
Venstres tale til 1. behandling af budget 2012. 

Budget 2012 bliver ikke en dans på roser, men det ser bedre ud end det nogensinde før har gjort. Vi er 
naturligvis ofte blevet overraskede senere på året, men det er første gang at kvartalsrapporterne på denne 
tid af året har været så gode. 

Vi har, i lighed med de foregående år, fået flere penge af Regeringen at gøre godt med. Vi har fået 322 mio. 
nye kroner til Region Midtjylland. Vi har vundet på bloktilskudsfordelingen med 67 mio. kr. vi fået 72 mio. kr. i 
kompensationsordningen vedr. den kommunale medfinansiering og så har vi fået 15 mio. kr. til bevarelse af 
fødslerne i Holstebro.  

Efter diverse fradrag har vi i alt 362 mio. kr. mere end sidste år. 

Der er i budgetforslaget lagt op til at der er 50 mio. til politisk prioritering. Vi har naturligvis som sædvanlig 
ønske om at døgndække lægebilerne i Randers og Horsens samt at etablere flere hospicepladser i det 
sydøstlige hjørne, hvor tallene viser at borgerne ikke har samme mulighed for at komme på hospice som i 
resten af regionen. Forskning på alle regionens hospitaler er også noget vi har stående i vores valgprogram 
fra 2009 og telemedicinske centre har jeg tidligere været i pressen med under et andet navn - nemlig 
telemedicinske rejsehold - begge dele er noget vi meget gerne vil kunne finde penge til. 

Vi har flere ønsker heriblandt at vi ikke bruger alle 50 mio. kr., men lægger flere penge i kassen end de 54 
mio. der er lagt op til. 

For det første er vores likviditet stadig meget presset, for det andet er forudsætningen for at vi kan holde 
budgettet at alle besparelser bliver gennemført til tiden og for det tredje så er vi før blevet overrasket sidst på 
året. 

På anlægssiden ser vi gerne at der nu bliver sat skub i anden fase af sundhedshuset i skive. Vi har besluttet 
et sundhedshus i skive og det er på tide den beslutning bliver gennemført fuldt og helt.  

 I februar blev første del af budget 2012 vedtaget og den del blev besluttet uden os. Det ændrer ikke ved at 
vi, som altid, går konstruktivt ind i de kommende forhandlinger om anden del og at vi respekterer 
flertalsbeslutningen fra februar. 


