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Høringssvar vedrørende budget 2019 fra HMU for
fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling
HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling har på møde
den 23. august 2018 drøftet fremsendte forslag til budget 2019.
HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling har noteret sig,
at der i forslag til budget 2019 er et omprioriteringsbidrag på de
administrative funktioner på 1 % svarende til 12,5 mio. kr. voksende
til 25 mio. kr. i 2020 sammen med et effektiviseringskrav på 2 % i
2019 fra Spar 15-19. Derudover kommer en besparelse i de centrale
stabe på 3 mio. kr. i 2019, som en afledt effekt af reduktionen af
Regional Udvikling.
Medarbejdersiden i HMU vil opfordre til, at det i et samarbejde
mellem medarbejdere og ledelse undersøges og kortlægges, hvordan
besparelserne på administrationen bedst mulig kan realiseres. Det er
vigtigt at udmøntningen af besparelserne vil være langtidsholdbar og
kan "forsvares" fagligt og økonomisk, ligesom besparelsen i en
afdeling ikke bør medføre ekstra udgifter eller opgaver for andre
afdelinger.
HMU ønsker desuden at gøre opmærksom på vigtigheden af et godt
arbejdsmiljø. Der opfordres til, at der, fra såvel ledelsen som
medarbejderne, fortsat er fokus på at sikre trivsel og et godt
arbejdsmiljø – både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.
Medarbejdersiden i HMU er særlig opmærksom på de
tilbagevendende årlige effektiviseringskrav, der giver væsentlige
udfordringer i den daglige opgaveløsning i forhold til at løse
opgaverne på det ønskede kvalitets- og serviceniveau.
Medarbejdersiden ønsker derfor at gøre opmærksom på,
at der i stigende grad vil være behov for en klar ledelsesmæssig
prioritering af opgaverne, herunder at ledelsen angiver hvilke
opgaver, der fremover ikke skal løses, eller på hvilket niveau, de skal
løses.
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Derudover bør der tages hensyn til, at det vil kræve betydelige
medarbejderressourcer – bl.a. i administrationen – at gennemføre de
mange foreslåede strukturændringer".
Puljer
Medarbejderne er den største og vigtigste ressource, når
regionsrådets politiske ambitioner skal realiseres. Derfor skal Region
Midtjylland fortsat være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække
og fastholde dygtige medarbejdere. Medarbejdersiden ser derfor med
bekymring på, at der spares på de personalepolitiske puljer.
Regional Udvikling
Budgetforslaget for 2019 afspejler ændringerne indenfor Regional
Udvikling vedrørende erhvervsfremmeområdet og turismeområdet pr.
1. januar 2019. Tilpasningen hertil er i gang og vil medføre
nedlæggelse af ca. 20 stillinger i Regional Udvikling.
Præhospitalet
Høringssvar fra Præhospitalets lokale MED udvalg er vedlagt som
bilag.
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Høringssvar fra Præhospitalets MEDudvalg til
Regionsrådsformandens forslag til politiske prioriteringer og
besparelser i budget 2019 og budget 2020
Dato 24-08-2018

Præhospitalets MEDudvalg drøftede på møde d. 22. august 2018
Regionsrådsformandens forslag til politiske prioriteringer og
besparelser i budget 2019 og budget 2020. Præhospitalets
MEDudvalg fremsender hermed høringssvar.
Forslag nr. 9 vedrørende strukturændringer og forslag nr. 7
vedrørende digitalisering vil have direkte konsekvenser for
medarbejdere i Præhospitalet.
MEDudvalget bakker op om forslag nr. 9 om nedlæggelse af tre
akutbiler og opgradering af ambulancer. Det er vurderingen, at
ændringerne sikrer en optimeret anvendelse af ressourcerne i det
præhospitale beredskab, som er hensigtsmæssig særligt i lyset af
regionens økonomiske situation. MEDudvalget bakker samtidig op
om, at det afklares, hvorvidt der kan dispenseres fra bekendtgørelsen
om bemanding af ambulancer, og der på den baggrund kan blive
mulighed for at fastholde sygeplejefaglige kompetencer i præhospitalt
regi.
MEDudvalget noterer sig, at gennemførelse af forslag nr. 7 under
digitalisering "Digitalisering af patienters ansøgning om
befordringsgodtgørelse" vil få konsekvenser for et antal medarbejdere
i Kørselskontoret. MEDudvalget lægger vægt på, at der i det tilfælde,
at forslaget gennemføres, etableres en god og åben proces for
medarbejderne i Kørselskontoret. I øvrigt anerkender MEDudvalget
intentioner og indhold i forslaget.
I forhold til forslagene om strukturændringer opfordrer MEDudvalget
til opmærksomhed på, at flytning af funktioner, herunder samling af
funktioner på færre enheder, kan have konsekvenser for belastningen
af de præhospitale beredskaber. Forslag nr. 2 om flytning af klassisk
neurologi fra Holstebro til Viborg vil få betydning for ambulancedriften
og øvrig patientbefordring. Det må forventes, at en gennemførelse af
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de foreslåede strukturændringer kan medføre behov for på et
tidspunkt at ændre et eller flere beredskabers baseplacering. Der kan
desuden være risiko for en samlet nettoforøgelse af transporttiden,
som kan medføre behov for at øge kapaciteten i ambulancetjenesten
udover de i forslaget afsatte midler til afledte merudgifter til siddende
patientbefordring.
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