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Høringssvar fra HMU, HE Vest vedr.: 
 

"Forslag til budget 2022 for Region Midtjylland"  

 

Indledning 

Regionsrådet har d. 9. august sendt udkast til budget 2022 i høring i regionen. 

 

HMU i HE Vest glæder sig over at økonomiaftalen også i 2022 giver et tiltrængt løft til sund-

hedsvæsenet, så det ikke er nødvendigt at gennemføre regionale besparelser i driften.  

 

Vi kan konstatere at der med de forskellige forslag til budgettilpasninger, justeringer for uafvi-

selige forslag og foreløbige politiske prioriteringer er 129,2 mio. kr. til yderligere politisk prio-

ritering, samt 20 mio. kr. på anlægsområdet.  

 

 

Generelle betragtninger 

HMU ved Hospitalsenheden Vest vil gerne i et Region Midtjylland perspektiv kvittere positivt 

for, at budgetforslaget rummer midler til en række af de områder der er i vækst som IT- om-

rådet, og diabetesteknologi     

 

Hospitalsenheden Vest oplever et stigende arbejdspres, mangel på ressourcer og udfordringer 

med at fastholde og rekruttere tilstrækkeligt arbejdskraft. Det gælder bredt hen over hele en-

heden.  

 

HMU anmoder derfor om, at den væsentligste andel af midlerne gives som realvækstmidler til 

at håndtere aktivitetsstigningen ved en stadig ældre befolkning, samt målrettede indsatser der 

kan afhjælpe ressourcemanglen og være med til at forbedre motivationen, arbejdsmiljøet og 

kompetencerne oven på en lang periode med COVID-19, sygeplejerskestrejke og et heraf træt 

og slidt personale.    

 

Samtidig ønsker HMU, at Regionsrådet har blik og forståelse for vores merudgifter til flytning 

og ibrugtagning samt merudgifter som følge af forsinket udflytning. På trods af hospitalsenhe-

dens rettidige omhu og en stor opsparing til at imødegå disse udgifter, må vi forvente ufor-

skyldte merudgifter på ca. 100 mio. kr. i 2021-2022. Vi håber, at vi ikke skal gennemføre 

yderligere besparelser oven på effektiviseringskravet på 8 pct. og den allerede oparbejdede 

gæld på 80 mio.kr. som følge af flytte- og ibrugtagningsudgifterne. 

 

Vi vil i den anledning gøre opmærksom på, at HE Vest ved indflytningen vil have gennemført 

besparelser svarende til effektiviseringskravet, og at vi i den seneste nationale opgørelse har 

en produktivitet på 106. 

 

Til: Koncernøkonomi, Region Midtjylland 

 

 

Dato 30.08 2021 
 
Journalnr.  
 
Side 1 



 

 
Side 2 

 

Investeringsområdet 

På anlægsområdet er der forslag om at prioritere 11 mio.kr. til uafsluttede projekter i RH Gød-

strup fra 2023.  

 

Dette dækker desværre kun de allermest nødvendige investeringer, der er til færdiggørelse af 

byggeriet og patientsikkerhedsmæssige ændringer. Og vi kan desværre konstatere, at der i 

processen med overtagelse af byggeriet hele tiden dukker nye forhold op, der kræver nødven-

dige investeringer. Disse vil vi være nødsaget til at finansiere af driftsbudgettet, hvor der i for-

vejen er en betydelig ubalance. 

  

 

Afrunding 

HMU ved Hospitalsenheden Vest glæder sig som nævnt over budgettets realløft og mulighe-

derne for at kunne imødegå hospitalernes demografiske pres. Rekruttering, fastholdelse, per-

sonalets kompetencer og IT/digital understøttelse er afgørende for, om vi lykkes med at mod-

stå presset. 

 

Vi ønsker med nærværende høringssvar endvidere at pege på, at vi ser frem mod Regionshos-

pitalet Gødstrup og de mange muligheder, som tegner sig der. Men vi er bekymrede over de 

yderligere merudgifter og sparekrav, som byggeprojektet ser ud til at ville påføre hospitalsdrif-

ten. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

HMU, HE Vest 

 

 


