Hermed fremsendes Enhedslistens forslag til ændringer i Region Syddanmarks budget for 2015
(16-18 foreslås reguleret i forhold til ændringerne i 2015)
Aktivitetsområdet: Sundhed.
De allerede aftalte 2 % effektiviseringer / produktivitetsforbedringer – personalet skal ikke løbe
stærkere, derfor skal besparelserne alene opnås gennem velfærdsteknologiske løsninger, tilknyttet
det nødvendige personale, aflønninger af ledelseslagene, eller gennem opgivelse af opgaver, som
regionen pt. varetager.
Budgetmæssige konsekvenser ukendte.
Udgifter til medicintilskud. Her passer teksten ikke til det angivne beløb, som er på 1.240 mia. Det
skal i følge teksten være 493 mio. lavere. Vi antager, at det er det beløb, der på budgetseminaret
blev modsvaret af en tilsvarende stigning i sygehusmedicin, men der er vel ingen direkte
sammenhæng? Derfor kan man vel anvende en del af dette beløb til andet? Beklageligvis har vi ikke
stillet spørgsmål til denne post før i dag, men vil pege på dette som en mulighed for ”elastik”.
Besparelse ukendt
Konsekvenser af de nye kontrakter på ambulancekørselsområdet – forudsat at disse indgås.
Besparelse 17.000.000
Ekstra aftaler / tilkøb 2.000.000
Ændret udgiftsbehov i forlængelse af regeringens ”nye sundhedsstrategi”. Besparelse som følge af
tidligere opsporing af sygdom, mindre forbrug af medicin, særlige tiltag overfor udsatte grupper /
minoritetsgrupper, øget forebyggelse af sygdomme hos mænd m.m.
Besparelse 75.000.000
Omlægning til økologiske fødevarer på udvalgte afdelinger i sygehusvæsenet. Det er uklart, om
dette allerede er iværksat, og om der er en fungerende aftale mellem 3 regioner om samkøb af
økologiske varer. Enhedslisten ønsker, at økologiske varer skal købes lokalt og dermed være
bæredygtige.
Udgifter skønnet 500.000
Det skal være muligt for kvinder der ikke ønsker at føde på hospital eller i hjemmet, at de kan føde i
offentligt regi - på en offentligt drevet fødeklinik, der også kan varetage fødsels- og
forældreforberedelse. Klinikken kan lokalemæssigt være placeret på et sygehus, men behøver det
ikke. Den skal have særskilt budget og dermed sikre, at ganske normale fødsler foregår i et
betryggende regi uden samtidigt at være underlagt de generelle nedskæringer i sygehusvæsenet. Til
udredning og igangsættelse af dette tilbud afsættes:
Udgifter 5.000.000
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Ærø: Der tages initiativ til et projekt mellem regionen, sygehusforeningen, Ærø Kommune og / eller
anden samarbejdspartner med henblik på at ansætte en projekt(sundheds)medarbejder f.eks. i
perioden 2015-18. Formålet er, at mulighederne for Ærø sygehus nytænkes og udvikles, således at
der bliver sammenhæng mellem øboernes nærmiljø og det centraliserede og specialiserede
sygehusvæsen. Unødige rejser til undersøgelse og / eller overflytninger kan derfor begrænses.
Udgift skønnet 300.000 – Regionens andel svarer til en 25 timer stilling, Flere timer skaffes via
ovennævnte samarbejde.
Der er stor viden om f. eks. sociale og kønsmæssige forskelle i sundhed. Der er i mindre grad viden
om, hvorledes borgere med forhøjet risiko for sundhedsproblemer /mangel på et godt liv skal mødes
for at sikre en mere lige udvikling i sundhed og sygelighed /død. Der skal derfor skabes et alternativ
til eksisterende sundhedsinformation som ”Sund i syd” og lignende materialer sammen med brugerpatient- og sygdomsforeninger.
Besparelse på 1.900.000
Udgifter til etablering af ovennævnte samarbejde 900.000
Der afsættes et beløb til ansættelse af nødvendigt personale med patient- eller borgerkontakt og til
øget efteruddannelse af personale.
Udgifter 85.000.000
Aktivitetsområdet: Social og specialundervisning.
Der gennemføres ikke flere besparelser indenfor det sociale område, der i dag tager sig af nogle af
de allersvageste borgere, dvs. heller ikke en nedsættelse af taksterne.
Ingen budgetmæssige konsekvenser. (ca. 7.500.000 hver vej)
Aktivitetsområdet: Regional udvikling
Enhedslisten foreslår, at der fortages en omprioritering af midler til regional udvikling.
Der afsættes et beløb til vejledning af borgere, der ønsker ansættelse på de kommende store
regionale anlægsprojekter, Nyt OUH osv. Formålet er, at borgerne får en hurtig og reel information
om hvilke kvalifikationer, der vil blive efterspurgt.
Udgifter 500.000
Forberedelse af omlægning af slagteriet i Faaborg til økologisk bæredygtig slagtning, således at
Region Syddanmark kan markedsføre sig som en region, der satser på økologiske
højkvalitetsprodukter, der har dobbelt så høj eksportværdi som industrielle produkter. Samtidig
bidrages der til at bevare danske arbejdspladser.
Udgifter 5.000.000
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Der afsættes et beløb til – sammen med økologiske producenter og deres interesseorganisationer –
at igangsætte en organisering af de økologiske leverandører (i stil med GASA), således at
forsyningssikkerheden garanteres.
Udgifter 2.000.000
Kollektiv trafik: Der afsættes yderligere midler til kollektiv trafik i de mest udsatte områder, der er i
klemme på grund af centraliseringsstrategierne, og der afsættes yderligere midler til sikring af unges
mulighed for at få en ungdomsuddannelse. (der er et vist sammenfald mellem de to initiativer)
Udgifter 45.000.000
Kulturel virksomhed. Posten forhøjes til medfinansiering f.eks. indenfor ungdomskultur /
minoritetskultur i grænseregionen.
Udgifter 100.000
Miljø- og jordforurening. Styrkelse af indsatsen overfor grundvandsforurening.
Udgifter 25.000.000
Erhvervsudvikling og øvrige omkostninger.
Besparelse 78.000.000
Fælles Administration
Der spares a) 2 % på administrationen (herunder besparelser på kommunikationsafdelingen) og b)
4% på den politiske organisation. Dette indbefatter nedsættelse af kørselstilskuddet til
regionspolitikere, således at alle tildeles den lave takst, som regionshusets øvrige ansatte.
Besparelse A) 8.600.000 B) 700.000
Besparelsen anvendes til øget efteruddannelse af personalet og flere elevpladser /
uddannelsespladser.
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