
Budget 2017 i Region Midtjylland. 

Jeg og min lille gruppe i Silkeborg er godt tilfredse med det resultat det er endt ud med 
i det foreliggende budgetforlig. Budgetforliget er efter min mening langt bedre end det 
oprindelige forhandlingsudspil. 

For det første er det glædeligt, at der er tale om et bredt forlig, hvilket altid er en god 
ting. Tillige er det et budgetforlig der stort set friholder sundhedspersonalet. 

Med de begrænsede rammer i forhold til opgaverne der af staten er overladt 
regionerne har der jo ikke været de store muligheder, og i regionerne er vi stillet 
overfor mange udfordringer med en aldrende befolkning, flere kronikere, problemer 
med livsstilssygdomme, øget forbrug af medicin samt ny og dyrere medicin tillige med 
nye og flere dyre behandlingsformer. 

Så det har været en svær opgave, hvor forliget rummer besparelser på 223,8 mio. kr. 
næste år. Og her kommer besparelserne oven i spareplanen fra 2015, der skar 700 
mio. kr. af budgettet i kølvandet på en økonomiaftale med regeringen der ikke rigtig 
gav regionerne meget at rutte med. Således har regionens spareplan for 2015-19 
foreløbig skåret 512 mio. kr. af budgettet og næste år vil dette øges med 90 mio. kr.. 

I forhold til det oprindelige oplæg finder jeg det glædeligt, at der ikke er ændret ved 
akutmodtagelserne og ikke mindst akutberedskabet med akutbilerne. Dette beredskab 
giver en tryghed for befolkningen i yderområderne. Nu skal der så laves et 
analysearbejde af hele dette akutberedskab. 

I det hele taget er efter min mening det præhospitale område en meget vigtig brik i 
regionens sundhedspolitik.  

Vi har fordelt besparelserne i budget 2017 på de 223,8 mio. kr. således, at der skæres 
120 mio. kr. af anlægsopgaverne, hvor det oprindelige forslag lød på kun 100 mio. kr.. 
Herefter findes de resterende 103,8 mio. kr. på driften. 

Af disse godt 100 mio. kr. har vi aftalt at finde 20 mio. kr. på det hastigt voksende 
praksisområde ved bl.a. i samarbejde med de praktiserende læger at udarbejde en 
plan i udgifterne til receptpligtig medicin. Udgifterne på tandlægeområdet har også 
været stærkt voksende, hvor vi her har aftalt besparelser på 10 mio. kr.. På 
indkøbsområdet har vi aftalt besparelser på 20 mio. kr. ved eksempelvis større 
konkurrenceudsættelse og bedre styring. Privathospitalerne har også måttet holde for, 
hvor vi har aftalt at spare 10 mio. kr. ved først og fremmest at behandle på vore egne 
hospitaler. 

Ud over dette er der i forliget et krav og en forventning om ved bedre 
ressourceudnyttelse ud over hvad der sker i forvejen, ved eksempelvis tilpasninger, 
andre arbejdsgange og lignende processer, yderligere at kunne opnå besparelser på 
19,6 mio. kr., ved en stram styring. 
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Men heller ikke administrationen går ram forbi. Her er aftalt en særlig besparelse på 
1% ud over de 2%, som regionen hvert år har pålagt at effektivisere driften med. 
Dette forventes at give en besparelse på 12.6 mio. kr. både på den centrale 
administration i regionshusene og på driftsenhederne. Dette giver selvfølgelig et fortsat 
arbejdspres på regionens personale, hvorfor der selvfølgelig skal være opmærksomhed 
på arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser. 

Overordnet er jeg godt tilfreds med det her foreliggende budgetforlig. Jeg havde dog 
gerne set, at der havde været et virkelig løft til psykiatrien. Her er der tale om et både 
forsømt og overset område, hvor patienterne tillige tit har mange kroniske sygdomme 
og ikke rigtig har haft del i den forhøjelse af levealderen der er sket for andre grupper.  

------- 

Med dette siger jeg hermed administrationen tak for det udarbejdede materiale og vil 
selvfølgelig meget gerne deltage med alle parter ved en yderligere drøftelse og evt. 
ændringer til det foreliggende budgetforlig, ligesom jeg selvfølgelig også gerne deltager 
i forhandlinger om udmøntningen af budgettet. 

 

 

Regionsrådsmedlem Leif Lund, Silkeborg.   (Løsgænger). 

 

 

 

 


