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Generelle rammebetingelser
Økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner fastsætter bl.a. de
økonomiske rammer for regionens driftsbudget vedr. Sundhed og Regional Udvikling.
Sundhedsområdet
Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 tilkendegivet, at sundhedsområdet
vil blive tilført yderligere midler i finansloven for 2016. Da omfanget heraf ikke er kendt på
nuværende tidspunkt, er det ikke muligt at medregne midlerne direkte i forbindelse med
budgetlægningen for 2016.
I økonomiaftalen for 2016 er der ikke afsat midler til at dække stigende aktivitet som følge af
den demografiske udvikling. Væksten i aktiviteten på sygehusene er forudsat at kunne holdes
på 2%, som modsvares af et produktivitetskrav på 2%.
På landsplan indebærer økonomiaftalen en økonomisk realvækst i 2016 på i alt 1.050 mio. kr.
For Region Syddanmark betyder det en realvækst på godt 225 mio. kr.
Denne realvækst skal holdes op imod dels fortsat stigende udgifter til ny, dyr medicin, dels
behovet for genopretning i forhold til sidste års økonomiaftale. Her var forudsat faldende
udgifter til medicintilskud, der i stedet er steget. Alene disse to poster indebærer et
finansieringsbehov i størrelsesordenen 400 mio. kr. for Region Syddanmark.
Herudover konstateres stigende udgifter til sygesikring samt meraktivitet på sygehusene som
følge af bl.a. udrednings- og behandlingsgarantierne.
Hertil kommer, at Region Syddanmarks udgiftsloft reduceres med omkring 100 mio. kr. som
følge af tekniske forhold i beregningen af den kommunale medfinansiering samt faldende
bloktilskudsandel. Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at det i økonomiaftalen er
aftalt, at den kommunale medfinansiering skal ændres således, at der rettes op på de
byrdemæssige konsekvenser af de seneste års aktivitetsudvikling.
Forligspartierne konstaterer, at der først medio september 2015 er udmeldt tilsagn vedr.
midler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne, afsat på finansloven for 2015. Midlerne skal
anvendes inden for seks måneder i 2015 og evt. 2016. Regionen skal med udgangspunkt i den
tidligere indgivne ansøgning fremsende revideret ansøgning og budget til godkendelse i
Sundheds- og Ældreministeriet.
Ansøgningen skal sendes til ministeriet senest 12. oktober. Da resultatet af forhandlingerne
om finansloven for 2016 ikke kendes på dette tidspunkt, vides heller ikke, om der også i 2016
og efterfølgende år vil være midler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. Der er enighed
om, at udmøntningen betinges af fortsat finansiering.
Afslutningsvis konstateres, at heller ikke økonomiaftalen for 2016 er fuldt finansieret. Bl.a. er
Region Syddanmarks ansøgning om refinansiering af lån kun delvist imødekommet, hvilket i
sig selv indebærer et likviditetstræk på ca. 50 mio. kr.
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Nationale mål for sundhedsvæsenet
Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at økonomiaftalen for 2016 lægger op til få,
ambitiøse og forpligtende nationale mål for kvaliteten og udviklingen i det danske
sundhedsvæsen. Det gælder også, at fokus vil være på effekt og resultat for den enkelte
patient frem for proceskrav.
Regional udvikling
I økonomiaftalen indgår, at regionerne som ”omprioriteringsbidrag” skal gennemføre
besparelser på 1 pct. Region Syddanmarks andel heraf udgør -5,0 mio. kr.
Statens investeringspulje vedr. privatbaner på 106 mio. kr. skulle fra 2016 overgå til
bloktilskuddet i henhold til aftale mellem staten og den daværende Amtsrådsforening samt
efterfølgende lovgivning. Dette vil for Region Syddanmark indebære en udvidelse af rammen
til regional udvikling på knap 18 mio. kr. mio. kr. årligt.
Forligspartierne må imidlertid konstatere, at det på trods af denne aftale er besluttet at
videreføre investeringstilskuddet til privatbanerne uændret i 2016. Med henvisning til aftalen
forventer forligspartierne, at tilskuddet overgår til bloktilskuddet i 2017.
Investeringer
I økonomiaftalen for 2016 er fastsat et anlægsniveau på 2,0 mia. kr., hvortil 300 mio. kr. til
forbedring af de fysiske rammer inden for psykiatrien i 2016. Af aftalen fremgår videre, at
niveauet er fastsat ”under hensyntagen til behovet for en normaliering af de offentlige
anlægsinvesteringer i de kommende år”.
Forligspartierne konstaterer, at kvalitetsfondsbyggerierne, der gennemføres i disse år,
herunder i Kolding, Aabenraa og Odense, ikke kan stå alene. Det fjerde akutsygehus i
Syddanmark – Esbjerg – finansieres således at regionens egne anlægsmidler. Det samme
gælder ombygning af den del af Kolding Sygehus, som ikke er omfattet af
kvalitetsfondsprojektet.
Akutstrukturen kan imidlertid ikke stå alene. Parallelt hermed skal andre eksisterende
sygehuse indrettes og udstyres til at fungere som specialsygehuse. De skal medvirke til, at
akutsygehusene koncentrerer ressourcerne især om akutte tilfælde og dermed undgår at blive
for store og uoverskuelige. På en lang række områder kan specialsygehusene omvendt
koncentrere sig om planlagt aktivitet.
Heller ikke projekterne i Psykiatriplanen støttes fra kvalitetsfonden. De nye afdelinger i
Aabenraa, Esbjerg og Odense finansieres derfor i vid udstrækning af egne midler.
Hertil kommer løbende investeringer for at bevare funktionaliteten og fastholde værdien af et
meget stort kapitalapparat med en samlet værdi på 12,3 mia. kr. Det gælder fx også
forbedringer af arbejdsmiljø og energistandarder.
Endelig er det nødvendigt løbende at udskifte eller nyanskaffe apparatur m.v., bl.a. af hensyn
til patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen, også fordi der ofte er tale om en relativt
kort, teknologisk levetid. Nye behandlingstilbud medfører typisk også behov for investeringer.
Hertil kommer, at investeringerne bidrager til mere effektive arbejdsgange m.v. og på den
måde understøtter sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten.
Forligspartierne forventer, at der i forbindelse med en ”normalisering” af de samlede, offentlige
investeringer tages højde for, at der er en tæt sammenhæng mellem de ydre rammer og vilkår
for driften af et godt og effektivt sundhedsvæsen og de nødvendige investeringer som
forudsætning herfor.
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Sundhed – nødvendige besparelser på det somatiske område
Balance i økonomien frem mod budgetlægningen for 2017 forudsætter væsentlige besparelser.
Forligspartierne er enige om at der i budgettet for 2016 indarbejdes en spareramme på 200
mio. kr. Sparerammen udmøntes konkret, når konsekvenserne for regionerne af finansloven
for 2016 kendes.
Herved opnås for det første, at det vil være muligt at tage højde for det evt. samspil mellem
initiativerne i finansloven og regionens besparelser. Samtidig kan nye aktiviteter i højere grad
sammentænkes med besparelser og tilpasninger, så mulighederne for omplaceringer for
regionens medarbejder forbedres og nødvendigheden af afskedigelser reduceres mest muligt.
Endelig vil der være fuldt overblik over konsekvenserne i 2016 af konsolidering i driften i 2015
inden for udgiftsloftet.
Forligspartierne er enige om følgende rammer for besparelserne:
Administration:
I økonomiaftalen er forudsat et omprioriteringsbidrag på 1% vedr. administration på sygehuse
og centrale stabe. Bidraget, der tilbageføres til sundhedsområdet, er sat til 60 mio. kr. på
landsplan, svarende til 12,9 mio. kr. for Region Syddanmarks vedkommende.
Forligspartierne er enige om, at denne besparelse fuldt ud skal realiseres ved en reduktion af
de administrative udgifter i regionshuset med 12,9 mio. kr., heraf 3 mio. kr. på funktioner
indenfor kommunikation. Besparelsen svarer til 5,1% af de direkte personaleudgifter i
sundhedsstaben og sundhedsområdets andel af de tværgående stabe.
Som led i de løbende økonomiske tilpasninger, bl.a. i lyset af produktivitetskravet, sker der
ligeledes betydelige administrative besparelser på sygehusene.
Sygehuse og øvrige sundhedsydelser:
Som grundlag for udmøntningen af sparerammen anmodes administrationen om at udarbejde
et sparekatalog med beskrivelse af konsekvenser vedr. økonomi, kvalitet, service og
personale samt tidsmæssig horisont.
Forligspartierne er enige om, at udarbejdelsen af sparekataloget, og dermed den endelige
politiske prioritering af besparelserne, skal ske indenfor følgende afgrænsning:
-

Administrationen anmodes om at beskrive besparelsesforslag på 210 mio. kr. excl.
besparelserne på den centrale administration. Besparelsesforslagene giver rum for
prioritering svarende til 23 mio. kr. og skal omfatte følgende områder:
o Besparelsesmuligheder vedr. samling af funktioner i de enkelte sygehusenheder,
herunder sammenlægning af afdelinger samt nedlæggelse af sygehusmatrikler
bortset fra akutsygehuse, specialsygehuse og ø-sygehuset
o Besparelsesmuligheder vedr. nedlæggelse af skadeklinikker / justering af tilbuddet,
herunder åbningstider
o Vurdering af yderligere muligheder for at begrænse udgiftsvæksten vedr.
sygehusmedicin og tilskudsmedicin
o Muligheder for yderligere at begrænse vækst i aktivitet
o Muligheder for besparelser ved tilkøb af kapacitet i privatsektoren
o Revurdering af indsatserne vedr. patientnære tilbud i samarbejde med kommunerne
o Revurdering af regionens §2-aftaler om særlig honorering indenfor praksisområdet
o Revurdering af den præhospitale dækning (lægebiler og helikopterbetjening)
o Vurdering af besparelsesmuligheder ved harmonisering af serviceniveau
o Vurdering af besparelsesmuligheder ved hjemtagning af analyser fra Statens
Seruminstitut

Budgetaftale for 2016, Region Syddanmark
o
o

Vurdering af besparelsesmuligheder ved nedbringelse af omkostninger til
sagsbehandling i patientombuddet
Vurdering af besparelsesmuligheder og tidsperspektiv vedrørende regionsdækkende
kostbetjening på sygehusene

Sundhed - øvrige initiativer
Forligspartierne ønsker en status på parkeringsforholdene ved regionens sygehuse,
herunder vilkår for tidsbegrænsning og betaling, kapacitet og reguleringsbehov samt forslag til
evt. justeringer.
Forligspartierne ønsker jfr. ovennævnte sparekatalog samt regionsrådets tidligere beslutning i
januar 2012 en beskrivelse af mulighederne for etablering et fælles produktionskøkken for
hele Region Syddanmark. Udgangspunktet er, at regionens opgaver skal udføres, hvor det er
bedst og billigst. I analysen skal derfor indgå en vurdering af kvalitetsmæssige,
driftsøkonomiske, investeringsmæssige, logistiske og tidsmæssige aspekter i forbindelse
hermed. Analysen skal endvidere omfatte en vurdering af alternative organisatoriske
muligheder i form af:
- Regional drift
- OPP-løsning
- Konkurrenceudsættelse i ordinært udbud.
Forligspartierne lægger vægt på, at kravene om produktivitetsforbedringer modsvares af
kompetenceudvikling og værktøjer, som på én gang understøtter kvalitet og produktivitet.
Der er derfor afsat 10 mio. årligt frem til 2018 med det mål at understøtte en positiv
forandrings- og forbedringskultur på sygehusene.
Region Syddanmark har indgået et samarbejde med den amerikanske sundhedsorganisation
Virginia Mason Institute, som har udviklet en forbedringsmodel, der både giver bedre kvalitet
og bedre arbejdsgange.
Forligspartierne ønsker, at regionsrådet forelægges en status for projektet med henblik på, at
forbedringsmodellen kan udbredes til hele det somatiske område samt psykiatrien.

Psykiatri
I økonomiaftalen for 2016 er der ikke målrettet midler til psykiatrien.
Realvæksten på området beror derfor på SATS-aftalen fra 2014, svarende til 22 mio. kr.
Denne finansiering er tidligere udmøntet i forbindelse med budget 2015 til finansiering af fase
1 som led i regionens plan for nedbringelse af tvang. Finansieringen af fase 2, som vil koste 44
mio. kr. årligt er ikke dækket af midlerne i den nuværende SATS-aftale.
Forligspartierne konstaterer følgende finansieringsbehov indenfor psykiatrien:
-

-

Stigende medicinudgifter: Nye regler for udlevering af medicin betyder årlige
merudgifter på 7 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. finansieres af midler til øvrig sundhed i
økonomiaftalen for 2016. De resterende 3 mio. kr. finansieres indenfor psykiatriens
rammer.
Fastholdelse af lav ventetid: Region Syddanmarks relativt lave ventetid i psykiatrien
søges fastholdt ved at afsætte 10 mio. kr. årligt til aktivitetsafregning herunder afregning
for hurtig behandlingsopstart.
Pres på den retspsykiatriske kapacitet: Presset søges midlertidigt afbødet ved at
afsætte 5 mio.kr. i 2016, der kan opruste de psykiatriske afdelinger, der i perioder huser
en eller flere retspsykiatriske patienter, som der ikke er plads til i retspsykiatrien i
Middelfart.
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Samtidig oprustes den retspsykiatriske distriktspsykiatri med 3 mio. kr. årligt, hvilket i
yderligere forventes at mindske presset på sengekapaciteten.
Forligspartierne ønsker, at administrationen udarbejder oplæg til politisk behandling om
mere permanente løsninger på baggrund af det nationale ekspertpanels rapport og
anbefalinger.
Nedbringelse af tvang i psykiatrien, Fase 2.
Det har høj prioritet at nå regionens vedtagne målsætning om allerede i 2018 at reducere
den fysiske tvangsanvendelse med 50 pct. Forligspartierne finder det derfor nødvendigt, at
fase 2 af planen for nedbringelse af tvang iværksættes i 2016.
Der er i første instans brug for en opnormering på de psykiatriske sengeafsnit. Der er
enighed om at søge finansiering til den opnormering, som ikke kunne finansieres i forbindelse
med budget 2015 og vedtagelsen af Fase 1. Der resterer pt. et finansieringsbehov på 24 mio.
kr.
Dernæst er der enighed om at udbygge den forebyggende indsats ved at afsætte 5 mio.
kr. årligt til at styrke normeringerne i de opsøgende psykoseteams. Tilsvarende afsættes 15
mio. kr. årligt til at styrke normeringerne i den udgående intensive akutte indsats i regionens
lokalpsykiatriske centre med i alt 30 stillinger.
Forligspartierne er endelig enige om, at indsatserne til nedbringelse af tvang indfases i den
takt, som driftstilpasninger m.v. muliggør finansiering heraf. Dog gennemføres opnormering af
de stationære afsnit først, da det vurderes, at dette har relativ hurtig effekt på
tvangsnedbringelsen.
Finansiering
Ifølge den seneste økonomi- og aktivitetsopfølgning forventes et økonomisk råderum i
psykiatrien på 13 mio. kr. Hertil kommer en forudsat årlig driftsbesparelse på 35 mio. kr. ved
indflytning i nye fysiske rammer. Denne finansiering kan dog kun delvist dække ovennævnte
udgiftsbehov. Forligspartierne er derfor enige om at indarbejde en spareramme på
psykiatriens område på 23 mio. kr.
Med henblik på at tilvejebringe den resterende finansiering til gennemførelse af Fase 2 vedr.
tvangsreducerende indsatser anmodes administrationen om at beskrive et sparekatalog på
25 mio. kr. med følgende afgrænsning:
-

Vurdering af besparelsesmuligheder via servicejusteringer,
Vurdering af besparelsesmuligheder vedr. administration
Beskrivelse af muligheder for besparelser i form af strukturtilpasninger

Den endelige beslutning om udmøntning af sparerammen sker, når finanslovens konsekvenser
for regionerne i 2016 er kendt. Herved vil der være mulighed for at koordinere det eventuelle
samspil mellem finanslovsinitiativerne og regionens spareplaner
Der budgetteres ud fra en forudsætning om, at der via permanentgørelse af hidtidige
satspulje-midler opnås finansiering af sengepladser i akutmodtagelserne i Esbjerg og
Aabenraa. Skulle dette mod forventning ikke ske, er der enighed om, at dette håndteres i
sammenhæng med prioriteringen af sparekataloget vedr. indfasningen af Tvang, Fase 2.
Øvrige initiativer
Internetpsykiatri: I slutningen af 2015 kommer en evaluering af internetpsykiatrien.
Regionsrådet forelægges i forlængelse heraf oplæg om den fremtidig organisering og
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finansiering. Det nuværende projekt vedr. internetpsykiatri i forhold til depression kan i 2016
og 2017 finansieres via regionens afsatte midler til ”patientnære indsatser”.
Aktiv styrkelse af overgange mellem sektorer: Der etableres en ”shared care”-platform for
at understøtte de forløbskoordinatorer, der er ansat i Tvang, fase 1. Forligspartierne lægger
vægt på størst mulig udbredelse af den fælles regionale-kommunale model for samarbejde på
tværs af sektorerne.
Implementering af indsats for øget trivsel på ungdomsuddannelserne efter udløb af
projektperiode: For at sikre sammenhæng og indsats over for de psykisk sårbare både i
uddannelse og på arbejdsmarkedet ønsker forligspartierne en forankring af aktiviteterne i
”Projekt Trivsel og psykisk Sundhed på ungdomsuddannelsen”. Herudover ønskes en målrettet
formidling overfor myndigheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter vedr.
muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Indsatsen finansieres indenfor
restsummen af det oprindelige projekt.
Forligspartierne ønsker forelagt en konkret implementeringsplan for Psykiatri- og
socialudvalget.
Ny psykiatriplan udarbejdes i 2016. Den nuværende psykiatriplan er fra 2007 og vil i al
væsentlighed være gennemført inden for overskuelig fremtid. I lyset af de mange ændringer,
der er sket siden den nuværende psykiatriplan blev udarbejdet, ønsker forligspartierne et
udspil til ajourført overordnet strategi, som skal sætte kursen for Psykiatrien i Region
Syddanmark frem mod 2020/21.
I forbindelse med udarbejdelsen af en ny psykiatriplan, vil det økonomiske råderum for den
periode, som psykiatriplanen dækker, ikke være kendt. Psykiatriplanen vil derfor være et
retningsgivende dokument, som viser vejen frem, men realiseres i den takt det er økonomisk
muligt. De økonomiske muligheder kan bero på interne omprioriteringer, via eksterne midler,
tilført som bloktilskud, eller via satspuljemidler.

Socialområdet
Der er enighed om at budgetlægningen og takstberegningerne for 2016 skal sikre, at taksterne
i overensstemmelse med Rammeaftalen 2016 ikke må stige i 2016.
Der er




opmærksomhed på fortsat at sikre rammerne for
fagligt bæredygtige regionale tilbud af høj kvalitet
en effektiv drift af tilbuddene samt
at den fortsatte faglige udvikling af ydelserne på de enkelte institutioner ikke påvirkes
af evt. beslutning om kommunal hjemtagelse.

Når omfanget af den kommunale hjemtagelse er kendt ønsker forligspartierne forelagt forslag
til evt. revurdering af centerstruktur og driftsorganisation, samt revideret investeringsplan
(Boligplanen) med henblik på politisk behandling.

Regional Udvikling
Besparelse
I økonomiaftalen indgår, at regionerne som ”omprioriteringsbidrag” skal gennemføre
besparelser på 1 pct. Region Syddanmarks andel heraf udgør -5,0 mio. kr. Balance i
økonomien forudsætter derfor besparelser i samme størrelsesorden.
Bevillingerne til Kultur, Erhvervsudvikling og Uddannelse dækker i vid udstrækning over puljer
og lignende, som udmøntes løbende efter indstilling. Indsatsen over for jordforurening
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prioriteres årligt inden for den økonomiske ramme til formålet på baggrund af regionens
langsigtede strategi for området. Vedrørende kollektiv trafik udmønter de to trafikselskaber de
regionale principper herfor inden for den økonomiske ramme. Partierne er enige om, at disse
bevillinger ikke berøres af reduktionen.
Forligspartierne er derfor enige om, at besparelsen fuldt ud placeres i rammen ”øvrige
udgifter..” som primært omfatter budget til administration og ekstern bistand mv.
Jordforurening
Yderligere oprensning i Kærgård Klitplantage: Forligspartierne ønsker at Udvalget for
Miljø og Råstoffer belyser forskellige muligheder for finansiering af yderligere oprensning i
Kærgård Klitplantage, herunder konsekvenserne for den øvrige jordforureningsindsats. På
baggrund heraf vurderer regionsrådet, i hvilket omfang der skal søges statslig finansiering.
Initiativet finansieres inden for rammen til Miljø og Råstoffer. Forligspartierne lægger vægt på
at nyttiggøre erfaringerne fra oprensning i Kærgaard til andre områder, herunder
forureningerne i Grindsted.
Foranalyse vedr. kompetencecenter inden for jordforurening: Forligspartierne ønsker at
få undersøgt muligheden for at etablere et kompetencecenter vedr. undersøgelses- og
oprensningsteknikker af jordforurening i Region Syddanmark. Kompetencecentret skal bygge
på regionens udviklingsarbejde og eksisterende ekspertise inden for jordforureningsområdet
samt understøtte regional erhvervsudvikling og lokal uddannelse. Der afsættes 100.000 kr. til
hertil inden for rammen til Miljø og Råstoffer.
Fredericia C: Forligspartierne vil understøtte transformationen af Fredericia C fra forurenet
industriareal til attraktivt bosætnings- og erhvervsområde for hele Trekantområdet. Det vil ske
gennem smidighed i myndighedsbehandlingen baseret på et samlet overblik og bedre viden
om forureningsforholdene. Der afsættes 250.000 kr. hertil inden for rammen til Miljø og
Råstoffer. Projektet beror på at der opnås en tilsvarende medfinansiering fra
Udviklingsselskabet bag Fredericia C.
Kollektiv trafik
Region Syddanmark ønsker et sammenhængende og effektivt kollektivt trafiksystem.
Forligspartierne anmoder trafikselskaberne om at øge det strategiske og administrative
samarbejde på tværs af selskaberne.
Fynbus anmodes om en foreløbig evaliering af selskabets erfaringer med etablering af
uddannelsesruter på Fyn. Samtidig anmodes Sydtrafik om, at udarbejde forslag til
udviklingsprojekt vedrørende uddannelsesruter for unge uddannelsesøgende med lang
transporttid til uddannelsesinstitutionen. Region Syddanmark lægger vægt på at projektet
omfatter medvirken fra kommuner og uddannelsesinstitutioner. Projektet kan finansieres fra
Region Syddanmarks opsparede tilskudsmidler i Sydtrafik.
Råstoffer til digesikring
Klæg til sikring af diger i Vadehavsområdet: Forligspartierne ønsker at fremrykke den
igangværende planlægning for klæg til vedligehold af Vadehavsområdets diger mest muligt.
Endvidere ønskes en styrkelse af styrke dialogen og samarbejdet mellem de involverede
myndigheder og interessenter. Der afsættes 1 mio. kr. hertil inden for rammen til Miljø og
Råstoffer.
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Kultur
UNESCO i Syddanmark: Forligspartierne ønsker at prioritere markante initiativer med
international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg. Med afsæt i de tre
UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jellingestenene og Vadehavet udvikles et
fyrtårnsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser. Der prioriteres
2 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2016 hertil. Projektet forelægges regionsrådet til drøftelse.
Uddannelse og arbejdsmarked
Sammenhæng mellem uddannelse, erhverv og arbejdsmarked: Mangel på kvalificeret
arbejdskraft er en barriere for væksten i Syddanmark.
Forligspartierne ønsker, at administrationen kommer med et forslag til, hvordan indsatsen på
området i højere grad kan tænkes i en sammenhængende, overordnet model, der omfatter
tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, uddannelse/efteruddannelse og udvidelse af
arbejdsstyrken. Indsatsen forberedes i Udvalget for Regional Udvikling med henblik på
godkendelse i Regionsrådet.
Praktikpladser: Det er stadig en stor udfordring i Syddanmark at skaffe praktikpladser til de
unge efter deres grundforløb. Det gør det vanskeligt for de unge at færdigøre deres
erhvervsuddannelse, hvilket bl.a. hindrer tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Forligspartierne
ønsker, at administrationen kommer med et oplæg til, hvordan Region Syddanmark i lyset af
de eksisterende tiltag på området kan bidrage til, at flere syddanske unge kommer i praktik.
Indsatsen forberedes i Udvalget for Regional Udvikling med henblik på godkendelse i
Regionsrådet. Eventuel finansiering tilvejebringes inden for Uddannelsespuljen i 2016.
Tysk i ungdomsuddannelserne: Forligspartierne ønsker at administrationen belyser, om der
er behov for en særlig indsats med henblik på at styrke faget tysk i ungdomsuddannelserne.
En eventuel indsats forberedes i Udvalget for Regional Udvikling med henblik på godkendelse i
Regionsrådet. Eventuel finansiering tilvejebringes inden for Uddannelsespuljen i 2016.
Innovation i uddannelserne: Forligspartierne ønsker, at Udvalget for Regional Udvikling
tager initiativ til en drøftelse af mulighederne for at styrke innovation i uddannelserne.

Tværgående initiativer
Forligspartierne ønsker etableret en whistleblower-ordning med henblik på at sikre
underretning om besvigelser og uregelmæssigheder af væsentlig karakter. Ordningen omfatter
ikke forhold, som bør varetages i normalsystemet, herunder MED-organisationen. Ordningen
skal sikre mulighed for henvendelse herom til en af Region Syddanmark uafhængig part. Ud
fra en vurdering af karakteren og væsentligheden af det indberettede vil sagen blive
videregivet til Region Syddanmark med henblik på videre opfølgning. Administrationen
anmodes om at udarbejde oplæg til drøftelse i Forretningsudvalget. Ordningen finansieres
indenfor en ramme på 0,1 mio. kr. af budgettet til politisk organisation. Der foretages
evaluering efter 1 år.
For at understøtte og supplere de kommende få, ambitiøse, nationale mål for det danske
sundhedsvæsen skal der opstilles lokale mål. Forligspartierne lægger vægt på, at disse især
skal have fokus på effekt og resultat for patienten og kunne monitoreres med udgangspunkt i
eksisterende, kliniske arbejdsgange og registreringer.
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Forligspartierne lægger vægt på, at der fortsat er fokus på minimere besværlige arbejdsgange og nedbringe overflødigt bureaukrati for at frigøre tid og fokus til kerneopgaven samt
arbejdsmiljømæssige forbedringer. Administrationen anmodes om oplæg til model for
systematisk opsamling af forslag fra medarbejderne.
Endelig er der enighed om, at begrænse regionens anvendelse af trykte materialer og
publikationer mest muligt.

-o0oVejle den 23. september 2016

Stephanie Lose, Venstre

Poul-Erik Svendsen, Socialdemokraterne

Thies Mathiasen, Dansk Folkeparti

Ida Damborg, Socialistisk Folkeparti

Lasse Krull, De Konservative

Kristian Grønbæk Andersen, Radikale Venstre

Marianne Mathiesen, Liberal Alliance

Holger Gorm Petersen

