
Venstres budgettale til 2. behandling af budget 2011. 
 
2011 bliver endnu et hårdt økonomisk år.  
Hvis budgettet skal holde, er en af betingelserne, at ALLE overholder budgetterne - og det er endnu 
ikke sket i Regionens historie. 
 
Vi har fået 430 mio. ekstra at gøre godt med af Regeringen i 2011, så helt konkret er vores 
forbrugsmuligheder vokset med tilsvarende beløb. Derfor er det beløb på 284 mio. kr., som vi 
sparede i foråret, som også rækker ind i 2011, ikke egentlige besparelser, men tiltag, der er taget for 
at holde det budget, der er lagt for 2010.  
I det vedtagne budget (bind 2, side 74) står der da også, at råderummet i 2011 svarer til, at der kan 
ansættes 600 flere personaler. Jeg har dog stor respekt for, at det opleves som besparelser på de 
enkelte afdelinger, og vil derfor i denne 2. behandling af budget 2011, kalde det for besparelser. 
 
Budgettet, som det ligger og som der er indgået forlig om, hænger kun sammen fordi vi, ud over de 
430 mio. kr., også har lånt 600 mio. kr. fordelt med 200 mio. til kassen, 200 mio. til drift og 200 
mio. til betaling af renter og afdrag på vores gæld. 
Det er en meget usund økonomi vi har, når vi er nødt til at låne for at betale renter og afdrag på 
vores gæld.  
 
Et andet usundt tegn er, at forventningen til gennemsnitslikviditeten i 2011 er mellem 100 og 300 
mio. kr. Så vi vist roligt sige, at de 200, der er lånt til at putte i kassen, svarer til at vi låner til at 
dække et overtræk. 
 
Samtidig så er vores gæld tæt på 5 mia. kr. Sammenlignet med de øvrige regioner er det ikke så 
slemt, men den store forskel i forhold til de andre regioner ligger i, at de har penge i kassen - og det 
har vi ikke. 
 
Vores revisor har da også udtalt, at supplerende bemærkninger til rapporter tidligere på året stadig 
står ved magt. Det vil sige, at risikoen for at blive sat under administration stadig er til stede. Det 
gik heldigvis ikke som vi spåede først på året, hvor vi, og revisionen, sagde, at vi formentlig ville 
blive sat under administration i 2. halvår af 2010. Stormen er dog ikke reddet af, af den grund.  
 
Årsagen til at vi endnu ikke har negativ gennemsnitlig likviditet er, at der er sket store overførsler af 
uforbrugte anlægsmidler fra 2009 til 2010. Dvs. pengene er brugt, men ikke så hurtigt som vi 
budgetterede med. Regningerne kommer altså stadig – de er bare lidt forsinkede. 
 
Det er et stort problem, at vi ingen penge har på kistebunden. Vi står nu, og i de kommende år, over 
for massive anlægsinvesteringer i form af byggerier af nye hospitaler og byggerier af de 
fremtidssikrede fælles akutmodtagelser.  
 
Derfor er det også så vigtigt, at driftsbudgetterne bliver overholdt, for vi har ganske enkelt ikke råd 
til at hente penge op af kassen til at finansiere budgetoverskridelser, og derfor er vi også meget 
tilfredse med at en del af forliget handler om, at der skal lave månedlige opfølgninger og ikke 
mindst at der skal handles på budgetoverskridelser. Det er noget vi har efterlyst og foreslået flere 
gange de senere år.  
Jeg vil tillade mig at efterrationalisere og sige; at hvis vi havde kunnet opnå flertal for det, så havde 
situationen ikke været helt så slem. 



 
Ved ikke at handle i tide, kommer vi bagefter og der er da også flere høringssvar fra 
medarbejderudvalgene, som giver udtryk for at de ikke kan nå at spare med så korte varsler som der 
gives. 
Budgetforligets indhold om, at budgetoverskridelser skal håndteres, giver ikke længere varsel, men 
beløbene, der skal spares, bliver mindre. Det er nemlig også en af fordelene ved at handle i tide. 
Vi er således tilfredse med den formulering – både af hensyn til de decentrale enheder, men så 
sandelig også af hensyn til sundhedsvæsenets udvikling fremover. 
Dog er vi noget usikre på, om budgettet for 2010 hænger sammen, trods besparelserne i foråret på 
284 mio. kr. Det er vi af den simple grund ,at 2. kvartalsrapport viser yderligere overskridelser på 
104 mio. kr. 
 
Fremadrettet bør vi have større fokus på at finde effektiviseringer på tværs af regionen, på områder 
som ikke direkte berører patienter og personale. Vi har derfor foreslået effektiviseringer af vores 
interne transport og logistik på vareforsyning. 
Vi er tilfredse med, at også det er kommet med i forliget. 
 
Vi er tilhængere af mest sundhed for pengene, og derfor har vi også i forliget sat fokus på vores 
udgifter til behandling af patienter i andre regioner. Det er nemlig sådan, at når vi sender vores 
patienter til behandling i andre regioner, så betaler vi 100% DRG takst. Vi bør derfor hellere 
behandle patienterne på egne hospitaler eller privathospitaler. Begge dele er billigere. 
 
Vores interne afregning med vores egne hospitaler bør vi også se efter i sømmene. Dette er på vej 
og det hilser vi velkomment. Vi skal sørge for, at der er incitamenter til at behandle flere i vores 
eget system. 
 
Vi glæder os også over, at der er sat penge af til en udredning af mulighederne for at flytte 
psykiatrien i Riiskov til Skejby hurtigere end planlagt. 
 
Noget vi til gengæld ikke er tilfredse med er, at det ikke lykkedes os at få afsat midler til et ekstra 
hospice. Vi havde foreslået at der skulle indgås driftsoverenskomst med endnu et hospice med 
opstart i 2013 og vi havde foreslået besparelser/effektiviseringer til finansiering. Alligevel var der 
ikke penge til det. Og så kan det jo undre at der senere på dagsordenen kan besluttes at oprette 4 
pladser mere i 2012 - uden anvist finansiering. 
 
Vi skal også meget beklage, at der ikke blev afsat penge til døgndækning af lægebiler i Randers og 
Horsens. Det forholder sig sådan at efter kl. 16 på hverdage og hele døgnet i weekenderne, er der 
rundt regnet 600.000 borgere der skal deles om lægebilen i Århus. 
Borgere der kommer akut til skade eller bliver akut syge i området øst for E45 i aften-, nattetimer 
og weekender har ikke den samme service som i resten af regionen. 
Teksten i forliget indeholder dog en passus, som siger at det tages op sidst på året, og at der i øvrigt 
henvises til akutforliget, hvoraf det fremgår, at der skal være døgndækkende akutbiler ved alle 
fælles akutmodtagelser. 
Denne beslutning er nu tre år gammel, og vi forventer til at den bliver gennemført sidst på året i 
forbindelse med evalueringen af det samlede beredskab. 
 
Vi vil tage forliget meget seriøst og vi vil følge den økonomiske udvikling meget nøje i 2011. 
 



Venstre tilslutter sig hermed indstillingen. 


