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Kære regionsformand Anders Kühnau 

 

Hedensted Kommune har den 20. august kl. 13.30 modtaget ”Regionsformandens forslag til politisk 

prioriteringer og besparelser i budget 2019 og budget 2020” med henblik på høring frem til den 30. august. 

Såvel i indledningen som ved nogle af de konkrete forslag fremgår det, at der skal være et godt samarbejde 

med kommunerne om løsningerne. Det samarbejde har indledningsvis svære vilkår, når betingelserne for 

samarbejdet presses med 10 dages høringsperiode inklusiv weekend. Det betyder konkret den politiske 

organisation ved regionsrådet ikke kan får et politisk behandlet høringssvar fra Hedensted Kommune. 

 

Konkrete bemærkninger: 

-          Strukturændringer. 
Hedensted kommunes borger synes ikke direkte berørt af de foreslåede 
strukturændringer, men der kan ligge nogle afledte konsekvenser, som på ingen måde 
er afdækket som grundlag for en politisk beslutning i regionsrådet. 
60/40 – modellen er anvendt som beregningsgrundlag ved de strukturelle ændringer, 
og det præciseres at hvis modtagende enhed ikke kan løse opgaven ved til førelse af 
40% af aktivitetsværdien, så skal enheden selv finde de ekstra ressourcer inden for 
enhedens samlede aktiviteter. Det er derved temmelig uklart, hvilke konsekvenser en 
flytning af et område kan have på helt andre områder. 
Strukturændringerne er værdisat med besparelsespotentiale og personalereduktion, 
men det er ikke præciseret i hvilket omfang patientkapaciteten bliver berørt. Der er 
derfor ikke noget overblik over konsekvenserne i forholdet mellem behov og kapacitet. 
Det kan få den afledte effekt, at borgerne ikke kan få et tilbud i regionalt regi, hvorved 
kommunerne må lave kompenserede indsatser. 

 

-          Reduktion af ambulante besøg. 
Hedensted Kommune er helt enig i, at det er hensigtsmæssigt at mest mulig behandling 
sker i borgerens nærmiljø. Det er dog nok en realitet, at regionen ikke spare penge ved 
at lægge opgaven ud i nærmiljøet og så selv fortsat varetage den. Derfor vil den reelle 
konsekvens være, at kommunerne og de praktiserende læger vil få en ekstra opgave. 
Reduktion i de ambulante besøg vil give en ”skjult” opgaveglidning fra region til 
kommuner. Hedensted Kommune må fastholde princippet i økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL om, at økonomien følger opgaven. Derfor må vi forudsætte en 
økonomisk kompensation. 

 

-          Reduktion af akut aktivitet. 
Bemærkningen fra ”Reduktion i ambulante besøg” er ligeledes gældenden ved forslaget 
”Reduktion af akut aktivitet”.  
En tilføjelse er, at den tiltænkte incitamentsmodel for økonomien ved aktivitetsbestemt 
medfinansiering rammer kommunerne dobbelt. Det skal forstås sådan, at kommunerne 
skal finansiere medudgiften ved behandlingsforløbet for borgeren og forebyggende 
indsatser for at reduktion af indlæggelser, samtidig med at kommunerne ikke kan 
reducere i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering. Både forslaget med 
ambulante besøg og akut aktivitet er omfattet af aktivitetsbestemt medfinansiering, og 
det er særdeles fornuftigt for regionen, hvis udgifterne her kan sænkes ved mindre 
aktivitet, da regionen er garanteret betalingen fra kommunerne uanset aktivitet. 
Betalingsmodellen er sådan, at regionen er garanteret pengene fra kommunerne 
uagtet, at kommunerne bidraget til nedbringelse af akut aktiviteten. 



 

Det er derfor Hedensted Kommunes opfattelse at konsekvenserne ved forslag om ”Reduktion af ambulante 

besøg” og ”Reduktion af akut aktivitet” har økonomiske konsekvenser for kommunerne, og at kommunerne 

er ”låste” for handlinger ved modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering, derfor skal der foretages en 

forhandling og indgås en aftale med kommunerne i Region Midtjylland. 
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