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Høringssvar vedrørende budget 2021 for HMU fællesfunktio-

ner, stabe og Regional Udvikling  

 
 
HMU fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling har haft fremsend-
te forslag til budget 2021 i skriftlig høring.  
 
HMU fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling hilser med til-
fredshed, at udmøntningen af økonomiaftalen i Region Midtjylland 
giver en ramme på 498,1 mio. kr. til politisk prioritering til faglig ud-
vikling og understøttelse af regionens drift. 
 
HMU fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling ser med tilfreds-
hed, at udmøntningen af Statens bloktilskud til regionerne for 2021 
betyder, at Region Midtjylland modtager 106 mio. kr. mere i bloktil-
skud som følge af, at befolkningstallet stiger mere end gennemsnittet 
og ændringer i de socioøkonomiske kriterier.  Ydermere forventes 
det, at statslige midler vil dække omkostningerne forbundet med ind-
satsen mod COVID-19. Herved styrkes mulighederne for, at regionen 
kan levere ydelser til borgerne i overensstemmelse med det ønskede 
kvalitets- og serviceniveau.  
 
Det konstateres med tilfredshed, at rammen for Regional Udvikling i 
2021 er en videreførelse af aktivitetsniveauet i 2020, dog med en 
DUT-regulering på miljøområdet på 7,3 mio. kr. som følge af ekstra-
opgaver inden for opgaven med jordforureninger, der påvirker over-
fladevand og natur.  
 
Af det foreliggende budgetmateriale fremgår det, at der ikke er be-
sparelser, der skal realiseres på HMU's  område. Det hilser HMU for 
fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling med tilfredshed, da det 
er forventningen, at det vil medvirke til, at de vigtige og nødvendige 
opgaver inden for HMU's område kan løses. 
 



 

Side 2

Personalet har en særlig bemærkning vedr. midler til kompetenceud-
vikling og uddannelse. Det er afgørende, at Region Midtjylland sikrer, 
at der er afsat midler til den fortsatte kompetenceudvikling og ud-
dannelse af personale, således at både nuværende og fremtidige op-
gaver kan løses med den nødvendige viden og kompetence. Den nu-
værende situation med COVID-19 har bl.a. betydet, at nogle af disse 
aktiviteter har været sat på hold for en periode. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Kjærulff Ole Echers   Peder Bang  
Formand  1. næstformand 2. næstformand 


