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• En bedre introduktion til nye medarbejdere
• Udbredelse af gode innovative løsninger
• En styrket indsats for rent grundvand.
Men også klimaområdet fylder meget i budgettet. Vi lægger stor vægt på, at Regionen
bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig
udvikling, og dermed også selv belaster klimaet mindst muligt.
Økonomiske rammer
• 206 mio.kr. til stigende medicinudgifter og
til udgifter forbundet med, at den gennemsnitlige levealder stiger, og syddanskerne
derfor har brug for flere sundhedsydelser.
• 50 mio.kr. til apparatur og genanskaffelser.
• 80 mio.kr. ekstra til sundhedsområdet,
hvoraf de 24 mio.kr. er øremærket til psykiatriområdet.
Budgetforlig
Budgettet for 2020 i Region Syddanmark
kom på plads med et bredt forlig i Regionsrådet. 39 af Regionsrådets 41 medlemmer
står bag forliget. Enhedslistens 2 medlemmer er ikke med i forliget. Det er Regionens
stabile økonomi, kombineret med en god
økonomiaftale, der gør det muligt for forligspartierne at give et mærkbart løft til
sundhedsområdet, og ikke mindst på psykiatriområdet Klimaindsatsen er også prioriteret meget højt.

• 20 mio.kr. til forbedrede introduktionsforløb for nyansatte, samt styrkelse af
uddannelsestilbud til de sundhedsprofessionelle, som allerede er aftalt og finansieret af merbesparelsen fra det gennemførte udbud af vaskeriydelser.
• 15 mio.kr. til regionaludvikling, og dermed
også til arbejdet med klima og bæredygtighed.
Derudover indeholder aftalen et engangsbeløb på 65 mio.kr til indkøb af nyt udstyr,
digitalisering og udbredelse af gode løsninger til hele Regionen.
Nu afventer vi finanslovsforhandlingerne,
hvor der sandsynligvis vil komme ekstra
opgaver, som Folketinget ønsker løst af Regionerne.

Drift og udvikling
Regionen opkræver ikke selv skat, men forhandler hvert år økonomien med Regeringen. Til driften og udviklingen i 2020 er der
aftalt 26,5 mia. kr. til Region Syddanmark,
der har 2.500 medarbejdere til at servicere
1,2 mio. syddanskere. I Region Syddanmark
tager vi udgangspunkt i oplæg fra administrationen og medarbejderne. Internt i Regionsrådsgruppen inddrager vi organisationen
og partimedlemmerne i processen. Vores
Formand fra partiorganisationen har fulgt
processen tæt i forløbet, og der var også en
del partimedlemmer, som mødte op til vores
interne møde i Regionshuset. En god proces,
hvor vi fik afklaret vores forslag til budgettet. Vi har i de efterfølgende forhandlinger,
fået mange af vores ønsker opfyldt.
Det er en god aftale, hvor jeg vil fremhæve
nogle overordnede emner:
• Akut MR-scanning døgnet rundt til patienter med blodprop i hjernen
• Udbredelse af personlig medicin, som er
skræddersyet til den enkelte patient
• Forbedrede parkeringsforhold ved sygehuset i Esbjerg
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