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1. Budgetforhandlinger handler om at lappe på regeringens forringelser 
Når der i disse dage forhandles intensivt i de forskellige regioner om budgettet for 2017 sker på det 
baggrund af økonomiaftalen fra juni 2016. Aftalen lægger et massivt pres på regionernes sundhedsudgifter 
og vil presse de ansatte ud over kanten.  

I regionsaftalen blev aftalt, at regionernes udgifter til sundhed blev løftet med 200 mio. kr. i 2017. I 
finansloven for 2016 blev der endvidere tilført 300 mio. kr. til regionernes sundhedsudgifter i 2017, men 
midlerne er bundet i en række udgifter bestemt af staten.i 

I Økonomiaftalen for 2017 blev der imidlertid også aftalt et produktivitetskrav på 2 pct., hvilket betyder, at 
sygehusene skal producere ydelser for 1,3 mia. kr. mere i 2017 uden at de får kompensation fra staten for 
disse ydelser. 

Oven i dette fremgår det af finansministeriets skøn over den demografiske udvikling, at stigningen i antallet 
af ældre og flygtninges træk på sundhedssystemet vil føre til stigende udgifter for ca. 1,7 mia. kr. (uden 
sund aldring). Regionerne er heller ikke blevet kompenseret for disse forventede øgede udgifter i 
regionsaftalen.  

Med andre ord vil der forventeligt mangle 2,5 mia. kr. i regionerne for at regningen for mere behandling 
ikke ender hos de ansatte i form af øget tempo og forringet arbejdsmiljø, eller hos patienterne i form af 
forringet patientsikkerhed pga. flere fejlbehandlinger.  

De seneste skandalehistorier fra sygehusene understreger, at netop denne kraftige underfinansiering af 
regionerne har fatale konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at vi får stoppet denne udvikling ved lokalt at sige 
stop for nedskæringerne.  

 

Tabel 1. Regionernes økonomiske rammer i 2017 

Mia. kr. (16-pl) 2017 

Løft i ØA17 0,2 

Finanslov for 2016 0,3 

Produktivitetskrav -1,3 

Demografisk udgiftstræk -1,7 

I alt -2,5 

Kilde:  Aftale om regionernes økonomi for 2017, s. 2 og 13. Finansministeriets svar på spm. 7 (akt 133 - §7, samling 2015-16) af 17. juni 2016, s. 2, tabel 2. 

 

 



2. De enkelte regioners økonomiske situation 
I det gennemgår vi de foreløbige indmeldinger fra regionerne om den økonomiske baggrund for 
budgetforhandlingerne. Oplysningerne er foreløbige, da forhandlingerne stadig foregår.  

 

Region Hovedstaden  

I Region H pågår der forhandlinger. Enhedslisten har forladt forhandlingerne, fordi der skal spares samlet 
360 mio. kr. og ca. 900 stillinger. Dertil lokale besparelser på ca. 140 millioner og nogle omprioriteringer, 
som vist også dækker nogle af de 900 stillinger.  

Enhedslisten er eneste parti, der er gået og de andre partier vil ikke være med til at begrænse 
nedskæringerne. Man kan undgå nedskæringer for 220 mio. kr. Da forhandlingerne ikke er afsluttet, kan 
det være at nogle af de 220 millioner bliver brugt personalet. Forhandlingerne afsluttes 5. september. 

 

Region Sjælland. 

Budgetoplægget foreslår, at regionen ikke bruger DRG-takster til at styre aktivitetsudviklingen. I stedet skal 
der styres efter rammer. Ifølge administrationens oplæg er der mulighed for at lave et budget i balance, 
men der tilføres ikke flere midler. Hvis ikke afdelingerne kan levere er det deres eget problem. Hvis ikke 
afdelingerne kan klare behandlingen inden for garantien skal afdelingens budget finansiere regningen fra 
privathospitalet.  

Der ligger ikke nogen løsning for, hvad der sker når afdelingerne løber tør for penge.  

Administrationen oplæg er, at produktivitetskravet på 2 pct. skal klares med stigningen i aktiviteten som vil 
følge af behandlingsgarantien. 

Enhedslistens medlemmer af regionsrådet er bekymrede over implementeringen af sundhedsplatformen, 
som med sikkerhed vil medføre et fald i produktiviteten, der så skal indhentes på andre områder. Dertil 
anslår et medlem med relevant indsigt i forvaltningen, at der skal bruges 200-250 årsværk på kurser og 
uddannelse.  

 

Region Syddanmark 

Budgettet er ikke færdig behandlet i Region Syddanmark. Administration vurderer, at regionen har 
tilstrækkelige indtægter til at kunne dække udgifterne. Der foreslås dog en besparelse på 20-30 mio. kr. 
Produktivitetskravet på 2 pct. skal hentes inden for det almindelige budget, dvs. at aktiviteten skal sættes i 
vejret for at kunne holde budgettet.  

Region Midtjylland 

Budgettet skal vedtages på baggrund af en stor sparerunde i 2015 og foråret 2016. Ved sparerunden fandt 
regionen 103 mio. kr., men det samlede sparekrav ud fra fordelingen af indtægter og tilskud lyder på 223 
mio. kr. Det betyder, at der skal gennemføres besparelser på budgettet også i 2017. 



Budgetoplægget fra administrationen hviler endvidere på en række skrøbelige forudsætninger, som 
afhænger af forhandlinger med praktiserende læger og tandlæger. Hvis ikke disse realiseres, vil det betyde 
yderligere udgifter på de omtalte områder, og besparelser på andre områder.  

I budgetoplægget er der flyttet udgifter fra drift til anlæg, hvilket øger sparekravet på driften. 

Produktivitetskravet på 2 pct. er ikke indregnet i budgettet. Regionsrådet har besluttet, at det ikke vil 
budgettere efter DRG-takster, som ellers er det normale system at beregne udgifter til aktiviteter inden for 
sundhedsvæsenet. Med bortgangen fra denne opgørelsesmetode vil det være vanskeligt at redegøre for 
aktiviteten og dermed produktivitetsregnskabet senere.  

 

Region Nordjylland 

I Region Nordjylland ser det ud til, at der er et råderum på ca. 70 mio. kr. efter der er budgetteret med 
bundne udgifter til de statsligt fastlagte udgifter i behandlingsgaranti og kræftplan mv. Administrationens 
budgetoplæg foreslår nye aktiviteter for 170 mio. kr. Forventningen er, at med mindre volumen af nye 
aktiviteter begrænses skal der skæres på driften på andre områder.  

 

i Se Regeringen & Danske Regioner (2016): Aftale om regionernes økonomi for 2017. Side 2. Online. 
https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2016/06/regioner/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2017.ashx  
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