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Dette års budgetforhandlinger har været usædvanlige. 
 
Usædvanlige, fordi vi ikke skulle finde nye besparelser. 
  
Usædvanlige, fordi det gik glat. Og usædvanlige, fordi forliget indeholder aftale 
om konsolidering, afbetaling på gæld og vi har efter fjerde forsøg fået tilslutning 
til vores forslag om døgndækning af lægebilerne i Randers og Horsens. 
  
Ligesådan er det gået med et nyt hospice i den sydøstlige del af regionen, hvor 
alle tal viser at færre borgere kommer på hospice - simpelthen fordi der ikke er 
noget hospice. 
  
Der bliver sat gang i 2. del af sundhedshuset i Skive, der søges om penge til 
udbygning af hospitalerne i Randers og Horsens, som jo ikke får del i de 40 mia., 
den tidligere regering har bevilget. 
  
Der bliver etableret et telemedicinsk center i regionen. Det er rigtig godt med et 
sådant center, for på den måde kan vi både fremme behandling i eget hjem og gøre 
plads til nye patienter, som vi ved der kommer mange flere af i fremtiden, vi kan 
sætte skub i udviklingen af telemedicinske apparater og samtidig kan vi med 
inddragelse af virksomheder sætte skub i væksten i det midtjyske erhvervsliv og 
dermed flere arbejdspladser. 
 
Vigtigst af alt er dog de menneskelige fordele for f.eks. Kroniske patienter, som 
undgår mange ambulante besøg og indlæggelser og i stedet kan blive hjemme. 
 
Forskningen får også et ekstra skub med 17 mio. kr. - Og det er vel at mærke 
forskning, som vi synes skal spredes ud i hele regionen, så alle regionens 
hospitaler får glæde af midlerne. Forskning er ikke bare med til at forbedre 
behandling af patienter, men også et stort aktiv for den enkelte afdeling og det 
enkelte hospital - et aktiv som er en del af arbejdet, med at gøre hospitalerne til 
spændende og attraktive arbejdspladser. 
  
Sidst men ikke mindst vil jeg nævne, at vores forslag om at åbne for røntgen i 
Tarm, også om fredagen, også er blevet vedtaget. 
  
Selvom det lyder rosenrødt, så er der stadig behov for agtpågivenhed. En af 
grundene til at økonomien ser bedre ud end nogensinde, er at et andet af vores 
forslag, som vi har fremsat mange gange tidligere, er blevet taget i brug. Nemlig 
den sunde tankegang, at når man kan se, at budgetterne bliver overskredet, så skal 
der handles hurtigst muligt. Det var nøjagtigt det der blev gjort tidligere på året 
med omstillingsplanen. Vi var ikke med i forliget om omstillingsplanen - ikke fordi 
vi ikke ville - det var jo netop et af de værktøjer vi har efterlyst i mange år. Vi 
var ikke med, fordi vi ikke kunne komme med, vi kunne ikke få oplyst konsekvenserne 
for vores patienter og for vores personale. 
 
I venstre vil vi gerne kende konsekvenserne af vores beslutninger, inden vi tager 
dem. Konsekvenserne kender vi stadig ikke. 
  



Det er dog meget positivt, at 2. Kvartalsrapport for i år viser, at budgettet 
samlet set holder. Men det er også absolut nødvendigt. Vores budgetforlig kan 
nemlig kun lade sig gøre, hvis alle overholder deres budgetter. Nogle er bedre til 
det end andre, og ikke alle har de samme forudsætninger. Men det ændrer ikke ved at 
ALLE skal overholde deres budgetter. 
Vi har på en og samme tid en høj gæld og en lav likviditet, og det er en farlig 
cocktail. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ville have handlet anderledes 
de seneste år, hvis det var os der havde siddet med taktstokken. Gæld og likviditet 
tager vi dog også fat på i dette forlig, omend i det små. Vi lægger penge i kassen 
og vi betaler af på gæld. Det er små skridt i den rigtige retning og vi håber meget 
at denne fornuftige tilgang til regionens økonomi, vil være grundlag for de næste 
års økonomiske politik. 


