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Som borger vil du i 2011 kunne opleve en god regional service, på alle de områder vi har ansvaret 
for. 
Det kan du fordi Region Midtjylland har en medarbejderstab der hver eneste dag alle årets 365 dage 
yder det bedste til gavn for dig eller din familie, hvis du skal bruge et af regionens tilbud. 
 
Det er medarbejdere som er stolte af deres fag, og som vi trækker store veksler på.  Når jeg ind 
imellem læser aviserne, så er det ikke just ros offentligt ansatte høster. Det er ikke fair, de løser de 
opgaver vi som politikere beder dem om at udføre. Og de tager ofte skrubbet på vegne af folketing, 
byråd eller Regionsråd. De får vanskelige økonomier til at strække længst muligt, fordi de er klar 
over at de arbejder i demokratiets tjeneste. 
SF vil gerne benytte denne dag til at videregive en tak til regionens medarbejdere, samtidig med at 
vi dybt beklager at der sker fyringer. 
 
Budget 2011 har en bredde i deltagelse - 40 af 41 medlemmer – det bør give medarbejderne 
arbejdsro og mulighed for at udvikle nye og bedre arbejdsgange, mere skånsomme 
behandlingsmetoder, bedre kollektiv trafik og et styrket samarbejde med regionens erhvervsliv. 
 
SF er tilfreds med bredden i budgetforliget, vi ser det som en anerkendelse af budgetgrundlaget fra 
2010, som S, SF og B bar igennem. Det sammen med dette års økonomiaftale er grundstammen. Og 
der har da heller ikke været fremlagt alternativer til budgetforslaget. 
 
Med den efterspørgsel der er af regional service, så er den samlede økonomi sat under pres 
 
Derfor var tiden heller ikke til den store ønskeseddel da de politiske forhandlinger gik i gang. 
Brugen af de ekstra 11 mill.kr  er vi derimod meget tilfredse med.  
Det var vigtigt at psykiatrien fik et løft, at vi satser på bedre omsorg for de borgere som dør hjemme 
eller på hospitalet. Det bliver til en styrkelse af samarbejdet med kommunerne, af efteruddannelse til 
personalet. Og så glæder vi os til at der kommer skub i forhandlingerne omkring Odder-Grenåbanen.  
 
SF er tilfreds med at vi nu skal følge økonomien endnu tættere. Vi pegede på behovet allerede ved 
1.behandlingen.  Vi vil følge det for bl.a. at sikre os at vores servicemål og vedtagne planer kan 
sammenlignes med den økonomi vi råder over. 
Men vi vil også i dag appellere til at forretningsudvalget ikke udvikler en hysterisk adfærd omkring 
økonomirapporterne. Tæt opfølgning kræver ro og omtanke, så vi ikke laver den ene stop and go 
situation efter den anden. 
 
Selve det store budget giver plads til en fornuftig drift, men kalder fortsat på stor påpasselighed, og 
erkendelse fra politikerne om at vi ikke bare kan love befolkningen nye store serviceforbedringer. 
 Det regner jeg med at alle budgetforligets deltagere husker. 
 
Det er ingen hemmelighed jeg røber, når jeg trods de positive ord, også er af den opfattelse at 
Regeringen ikke har givet os økonomi der dækker de krav de samtidig stiller til os. Jeg kan bare 
pege på det manglende lovforslag fra Regeringens side om en anden fordeling af bloktilskud, eller 
forudsætningen om at borgerne i Midtjylland skal være 7-8% mere raske end resten af landet. 
Det giver hul i kassen og tvinger os ud i yderligere lån. Det er en sær form for ansvarlighed 
Regeringen forudsætter.  
 



Med disse ord kan SF bekræfte vores tilslutning til budget 2011.  
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