnede rammer, og de er derfor
et vigtigt redskab til at styre udviklingen i regionen.
Før politikerne i regionsrådet kan træffe en beslutning i en sag, skal den behandles i forretningsudvalget. Her sidder 15 af regionsrådets politikere. Udvalget fungerer — ligesom regionsrådet — i hele
valgperioden.

Listen (1) • Venstre (13) • Enhedslisten (2) •
Alternativet (1).
Vigtige opgaver for de
41 politikere i regionsrådet er:
•	at varetage ansvaret for regionens hospitaler,
herunder psykiatrisk behandling samt de privatpraktiserende læger og speciallæger
•	at udarbejde udviklingsstrategi og handleplaner
for at støtte regional udvikling inden for udviklingsstrategiens fire spor: det gode liv (mobilitet,
landdistrikter, kultur mv.), fremtidssikrede
uddannelser og kompetenceløft, klima og miljø
samt sundhedsinnovation.
•	at varetage ansvaret for en række institutioner,
boformer og tilbud til udsatte personer og
personer med særlige behov
•	at varetage ansvaret for en række specialundervisningsopgaver og undervisning til personer
med tale-, høre- og synsvanskeligheder
•	at bestille kollektiv trafik hos Midttrafik: regionale
busruter og privatbaner. Og at være med til at
sikre driften af Aarhus Letbane
•	at sørge for, at forurenede grunde kortlægges,
overvåges og ryddes op
•	at sørge for, at områder med råstoffer kortlægges, og beslutte hvor de skal indvindes.
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FORMANDENS MANGE ROLLER

Formanden for regionsrådet er også den øverste daglige leder af administrationen og formand for forretningsudvalget og Vækstforum.
Han forbereder og indkalder til møder i regionsrådet en gang om måneden. Desuden fungerer han som mødeleder og skal sørge for en
god tone og ro og orden, lige som han skal sikre,
at rådet arbejder effektivt og at der træffes
beslutninger.
På møderne tiltaler politikerne hinanden med
for- og efternavn, og man rejser sig op, når man
har taletid – dog er atmosfæren knap så formel
som i Folketinget. Politikerne indleder altid
regionsrådsmødet med en sang fra f.eks.
Højskolesangbogen, hvor partierne skiftes til at
vælge en sang.

Udvalg går i dybden
Regionsrådet og forretningsudvalget har brug for
hjælp, og for særlig viden om de mange områder, de
har politisk ansvar for. Her kommer de udvalg, som
regionsrådet nedsætter, ind i billedet. Det kan være
stående udvalg, der beskæftiger sig med regionens
hovedområder: Hospitaler, opgaver i forhold til bl.a.
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praktiserende læger, samarbejdet med kommunerne, psykiatri og socialområdet samt regional
udvikling. Det kan også være udvalg, hvor politikerne
i en periode går i dybden med et afgrænset område
— det kan være alt fra behandlingsforløb for
kræftpatienter til jordforurening.

SAMARBEJDE ER VIGTIGT
Regionsrådet er ikke ene om at præge udviklingen i
regionen. Politikerne i rådet har brug for at vide, hvad
de 19 kommuner i regionen kan, vil og gør. Og de har
brug for at være i tæt kontakt med blandt andre erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Opgaverne kan
kun løses med et godt samarbejde, og derfor deltager
regionsrådets politikere i flere udvalg og fora med
deltagere fra kommuner, erhvervsliv, uddannelser og
forretningsverdenen, blandt andre:

Kommuner og regioner i tæt kontakt

Her koordineres sundheden
Politikere fra kommuner og region mødes med de
praktiserende læger i sundhedskoordinationsudvalget. Her godkender de sundhedsaftaler, der beskriver,
hvad der skal ske, når borgerne indlægges på hospitalet, udskrives, genoptrænes eller skal have hjælpemidler som f.eks. kørestole og gangstativer. Udvalget
godkender også aftaler på psykiatriområdet, aftaler
om sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme.
Endelig koordinerer det den fælles indsats i forhold til
personer med kroniske sygdomme som f.eks. rygerlunger, hjertesygdomme og diabetes.

I kontaktudvalget mødes formanden og de to næstformænd for regionsrådet med borgmestrene fra de
19 kommuner for at drøfte opgaver, de skal løse i fællesskab. Kommuner og regioners arbejde griber ind i
hinanden på alle tre ansvarsområder: Sundhed, Psykiatri og Social og Regional Udvikling. Regionsrådet
har ansvaret for at oprette og drive kontaktudvalget.

Rådsmodel: Interne udvalg og eksempler på eksterne udvalg og fora
INTERNE UDVALG
Fire stående og
fire midlertidige udvalg

EKSTERNE UDVALG OG FORA
Regionsråd
(41 medlemmer)

Forretningsudvalg
(15 medlemmer)

Kontaktudvalg – kommuner

Sundhedskoordinationsudvalg
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EN POLITIKER I REGIONSRÅDET
En politiker
•	Deltager i 11 regionsrådsmøder i løbet af et år,
ofte med 30-35 dagsordenspunkter på hvert
møde
•	Deltager i løbet af et år i 11 temadage med fokus
på aktuelle emner og besøg på bl.a. hospitaler og
institutioner
•	Sidder i f.eks. bestyrelser, komitéer, aktionsgrupper m.v.
•	Tjener ca. 114.240 kr. om året, og får desuden
betaling for at sidde med i udvalg og bestyrelser.
Formanden for regionsrådet tjener 1.171.735 kr. om
året.

Regionslov sætter rammer
•	En sag skal altid behandles i forretningsudvalget, før den besluttes i regionsrådet
•	Regionsloven indeholder en liste over de
opgaver, regionerne skal løse
•	Regionsrådet skal vedtage det samlede
budget én gang om året
•	Regionen udskriver ikke skat.

Kontaktoplysninger til Region
Midtjylland finder du på regionens
hjemmeside
www.rm.dk
eller ved at ringe til
tel. 7841 0000.

På regionens hjemmeside www.rm.dk kan du møde alle 41
medlemmer af regionsrådet og se, hvilke udvalg de sidder i,
og hvilke bestyrelser de er medlemmer af.
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HAR DU TALT MED EN REGIONSPOLITIKER FOR NYLIG?
Der er blevet færre politikere i Danmark. I amtsrådene sad 375 politikere, i de fem regionsråd sidder der
tilsammen 205 politikere. I dag skal hver politiker
altså repræsentere flere borgere. Betyder det så, at
der er mere afstand mellem politikerne og befolkningen? At det er blevet sværere at råbe politikerne op
og fortælle, hvad du mener om behandlingen på hospitalet, hjælpen til personer med psykiske lidelser
eller noget helt tredje?
Ansigt til ansigt
Sådan ser politikerne i regionsrådet ikke på det. De
vil gerne mødes ansigt til ansigt med borgerne, for
det giver mulighed for at udveksle meninger og gå i
dialog. Især er det vigtigt, når der skal træffes beslutninger, der får afgørende betydning for borgerne
i regionen langt ud i fremtiden. Det skete, da regionsrådet skulle planlægge akutberedskabet på
sundhedsområdet, og da det skulle have idéer til,
hvordan regionen bliver til et godt sted at bo og
arbejde. Og det vil ske fremover.
Sig din mening
Regionsrådet sender større beslutninger i høring.
Det betyder, at du som borger kan tilkendegive din
mening om regionens fremtidsplaner, inden politikerne træffer den endelige beslutning. Det kan f.eks.
være om behandlingen af personer med psykiske
problemer eller om, hvor regionen kan hente sand,
grus og sten til byggeri og veje.

Her kan du møde politikerne
Der er flere måder, du kan møde eller kontakte
politikerne på. Du kan
•	overvære et møde i regionsrådet og stille spørgsmål til politikerne. Eller se mødet live på regionens hjemmeside
•	ringe, sende en mail eller et brev
•	få foretræde for et af regionens udvalg
•	sende et høringssvar.

Om regionen
Vidste du at….
•	Regionen er med 26.834 fuldtidsstillinger en
af Midtjyllands største arbejdspladser
•	Formanden for regionsrådet, Anders Kühnau,
er den eneste fuldtidsansatte politiker i
regionen. Han er også øverste leder af administrationen
•	Du kan være med, når politikerne holder
regionsrådsmøder. De er nemlig åbne for alle.
Møderne i forretningsudvalget er lukkede
•	Du kan stille spørgsmål til politikerne, når der
er regionsrådsmøder – og få svar. De eneste
krav er, at du skal bo i regionen og have
stemmeret
•	Politikerne kan ikke flytte penge fra et område
til et andet, f.eks. fra busdriften til hospitalerne – det siger regionsloven
•	Udgifterne til sundhedsvæsnet dækkes blandt
andet via den sundhedsskat, du betaler – den
er på 8 % af din skattepligtige indkomst.
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Om Region Midtjylland

Regionen – kort fortalt

Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og
en række sociale institutioner i regionen. Den står i spidsen for en række
samarbejder og partnerskaber med kommuner, uddannelses- og vidensinstitutioner, internationale aktører m.fl., som skal sikre den regionale udvikling.
Regionen styres af 41 direkte valgte politikere, der sammen udgør regionsrådet.

Har du brug for et overblik over Region Midtjyllands opgaver og regionsrådets arbejde? Det kan
du få i folderne i serien Regionen – kort fortalt.
Find mere information på www.kortfortalt.rm.dk.

Du kan også finde mere information om Region
Midtjylland, fx oplysninger om adresse på
samtlige hospitaler, tilbud m.v. på hjemmesiden
www.rm.dk.

Fakta om Region Midtjylland
•
•
•
•

Region Midtjylland har 1,3 mio. indbyggere.
Areal: 13.142 km2
Antal fuldtidsstillinger: 26.834
Budget 2020: 31,6 mia. kr. fordelt på:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestil denne folder eller skriv til os med
spørgsmål på kommunikation@stab.rm.dk

Sundhed
25,2 mia. kr.
Psykiatri
1,9 mia. kr.
Social
1,1 mia. kr.
Regional Udvikling
0,7 mia. kr.
Fælles formål og administration 0,7 mia. kr.
Anlægsinvesteringer
1,3 mia. kr.
Renter og afdrag
0,7 mia. kr.
I alt
31,6 mia. kr.

Følg Region Midtjylland på Facebook

76.376 likes
Kontakt til
Region Midtjylland
Regionshuset i
Region Midtjylland
ligger på adresser i
Viborg, Holstebro og
Aarhus.

Grafisk Service, 5181

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg
Tlf: 7841 0000

Regionshuset Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Tlf: 7841 0007

Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Tlf: 7841 0003

Region Midtjylland
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26
Postboks 21, 8800 Viborg
Tlf: 7841 0000

