ADMINISTRATIONENS BESPARELSESFORSLAG TIL BUDGET 2018 - OVERSIGTSSKEMA
Nr.

Forslag

Beskrivelse

Konsekvenser

Beløb

1

Medicon Valley Alliance

Medlemskab af MVA kan opsiges.

Vil påvirke REVUS arbejdet.

0,35 mio. kr.

2

Cand.Scient.San
uddannelsen

Cand.Scient.San uddannelsen retter sig mod
professionsbachelorer inden for sygepleje,
ergo- og fysioterapi, ernæring og sundhed.

Besparelsen vil betyde at der kan
gennemføres færre uddannelsesforløb for
en målgruppe, som i forvejen har meget
få tilbud og som der tidligere har været
stort politisk fokus på at løfte.

0,8 mio. kr.

Manglende muligheder for at arbejde
hjemmefra og begrænset fleksibilitet i
koblingen mellem privat- og arbejdsliv
Ansatte vil selv skulle bruge feriedage
eller flex-/merarbejdstimer for at holde
fri på disse dage

2,6 mio. kr.

Her blev skåret 200.000 kr. sidste år, hvilket
satte en grænse for antallet af studerende.
3

Hjemmeopkoblinger

Afskaffelse af ADSL-opkoblinger for de
ansatte i regionen

4

Kutymefridage

Afskaffelse af de ansattes kutymefridage

5

Whistleblowerordningen

Afskaffelse af ordningen, da den bruges
meget lidt.

6

Indsatsen vedr.
Arbejdsmiljøkemi

7

Folkemødedeltagelse
afskaffes

Neddrosling af indsatsen vedr.
arbejdsmiljøkemi. Der har de seneste par år
været et omfattende arbejde med at
strukturere denne lovpligtige indsats,
herunder indsamling og strukturering af data,
uddannelse af lokale kemiagenter mv.
CKO bidrager ikke til tværgående planlægning
samt koordinering og Sundhedsteltet inkl.
debatter forsvinder.

Som led i en forenklingsdagsorden bør
de sager, der er blevet bragt op, kunne
køre i regionens eksisterende
samarbejdsfora (politiske og
administrative).
En besparelse på denne indsats vil
betyde, at en aktivt opsøgende indsats
vedr. nedbringelse af farlige stoffer i
klinikken kan neddrosles, så fokus ligger
på opretholdelse af minimum ift.
lovgivningen.
Region Hovedstaden bliver mindre synlig
på folkemødet.

Sundhedsområdet:
5,2 mio. kr.
Regional udvikling:
0,6 mio. kr.
0,4 mio. kr.

0,5 mio. kr.

1,25 mio. kr.* (inkl.
CSU)

Dette har også konsekvenser for CSU, som
har afsat 0,5 årsværk til arrangementet.

8

Kommunikationsaktiviteter
finansieret af
kronikermidler afskaffes

Beløbet er en varig post på budgettet i SEK.
Der overføres hvert år 1,3 mio. kr. fra CSU til
CKO. Pengene er bevilget fra puljerne: Den
ældre medicinske patient samt
kronikermidlerne.

1

Konsekvensen er, at der ikke bliver
udviklet nye film i forbindelse med
forløbsprogrammerne, men sitet med de
allerede producerede film, vil fortsat

1,3 mio. kr.

kunne findes.
De er bevilget, som en administrativ
beslutning, til videreførelse af Grib om livetfilmene, udvikling og vedligehold af
facebookside og site under regionh.dk
Filmene understøtter implementering af de
regionale dele af de nationale
forløbsprogrammer fra SST, der er en del af
sundhedsaftalen, som er godkendt af
sundhedskoordinationsudvalget.
9

Find-vej App lukkes

RR beslutning fra 2012 om igangsætning af
App.
Det kræver løbende ressourcer svarende til ½
årsværk for hospitalerne at vedligeholde.

10

Info-TV nedlægges

Politisk bestilling fra 2012, hvor der blev afsat
20 mio. kr. til opstart af projektet og indkøb
af 600 skærme og software på hospitalerne.

11

Nedprioritering af live
streaming af
regionsrådsmøder

Erstattes fx af automatiseret stream.

12

Nedlæggelse af politiske
følgegrupper ifm.
kvalitetsfondsbyggerierne

Regionsrådet har nedsat otte politiske
følgegrupper med medlemmer af regionsrådet
som medlemmer. Følgegrupperne skal følge
planlægnings- og byggeprocessen for de
respektive bygge- og anlægsprojekter.
Følgegruppernes medlemmer udgør -

2

Borgerne vil have sværere ved at finde
rundt på regionens hospitaler. Derudover
er der via app’en specifikke muligheder
for at få hjælp til synshandicappede.

0,92 mio. kr.* (inkl.
hospitaler)

Hvis skærmene slukkes vil det nationale
og regionale indhold - kampagner og
budskaber på tværs ikke kunne vises til
patienter og pårørende. Ligeledes vil det
lokale indhold – informationsfilm om
specifikke forholdsregler fx ved
operationer samt ventetider, ikke være
muligt at vise i venteområderne.

1,9 mio. kr.*

Det er ikke muligt at køre info-tv
udelukkende med lokal forankring på
hospitalerne – idet der ikke er resurser
og kompetencer til at lave indhold,
vedligeholde skabeloner samt fejlfinde på
skærmene.
Vil have konsekvenser for samarbejdet
med TV2 Lorry.

Ved en nedlæggelse af grupperne vil
sekretariatsbetjeningen af grupperne
bortfalde, og der vil kunne opnås en
besparelse på 1 årsværk.

0,17 mio. kr.*

0,5 mio. kr.**

sammen med fagdommere og eventuelle
tilforordnede - også bedømmelseskomiteer
for projektkonkurrencerne i forbindelse med
de respektive bygge- og anlægsprojekter.

13

Reduktion af
kronikerpuljen

Det foreslås ikke at genetablere grupperne,
når det nye regionsråd tiltræder pr. 1. januar
2018, af hensyn til at nedbringe politikernes
mødeaktivitet og koncentrere indsatsen om
de videre byggeforløb i andre eksisterende
politiske fora.
Det foreslås, at den afsatte pulje til kronisk
sygdom på 4,9 mio. kr. reduceres med 1,9
mio. kr.

I alt

Det vurderes, at besparelsen kan
gennemføres uden alvorlige
konsekvenser for de aktiviteter, der er på
området.

1,9 mio. kr.

18,4 mio. kr.

*: Et årsværk er sat til 0,6 mio. kr., **: Et årsværk er sat til 0,5 mio. kr.

3

