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1. behandling af budgetforslag 2017 for Region Midtjylland 
Regionsrådsmødet d. 24. august 2016 
Regionsrådsformand Bent Hansen 
 
 
 
I dag førstebehandler vi budgettet for 2017.  
 
Mandag aften indgik vi et budgetforlig, der tager hånd om den økonomiske ubalance, der blev 
konstateret i forbindelse med budgetlægningen for 2017.  
 
Jeg er rigtig glad for, at vi blev enige om et forlig, og vil jeg gerne sige tak til forligspartierne for 
både gode og konstruktive forhandlinger.  
 
 
Som alle ved, så falder de nye besparelser oveni den store spareplan fra 2015. Vi var undervejs i 
forhandlingerne meget bevidste om, at der allerede er travlt på hospitalerne og derfor har det 
været vigtig for forligspartierne – så vidt muligt – at holde sundhedspersonalet fri af 
budgetforligets besparelser.  
 
Jeg er tilfreds med, at det lykkedes, men anerkender samtidig det ekstra pres vi lægger på andre 
medarbejdergrupper og funktioner, som i stedet skal levere besparelserne i forliget. 
 
- Vi havde imidlertid ikke et valg: En gennemgang af sundhedsområdet viste, at der samlet var 
en økonomisk udfordring på 223,8 mio. kr. i 2017.  
 
Udgifterne vokser især på praksisområdet, tandlægeområdet, respiratorpatienter i eget hjem og 
tjenestemandspension. - Og så var der samtidig en mindre realvækst i økonomiaftalen end 
forventet! 
 
I budgetforliget har vi besluttet at fordele besparelserne, så 104 mio. kr. sker på driften og 120 
mio. kr. findes på investeringsplanen.  
 
 
Vi har indgået et forlig der skåner patienter og patientfunktioner mest muligt.  
 
Det er blevet til et "kludetæppe" af besparelser indenfor bl.a. praksis- og tandlægeområdet, 
indkøbsområdet og administration, og så har vi en forventning om, at der er penge at spare ved 
at blive bedre til at udnytte ressourcer og dele viden på kryds og tværs af regionen.  
 
 
Sammenlignet med andre regioner har Region Midtjylland et meget fintmasket præhospitalt 
beredskab. Antallet af akutlægebiler og akutbiler er i forhold til resten af landet højt, og 
forligspartierne har på den baggrund besluttet, at vi vil have undersøgt den sundhedsmæssige 
værdi og effekt af bilerne.  
 
Jeg er glad for, at vi er enige om at se nærmere på området og at vi er enige om at gøre det 
både ordentligt og grundigt.  
 
 
For at finde midler til udfordringerne i 2017, bliver rammen til driftsanskaffelser i 
investeringsplanen mindre i 2017 & 2018.  
 
Løsningen har konsekvenser for flere af investeringsplanens projekter, som må udskydes nogle 
år. Men jeg vil gerne nævne, at det har været vigtigt for forligspartierne, at akutmodtagelserne 
bliver færdige som planlagt.  
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Vi har prioriteret, at alle akutte patienter - i hele regionen - skal møde den samme høje kvalitet, 
og akut-byggerierne bliver derfor ikke berørt af besparelser. 
 
Det er der imidlertid andre anlægsinvesteringer der bliver, og jeg vil gerne understrege, at der er 
et betydeligt pres på anlægsinvesteringer i den nuværende anlægsramme. Og hvis regionernes 
anlægsrammer reduceres i de kommende år, kan investeringsplanen ikke leve op til 
ambitionerne om at sikre en effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i 
sundhedsvæsenet. 
 
 
I økonomiaftalen for 2016 er der, ligesom på sundhedsområdet, aftalt et omprioriteringsbidrag 
på 1 % på Regional Udvikling. Bloktilskuddet reduceres som følge heraf med 6,1 mio. kr. I 
Budgetforliget har vi aftalt, at omprioriteringsbidraget udmøntes på administrationen også i 
Regional Udvikling. 
 
 
På socialområdet er det Styringsaftalen for 2017, som fastlægger økonomien. Det er aftalt med 
kommunerne, at taksterne skal reduceres med minimum 3 % fra 2016 til 2018, og den opgave 
løfter vi i budget 2017. 
 
 
Jeg vil også gerne nævne de målbilleder, der har været arbejdet med på hovedområderne 
Sundhed, Regional Udvikling og Social. Jeg tror målbillederne kan støtte os til at blive mere 
fokuserede og endnu bedre til at træffe gode beslutninger til gavn for patienter, borgere og 
virksomheder, kommuner og vore andre samarbejdspartnere. 
 

 

Som jeg begyndte min budgettale med at sige, så er alle forligspartierne meget bevidste om, at 
besparelserne i 2017 følger efter flere års meget stramme budgetter, og jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke både medarbejdere og ledelse for deres store indsats i en økonomisk 
trængt region.  
 
Jeg skal her anbefale, at regionsrådet 1. behandler budget 2017 og tiltræder indstillingen.  


