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Dansk Folkeparti er gået med i budgetforliget med det 
hovedformål, at få regionens økonomi tilbage på rette spor. Vi 
indså, at tiden ikke var inde til milde gaver, men derimod til en 
seriøs og stram styring af regionens begrænsede midler. 
 
 
Derfor ser vi budgetaftalens store fokus på budgetoverholdelse og 
aftalen om en pulje til uforudsete udgifter, som en vigtig 
forudsætning for at vi kunne indgå i aftalen. 
 
 
Vi værdsætter formandens forsikringer om, at økonomien nu skal 
bringens i orden og at det har været muligt at indgå et så bredt 
forlig. Samtidig vil vi understrege, at vi nu nøje vil følge 
udviklingen og holde formanden fast på intentionerne bag aftalen. 
 
 
Sigtet de kommende år må være, at der ikke lånes til drift og at de 
lån vi nu indgår begyndes tilbagebetalt. Det har aldrig været og vil 
aldrig blive Dansk Folkepartis politik, at regionen drift er 
afhængig af låneoptag – det kan vi aldrig byde borgere og 
personale. Som sundhedspolitikere burde det stå lysende klart, at 
det umuligt kan være sundt.  
 
 
Vi er glade for, at der trods alt blev plads til en lille forbedring i 
psykiatrien med en aflastningen af det enorme pres på de 
psykiatriske senge ved oprettelsen af ekstra 16 senge i Risskov. Vi 
har noteret os at såvel patienter, pårørende som personale, har 
kvitteret for vores indsats og håber, at vi også de kommende år vil 
kunne tilgodese området, der historisk har været underprioriteret.  
 
 



Ligeledes er det positivt, at der også er afsat et mindre beløb til at 
informerer borgerne om, hvilken akuthjælp de kan forvente. Vi 
politikere har ikke været gode nok til at forklarer, hvordan 
befolkningen vil få en tilstrækkelig hjælp ved akut sygdom. 
 
 
I samme åndedrag finder vi det yderst beklageligt, at regionsrådets 
flertal ikke ville finde det lille beløb, der kunne have sikret 
borgerne i Randers- og Horsensområdet en døgnbemandet lægebil. 
Vi forstår ikke, hvordan regionsrådets flertal kan forsvare, at 
regionens 2. og 3. største by skal have en væsentlig dårligere 
akutbetjening end resten af regionens større byer. 
 
 
Vi må derfor sætte vores lid til, at denne skævvridning ophører, 
når vi senere på efteråret får en evaluering af hele akutområdet. Vi 
vil allerede nu gøre formanden opmærksom på, at vi senest ved 
den lejlighed forventer, at løfterne fra akutforliget indfries. 
 
 
Noget af det sværeste ved forliget, har for Dansk Folkepartis 
vedkommende været at acceptere generelt at nedsætte betalingen 
for regionens ydelser på det specialiserede socialområde med 5 %. 
Vi syntes, det er på grænsen af det forsvarlige, at de højst 
specialiserede tilbud til de aller svageste borgere, bliver ramt så 
forholdsvist hårdt. Hvis det står til os, er det sidste gang 
kommunerne får lov at gennemtvinge den form for besparelser. 
 
 
Til slut vil jeg personligt kvitterer for, at det er lykkedes os i 
fællesskab, at finde en model, hvor man i Grenå, dog i stærkt 
begrænset omfang, fortsat har mulighed for at bevarer en lokal 
hørerklinik. 
 
Med de ord vil jeg sige tak for samarbejdet og det brede forlig. 
Det er mit håb og min forventning, at vi nu får holdt hinanden op 
på en ansvarlig økonomisk styring af regionen. TAK FOR 
ORDET 


