
Budget 2012 blev i de store linjer lagt da S-SF og B vedtog omstillingsplanen. Det er det 
grundlag der nu arbejdes videre på. 
 
Budgetforslaget indeholder også den tilbagebetaling fra delingsaftalen som Regionsrådet 
tidligere havde besluttet at anlægge sag overfor staten om. Med udbetalingen er retssagen 
afblæst, men det burde aldrig være kommet så langt. Det har været direkte pinligt at se 
den magtfordrejning, fra statens side. 
De 77 mill.kr. ser vi gerne lagt i kassen, da der er tale om et engangsbeløb. Det vil give 
Regionsrådet en  nødvendig buffer. 
 
Der skal også i dag lyde en tak til samtlige medarbejdere som hver eneste dag sørger for 
at de regionale tilbud ikke kun kører, men fortsat udvikler stadig bedre kvalitet. Det har 
været hårde tider med farvel til gode kollegaer, og med et højt arbejdstempo. I veg ikke 
tilbage, og meldingen er da også at omstillingsplanen gennemføres. Flot gået. 
 
Oven i dette kæmpearbejde er I så kommet under beskydning fra Regeringen og DF som 
siger at der ikke er brug for det regionale led Til trods for at vi sammen både kan vise at vi 
har et offentligt veldrevet og ikke dyrt sundhedsvæsen. Det er et hamrende useriøst udspil 
om at ville lukke regionerne 2013.  
 
SF vil gerne være med til en evaluering af både kommuner og regioner ud fra en 
kvalitetsvurdering og ud fra en debat om , om folkestyre skal afløses af bestyrelser eller 
bureaukrater fra statsadministrationen. 
Da regionerne blev dannet advarede vi imod dele af opgavefordelingen. Det 
specialiserede socialområde og miljøopgaverne, for at nævne et par områder, havde vi 
gerne set lagt ind under regionerne.  
Det sociale område er i dag nødlidende, og rette behandling fravælges i uhyggelig grad. 
Den debat var der god grund til at tage, frem for at kaste brugerne og medarbejderne ud i 
ny usikkerhed. 
 
Regionsrådets flertal med S, SF og B tog politisk ansvar med omstillingsplanen, og 
SF ser frem til de kommende budgetforhandlinger, og vi er godt tilfredse med at der denne 
gang dels er  

- afblæst nye sparerunder og 
- at der er blevet økonomi til politiske forhandlinger. 

 
SF’s mål er at understøtte og udvikle den offentlige sektor, for at holde fast i fælles 
velfærdsopgaver, til gavn for brugerne  
 
Vi skal nu i gang med at finde forslag til de politiske forhandlinger. Men jeg vil allerede i 
dag pege på et par områder. 
 
Regionen er den største arbejdsgiver, derfor har personalepolitiske initiativer stor 
betydning for rigtig mange, også for beskæftigelsen i den private sektor. Regionsrådets 
politiske beslutninger om de nye hospitalsbyggerier, vil understøtte beskæftigelsen i bl.a. 
byggeriet., og hos de firmaer som udvikler og sælger ny teknologi. 
 



Et af vores mål er det rummelige arbejdsmarked, det skal vi ikke løse alene, men gerne i 
samarbejde med kommunerne og det private arbejdsmarked. Også for nogle af de mere 
udsatte grupper. 
Det er blevet langt vanskeligere at finde job hvis man er handicappet. 
SF kunne forestille sig at vi får lavet en handleplan der viser hvilke initiativer der kan sikrer 
og understøtte ansættelse af folk med handicap. 
SF kunne forestille sig at vi får undersøgt mulighederne for at samarbejde med 
kommunerne og Skov og naturstyrelsen omkring turistpolitiske initiativer, drevet som 
beskæftigelse for psykisk handicappede. Det har man gode erfaringer med andre steder i 
landet. 
 
I omstillingsplanen  blev det slået fast at afskedigelser ikke må føre til at bestemte 
faggrupper skubbes ud, således at deres kompetencer ikke kan udnyttes fuldt ud. 
Omstillingsplanen har på forskellig vis berørt rigtig mange, og SF ser gerne at det følges 
op i budget 2012. Vi mener der er brug for en ekstra indsats på Sosu-området. Regionen 
sikrede efteruddannelse da vi skulle opruste på brystkræftscreening. Vi bør igen se på om 
der er specialopgaver vi kan omstille til. 
 
I hospitalsbehandling sætter vi først ind overfor de mest syge. Det mål vil SF gerne have 
overført så det også dækker de mest syge børn. Eller sagt på anden måde, vi mener der 
er brug for bedre forhold på neonatalafdelingen i Skejby. Ligesom der fortsat skal gøres en 
indsats for at sikre fødselsforberedelse og kendt jordemoderordning på alle vores 
hospitaler. 
 
Et andet tilsagn vi gav i omstillingsplanen, var at der i forbindelse med budgetlægningen 
for 2012 skulle ses på muligheden for at få døgndækkende akutbiler i Randers og 
Horsens. Det vil vi gerne følge op på nu. 
 
Psykiatrien og regional udvikling vil andre i gruppen kommentere.  Ligesom vi står bag de 
forslag som Anders Kühnau talte om vedr. forskning og telemedicin. 
 
Med disse bemærkninger sender vi budgetforslaget videre til de politiske forhandlinger. 
 


