
Dansk Folkepartis tale til forslag om ændring af budget 2012 

I Dansk Folkeparti er vi tilfredse med, at det ser ud som om, at vi nu for første gang i regionens 
levetid, at overholde de besluttede budgetforsætninger. 

Det har desværre holdt hårdt, da vi har måttet igennem endnu en sparerunde, for at opnå denne 
budgetoverholdelse. En proces der var ganske uklædelig for formanden og hans flertal. 

Derfor vil vi i dag, gerne sende det signal, at vi naturligvis mødet op til budgetforhandlingerne med 
et åbent sind og viljen til at indgå i realitetsforhandlinger. Vi må dog understrege, at forudsætningen 
for et kompromis er en oprigtig vilje til et afbalanceret forhandlingsresultat. 

Selvom vi med administrationens oplæg til budget opnår budgetoverholdelse, ved vi alle, at det 
bliver stramt. Særligt den massive langsigtede gældpost bekymrer Dansk Folkeparti, og vi frygter 
den dag, hvor rentesituationen bliver mindre gunstig end den er i dag. Derfor ser vi gerne, at 
håndteringen af gældsafviklingen over en årrækker bliver en del af de forestående forhandlinger. 

Derfor er det også klart, at vi står i en situation, hvor pengene til nye initiativer er stærkt 
begrænsede. 50 millioner er hvordan man end vender og drejer det ikke meget i et budget på 20 
milliarder til sundhedsvæsenet. Derfor går vi heller ikke til budgetforhandlingerne med en lang 
ønskeliste til nye tiltag. 

Derefter vil dog pege på følgende områder, som vi mener, bør prioriteres indenfor rammen 50 
millioner. Det er nu på høje tid, at Randers og Horsens får den døgndækkende akutlægebil, som de 
blev lovet helt tilbage i sidste valgperiode under akutforliget. 

Samtidig ønsker vi at se på de principper, der blev indført for betalingsparkering. Med et mere og 
mere centralistisk sundhedsvæsen, hvor flere og flere patienter må transporteres meget langt for 
elektiv behandling, herunder særligt sårbare grupper som stråle-, dialyse- og kemopatienter, der 
over en længere periode skal frekventere hospitalet op til mange gange om ugen, bør der kunne 
findes en mere rimelig ordning for parkering. 

Indenfor det specialiserede socialområde er vi meget bekymrede for de nedskæringer, der har været 
gennemført over de seneste år. Vi mener ikke, at det er holdbart igen at lave en regulær 
grønthøsterbesparelse. Vi er som regionsrådsmedlemmer ansvarlige for den faglige kvalitet, der 
tilbydes på institutionerne. Derfor kan besparelser i vores optik kun komme på tale, hvis det sker 
indenfor administrationen eller ved konkrete gennemarbejde rationaliseringer af arbejdsgangene. 

Indenfor vækstforums område ønsker vi i Dansk Folkeparti et styrket fokus på udviklingen af 
fremtidens industiarbejdspladser, da vi ved, at disse er en forudsætning for at få dem med den 
laveste uddannelse i job og en essistentielt del af den eksport, som Danmark skal leve af i 
fremtiden. Derfor ser vi gerne, at der som en del af forliget bliver indarbejdet en forpligtigelse til 
undersøge muligheden for at gøre dette til en megastatsning, når de nuværende udløber i løbet af de 
kommende år. 

Som sagt er budgettet stramt, derfor er det særligt glædeligt, at Dansk Folkeparti sammen med 
regeringen i den såkaldte 2020-plan har fundet midler til en række løft indenfor specifikke områder. 
Vi mener, at det er mest reelt, at de centrale puljer, der kan søges til disse formål indgår som en 



række hensigtserklæringer som en tillægsaftale til budgettet. Det må være rimeligt, at disse penge, 
der er fundet af et borgerligt flertal på Christiansborg bliver uddelt med medindflydelse fra de 
samme partier på lokalt plan. 

Vi foreslår derfor, at der søges 10 millioner, til den lovede døgndækning af akutlægebilerne i 
Randers og Horsens. De midler der hermed frigøres fra rammen, mener vi ubeskåret bør gå til at 
højne standarten af akutberedskabet, der hvor de største problemer har vist sig. Særligt ser vi 
perspektiver i, at bemande ambulancer i udkantsområder fast med paramediciner. 

Indenfor psykiatrien kan Region midtjylland forvente et real løft fra 2020-planen på over 30 
millioner om året. Her vil Dansk Folkepartis indspark være, at vi ønsker igangsat et 
forskningsprojekt ved Risskov, der skal udrede årsagerne til den markante overdødelighed indenfor 
psykisk syge. Herudover ønsker vi, at der bliver lavet en pulje, som kan søges, hvis andre 
sundhedscentre ønsker at bygge på erfaringerne fra psykiatriens hus i Silkeborg. 

Som det sidste ønsker vi, at der tages en principbeslutning om, at de ekstra lovede hospicepladser 
placeres i det sydøstlige hjørne af regionen, hvor der virkelig mangler kapacitet på området. 

Med disse ord ser vi frem til reelle budgetforhandlinger og håber på, at der findes vilje til at indgå et 
kompromis. 

Tak for ordet. 


