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Spørgsmål:
Jeg har stillet følgende som politiker spørgsmål, men ikke fået svar. Derfor beder jeg om svar som
budgetspørgsmål, da det er vigtigt at vide i denne proces.
Hvordan er formuleringen i henvendelsen til hospitalerne mht. flertallets beslutning i Forretningsudvalget, ”at forretningsudvalget bemyndiger administrationen til at indhente forslag til realisering
af gevinster som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen for 102 mio. kr.” for 2018?
Hvis det enkelte hospital ikke kan finde de økonomiske gevinster som følge af implementeringen af
Sundhedsplatformen, skal de så finde andre besparelsesforslag på lignende beløb?
Hvis det enkelte hospital har særlige forhold som f.eks. store stigende medicinpriser, udgifter til fusioneringer, udgifter til kapacitetstilpasning, skal de så finde ekstra besparelser andre steder? Eller
tages der hensyn til disse særlige forhold ved budgetlægningen?
Svar:
Der blev udsendt brev til hospitalerne den 15. juni 2017 på baggrund af forretningsudvalgets beslutning. Indkaldelsen af forslag til realisering af gevinster blev formuleret således:
”I forbindelse med budgetlægningen for 2018 er der opgjort en ubalance på 115 mio. kr. i regionens økonomi. Baggrunden herfor er, at der er stigende udgifter på en række områder, og at modgående effektiviseringer og finansiering som følge af økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen ikke er tilstrækkelig.
Baggrunden for den opgjorte ubalance er nærmere beskrevet i vedlagte sag til forretningsudvalgets
møde d. 13. juni 2017.
Som følge af forretningsudvalgets beslutning indkaldes hermed forslag til realisering af gevinster
som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen for 102 mio. kr.”
Det er videre beskrevet, hvordan det håndteres, hvis tidligere års gevinstrealisering indregnes i hospitalets samlede bidrag til gevinstrealisering:

”De hospitaler, der har indmeldt besparelser ifm. Sundhedsplatformen i budget 2017, kan lade disse besparelser indgå til realisering af gevinster i 2018, men det forudsætter, at hospitalet finder andre besparelser til erstatning for 2017-besparelsen.”
Hospitaler, der oplever interne udgiftspres, som håndteres som led i budgetprocessen, anmodes om
beskrivelse heraf, jf. nedenfor:
”I tilfælde af, at hospitalet planlægger at gennemføre besparelser med henblik på at håndtere interne udgiftspres og omprioritering inden for hospitalets rammer, anmodes om, at redegørelsen også
dækker disse tiltag.”
På sundhedsområdets fælleskonto, jf. s. 77 i Forslag til budget 2018-21, er der endvidere afsat en
række puljer til håndtering af en række af den type økonomiske udfordringer, der er nævnt i
spørgsmålet. Det drejer sig fx om pulje til kapacitetsudvidelser, pulje til dækning af vækst i medicinudgifter (80-20 ordningen), renoveringspulje mv.
På Center for HR’s budget, jf. s. 71 i budgetforslaget, er der afsat midler til elevlønninger, lægelig
videreuddannelse mv.
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