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Normalt tales der i Regionen meget om, at vi skal have en Region i balance, for DF gælder dette også når det handler 
om budgettet. Tallene taler deres eget sprog, og de viser at situationen er meget allarmerende for ikke at sige katastrofal. 
Vi plejer at sige, at der ikke findes problemer men kun udfordringer, men denne her gang må DF desværre fravige dette 
princip, for Region Midtjylland har store problemer. 
 
Det har været en besynderlig proces op til i dag, jeg har godt nok aldrig oplevet noget lignende. Som jeg sagde tidligere, 
så taler tallene sit eget sprog, men end ikke her har der været enighed, og at tænke sig, at vi end ikke har kunnet blive 
enige om grundlaget for næste års budget, er noget vi i DF aldrig har kunnet forestille os, men det har desværre været 
virkeligheden denne gang. 
 
Det er bestemt ikke med glæde vi står uden for et budgetforlig, personligt er det første gang i de snart 8 år jeg har været 
folkevalgt jeg har måtte tage dette valg. I politik gælder kompromiets kunst hvis man vil have indflydelse, men denne 
gang er de ting vi måtte gå på kompromi med ikke acceptable.  
 
Når løsningen bl.a. er at låne til drift, så siger vi klart og utvetydigt NEJ, det er efter vores mening uacceptabelt ja 
næsten uanstændigt, det er en glidebane som DF ikke vil rutsje ned ad, for den fører direkte til afgrunden.  
 
Region midtjylland får afslag på at optage lån på 550 mio. og få dage efter er forslaget fra formanden, at vi løser næste 
års budgetproblemer ved at optage lån på 557 mio., hvad er det lige der er sket i løbet af de dage, der gør at alt har 
ændret sig, så vi pludselig får lån af den størrelse godkendt, efter DF mening intet, så den tror vi ikke på. 
 
At vi bliver nødsaget til at optage lån på 300 mio. for at sikre den gennemsnitlige likviditet, det må selv vi acceptere, 
men det handler efter vores mening jo også om noget andet. 
 
DF har valgt ikke at stå og opliste en helt masse konkrete tal for dem har vi jo allerede hørt, og hvad vi ikke har hørt er 
jo at læse i det digre budgetmateriale, men jeg vil dog nævne nogle af de ting der har stor betydning for os. 
 
Psykiatrien har helt uacceptable kår, det skal der rettes op på, det kan ikke nytte at ventelisterne stiger og stiger uden der 
bliver gjort noget. Vi skal have gang i en friklinik lige som der efter vores mening kan skaffes flere midler til ved 
omstruktureringer i organisationen. 
 
Ordningen med akutbiler skal bringes op på samme niveau i hele regionen, andet er ikke acceptabelt, ligesom den 
akutbilordning der er i Karup skal videreføres 
 
Som lægesekretær, der tidligere har arbejdet på nogle af regionens hospitaler ved jeg, at mange af vore dygtige 
personaler går med ideer til, hvordan tingene kan gøres på en anden måde, men disse ideer bliver ofte stoppet eller 
nedgjort på vej op i systemet. Derfor er der meget vigtigt at få oprettet et organ, hvor disse ideer og tiltag kan 
kanaliseres hen, det tror vi på vil være til gavn for hele hospitalsvæsenet og ikke mindst økonomien. 
 
Ved tidligere budgetforlig er der et andet parti som ikke har været en del af forliget, og kun DF har hver gang efterlyst 
budgetforslag fra dem, det har aldrig været påtalt fra andre her i regionsrådet, så derfor har vi denne gang valgt at følge 
samme model som Enhedslisten bl.a. gjorde sidste år, for vilkårene må jo være de samme for alle partier ikke sandt, og 
for os har det ikke været muligt i løbet af få dage at sammenstrikke et nyt budgetforslag, idet vi som sagt ikke havde 
forestillet os denne situation. 
 
Som sagt kan vi ikke tiltræde budgetforligsparternes indstilling, men vi vil ikke undlade at rose en stor del af de 
hensigtserklæringer der ligger i forliget, idet meget af dette svarer til de ønsker vi medbragte til forhandlingerne. 
 
Sidst vil jeg bede direktøren tage en stor ros med til administrationen for det store arbejde der er lagt i budgetmaterialet, 
det har de som altid gjort godt, og det er jo ikke deres skyld, at DF ikke kan tiltræde indstillingen. 
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