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Det netop indgåede budgetforlig for Region Midtjylland sikrer, at regionen kan fortsætte 

udviklingen af et stærkt og moderne sundhedsvæsen, hvor der samlet bliver tilført 388 mio. kr. mere 

i 2010 i forhold til indeværende år. Det vigtigste er imidlertid, at vi på trods af et relativt stramt 

budget kan undgå en stor sparerunde på vores hospitaler, som den vi måtte gennemføre sidste år. 

Samtidig tager vi nogle vigtige skridt i retning af en iværksættelse af væsentlige og meget tydelige 

forbedringer for borgerne i regionen.  

 

Sundhedsområdet 

På sundhedsområdet drejer forbedringerne sig bl.a. om igangsættelsen af udbygningen af 

hospitalerne i Randers, Horsens og i Vest, så de kan få moderne akutmodtagelser, og Viborg og Det 

Nye Universitetshospital er naturligvis også med i aftalen med de beløb, som regeringen har givet 

tilsagn til, at vi kan bruge til en start. Det kan ikke undertreges tydeligt nok, hvor stor betydning det 

vil få for behandlingen af vores patienter, at vi nu langt om længe kan starte med udbygningen af de 

moderne akutmodtagelser. Det vil sikre en hurtigere og mere effektiuv behandling af mange af 

patienterne , og frem for alt vil det sikre behandling af vores akutte patienter på et højere fagligt og 

tværfagligt niveau. 

 

Derudover er der i et meget stramt budget også fundet penge til at starte etableringen af Centre of 

Excellence, hvilket Socialdemokraterne fra starten af har lagt stor vægt på. Silkeborg vil dermed 

også have rigtig gode muligheder for at udvikle hospitalet til glæde for patienter i hele regionen.  

 

Der er endvidere givet et markant budgetmæssigt løft til den præhospitale indsats på 94 mill. kr., og 

dertil kommer, at forligspartierne forpligter sig til at finde yderligere penge til en døgndækkende 

akutlægebil i både Randers og Horsens.  

 

Endelig gives der et meget tiltrængt løft til psykiatrien, som i disse år er under et massivt pres fra et 

stigende antal borgere, der har behov for psykiatrisk behandling. Her hæfter vi os især ved 

beslutningen om at etablere en friklinik indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Friklinikken er en 

nyskabelse, som vi har store forhåbninger til vil bidrage til en tiltrængt reduktion i ventelisterne på 

dette område. Derudover er der bl.a. sat penge af til et målrettet arbejde med at forbedre 



arbejdsmiljøet indenfor psykiatrien – og her tænkes ikke mindst på voksenpsykiatrien, som i den 

seneste tid visse steder i regionen har haft problemer med netop arbejdsmiljøet, hvilket vi som 

politikere selvfølgelig skal reagere på. 

 

Regional udvikling 

Udover sundhedsområdet er der bl.a. fundet ekstra midler til energi- og miljøområdet, hvilket synes 

helt naturligt set i lyset af de klimamæssige udfordringer, vi står med, men også set ud fra et 

erhvervsmæssigt perspektiv, idet regionen har en stor udfordring i at beholde sin stærke position på 

dette område.  

 

Vi har endvidere sagt nej til forringelser i den kollektive trafik i de kommende år, indtil puslespillet 

om busdriften forhåbentligt er faldet på plads i en fælles forståelse med kommunerne i regionen. 

Det sender et stærkt signal om, at regionen fortsat prioriterer den kollektive trafik meget højt. 

 

Stramt budget 

På trods af alle de ekstra ting, der tilføres på sundhedsområdet og indenfor Regional Udvikling 

næste år, så har vi et meget stramt budget, og der er ikke nogen i den her sal, som ikke kunne have 

ønsket sig mere luft i budgettet til at foretage vigtige prioriteringer. Den barske virkelighed er 

imidlertid, at vi har sparet så meget på vores hospitaler i de seneste år, at grænsen snart er nået for, 

hvor meget vi kan spænde buen. Udover besparelserne har vi indlagt krav om 

produktivitetsstigninger hvert eneste år, og vi gør det igen i år velvidende, at vi dermed udfordrer 

vores personale på ny til at yde deres allerbedste. Her skal vi huske, at vi allerede i dag har landets 

mest produktive hospitaler i denne region. 

 

Alligevel står vi med meget væsentlige budgetmæssige udfordringer, og det skyldes, at regionen 

siden dens fødsel har været underfinansieret fra statens side, hvilket regeringen også nu har erkendt. 

Derfor forventer vi også, at bloktilskuddet over en årrække vil være hævet med 515 mill. kr. i 

forhold til udgangspunktet, og det vil faktisk sammen med de tiltag, vi i nærværende budgetaftale 

sætter i værk give regionen et budget i balance allerede fra 2012 – vel at mærke uden at vi skal ud 

og låne flere penge, mens vi i 2010 og 2011 har et afgrænset lånebehov. 

 

Finansiering 

Det er hovedsageligt derfor, at vi ikke vil være med til at spare drastisk på vores hospitaler næste år. 

Man kan spørge, hvorfor vi skulle gå ud og nedlægge senge det ene år, for så året efter at oprette 

dem igen, alene fordi regeringen har været meget langsomme til at erkende, at regionen har været 



underfinansieret i flere år. Netop spørgsmålet om besparelser var årsagen til, at Venstre og 

Konservative ikke ville være med i budgetforliget. De to partier krævede besparelser på 

hospitalerne på mindst 257 mio. kr. mere end det, der allerede var lagt op til. Det svarer 

eksempelvis til en nedlæggelse af ca. 500 sygeplejerskestillinger, og det vil efter vores mening være 

helt uansvarligt at gennemføre en sådan besparelse. 

 

I forvejen kæmper regionens hospitaler med at realisere det seneste års besparelser på 445 mio. kr., 

og det betyder konkret, at der i øjeblikket er et meget stort pres på bl.a. vores medicinske afdelinger. 

Yderligere besparelser er set i det lys efter vores opfattelse ikke bare uansvarlige men også 

urealistiske. Det vil gå ud over patienterne, og det kan vi altså ikke acceptere. Desværre viser 

Konservative og Venstre sammen med Dansk Folkeparti, at de i højere grad ser på bundlinjen end 

på menneskers helbred og personalets arbejdsvilkår. 

 

Venstre og Konservative vil åbenbart for alt i verden undgå, at vi låner penge til penge til drift og 

anlæg. Det skulle således være yderst uansvarligt af os, at vi forslår, at man over en treårig periode 

vil spare 321 mill. kr. på drift og anlæg. Vi skal lige huske, at selvom det beløb lyder højt, så svarer 

det altså til knap en halv procent af vores budget i den periode. 

 

Det er bestemt realistisk, at staten giver os lov til at låne de penge, og i øvrigt helt i 

finansministerens ånd, at vi låner penge i de dårlige tider og lægger lidt til side i de gode tider. Og 

de gode tider er lige om hjørnet, når bloktilskuddet til regionen bliver hævet. Hvis vi mod 

forventning i den mellemliggende periode ikke kan få lov at låne penge af staten til at sikre et 

budget i balance, er der i den indgåede budgetaftale taget højde for det ved indlæggelse af en 

spareramme, som kan udmøntes om nødvendigt.   

 

Afslutning 

For Socialdemokraterne drejer det sig lige nu altså om at få ro på vores hospitaler til at fortsætte det 

gode arbejde i stedet for at skære ned og skabe uro og utryghed i befolkningen og hos vores ansatte. 

Derfor kan vi stemme for det budgetforlig, som er indgået mellem Socialdemokraterne, SF, 

Radikale, Enhedslisten og Gunhild Husum. 


