
SF’s ordførertale til budget 2016 
 
 
SF er enig i at Spareplanen har lagt de store linjer for budget 2016, og 
økonomiaftalen levner desværre ikke det store råderum. Derfor er der heller ikke 
plads til mange udgiftskrævende nye initiativer, men noget kan forbedres her og nu, 
og andet kan være udredningsarbejde til afklaring og eller senere initiativer. 

 
Spareplanen betyder færre medarbejdere, det voldte SF besvær og det gør det fortsat. 
Glad for Bent Hansens kommentar om behovet for flere medarbejdere, nu mangler vi bare en 
plan. For færre hænder, højere tempo øger risiko for fejl, stress, og dårligere forhold for dem 
det drejer sig om - patienterne.  
 
Når der er grund til at have særlig fokus på dette område, handler det for SF også om 
muligheden for at tiltrække fremtidens medarbejdere. Mangfoldighed har regionen igennem 
årenes løb været ret gode til, derfor fik regionen også MIA-prisen i 2012.  
Mangfoldighed er i SFs optik også at sikre bredde i uddannelse og beskæftigelse. Regionsrådet 
har delegeret kompetence om personalesammensætning ud til det enkelte hospital, det piller 
vi ikke ved, men vores håb er at vores ledere kan se behovet for en bred 
personalesammensætning. I praksis er det ikke helt sådan, derfor klemmes sosu-assistenterne 
ud. Det gør ondt på den enkelte, men vi svækker også rekrutteringsmulighederne på den 
lange bane. Det burde vi gøre noget ved.  
 
 
Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner har ikke givet os det store 
råderum. De huller vi havde i forvejen er nærmest kun lige dækket. 
Det ser ud som om regeringen ikke tror på forhandlingsmodellen, når det er finansloven der 
skal skaffe pengene. Det burde i langt højere grad være sket i økonomiaftalen.  
 
 
SF har ønsker om mindre forbedringer og udredningsarbejder, som der som vi ser 
det skulle være mulighed for at indarbejde i budgetforliget.  
Når SF denne gang arbejder ganske meget med hensigtserklæringer, er det også i respekt for 
det kæmpe arbejde institutionerne skal i gang med, som konsekvens af spareplanen fra juni 
2015. 
Så det er ikke et udtryk for, at SF ikke gerne havde set muligheder for bedre forhold for 
patienterne og personalet. - Vi er ikke i mål, men vi er på vej 

 

Sikring af hurtigere udredning til HPV – vaccinerede piger, hvor Regionshospital 
Silkeborg er blevet et af de nye centre. 

SF ønsker plan for afkortning af ventetiden for piger som har fået gener pga. vaccinationen.  
Den nuværende økonomi blev lagt med et skøn for omkring 50 personer. Tilstrømningen er 
blevet langt større end forudsat, men de gener pigerne slås med er ikke blevet mindre. Derfor 
er der brug for en ny handleplan.  

 

Hospicepladser – en hensigtserklæring om at bliver der på et tidspunkt økonomisk mulighed 
for flere pladser, så agter regionen at kommende pladser oprettes på Hospice Gudenå og 
Hospice Søholm .  

 

Høfde 42 – Region Midtjylland har tidligere udtrykt ønske om at der findes en løsning på 
forureningen. Det haster, og kommer der mulighed for at flere parter kan gå sammen, er det 



vigtigt at vi er klar. Derfor foreslår vi at der laves en udredning om hvordan regionen kan 
bidrage økonomisk med en løsning 

 

Patientbefordring – de nuværende retningslinjer for at få refunderet kørselsudgifter 
efterlader mange borgere med pæne udgifter. Det er ikke noget den nuværende økonomiske 
ramme levner plads til forbedringer af, men problemer er der. Derfor foreslår vi at der laves et 
udredningsarbejde med forskellige modeller, så der er noget at tage stilling til på et senere 
tidspunkt.  

 

Et ændringsforslag der sparer kørselsudgifter for både regionen og borgerne. 

Ved at undlade flytning af 8 medicinske senge fra Silkeborg til Viborg og ved at opretholde 
modtagelse af visiterede akutte patienter døgnet rundt, spares der udgifter til ambulancekørsel 
eller udgifter for den enkelte patient til hjemtransport. Ligesom der spares ombygningsudgifter 
i Viborg. Trygheden for borgerne øges, og igangværende forskningsprojekter kan færdiggøres. 
Beslutningen i spareplanen om nedlæggelse af 15 medicinske senge i Silkeborg opretholdes. 
 
Bedre kontrol                         
SF har allerede bedt om at der udarbejdes et notat som svar på den kritik der er rejst af 
regionens kontrolarbejde ved udbud eller indgåelse af kontrakter. 
Region Midtjylland har af flere omgange strammet op, men det ser ud til at vi ikke helt er i mål 
endnu. Derfor kunne det være en overvejelse om en tekst i forliget om " at kontrolarbejdet 
styrkes og at der gives en halvårlig tilbagemelding til forretningsudvalget "   
 
Med disse ord sender vi budgetforslaget videre til de politiske drøftelser.  
 


