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Høringssvar vedr. budget 2022 for HMU fællesfunktioner, sta-

be og Regional Udvikling 

 

 

HMU fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling har på møde den 

19. august 2021 drøftet fremsendte forslag til budget 2022. 

 

HMU fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling ser med tilfreds-

hed på, at Økonomiaftalen for 2022 indgået mellem regeringen og 

Danske regioner den 9. juni 2021 bidrager med et råderum i budget 

2022 på 238,0 mio. kr. Og at realvæksten bl.a. er givet for at sikre, 

at der følger penge med til dækning af det demografiske træk, når 

der bliver flere patienter. 

 

HMU fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling hilser med til-

fredshed, at udmøntningen af økonomiaftalen i Region Midtjylland 

giver en ramme på i alt 343,7 mio. kr. til politisk prioritering. 

 

HMU fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling bemærker, at der 

ikke lægges op til, at vores område får del i udmøntningen af real-

væksten, selv om vores opgaver i store træk volumenmæssigt stiger 

tilsvarende. 

 

Af det foreliggende materiale fremgår det, at der ikke er besparelser, 

der skal realiseres på HMU's område, herunder besparelser på admi-

nistrationen og fællesfunktionerne. Dette ser HMU fællesfunktioner, 

stabe og Regional Udvikling med tilfredshed, da det er forventningen, 

at det vil medvirke til, at de vigtige og nødvendige opgaver indenfor 

HMU's område kan løses. 
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Side 2 

Det konstateres med tilfredshed, at rammen for Regional Udvikling i 

2022 er løftet med 3,0 mio. kr., som følge af aftale om regional ind-

stillingsret på 20 % af EU's socialfondsmidler. 

 

Personalet har en særlig bemærkning vedr. kommentarerne fra med-

arbejderrepræsentanterne i Regionens MED-udvalg vedr. forslag til 

budget 2022 om, at tilliden og tilfredsheden er stor med vor fælles 

sundhedsvæsen. Og medarbejdersiden kæmper for at bibeholde dette 

hver dag trods, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at indfri. 

Det skal pointeres, at en stærk administration og fællesfunktioner 

med dygtige medarbejdere er en væsentligt forudsætning for, at vi 

fortsat har et velfungerende sundhedsvæsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Kjærulff Peder Bang  Lisbeth Gilberg 
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