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Indledning 
Det er med stor glæde, at vi i dag kan behandle et budget for Region 
Midtjylland, som i den grad viser, at vi på rette vej i regionen. I foråret 
leverede vi det bedste regnskab i regionens levetid, og med det budget vi 
vedtager i dag, fortsætter vi de gode tendenser. Vi konsoliderer regionens 
økonomi ved at lægge penge i kassen og afdrage på gælden. Samtidig med 
det har vi fundet plads til at afsætte 50 mio. kr. til politisk prioritering.  
 
 
Ansvarlighed 
Det viser overskud og ansvarlighed at kunne fremlægge et sådant budget. 
Ikke mindst i en tid, hvor vores regering forventer et underskud på de 
offentlige finanser på over 80 mia. kr. i 2012. Hvordan kan det være, at der 
er en sådan kontrast imellem statens gigantiske underskud og regionens 
lille overskud. 
 
Det skyldes ganske enkelt, at vi i regionen i de seneste år har haft et 
ekstraordinært stort fokus på økonomistyring. Vi har effektiviseret og 
strømlinet driften, og vi har fulgt økonomien meget tæt for at sikre os, at vi 
kunne overholde både budgetter og regnskaber, sådan som vi har lovet 
regeringen. Dermed bidrager vi til at sikre en bedre samfundsøkonomi for 
Danmark. Jeg ville ønske, man kunne sige det samme om regeringens 
økonomiske politik, men det kan jeg desværre ikke, og det er heldigvis 
heller ikke statens budget, vi har på dagsordenen i dag. 
 
Regionens fremtid 
På trods af de stærke resultater på driften og udviklingen af regionens 
tilbud, har regeringen foreslået at nedlægge regionerne. Det er paradoksalt 
og ganske svært at forstå. Ikke mindst efter at vi har kæmpet benhårdt i de 



seneste år for at få den supertanker af et sygehusvæsen, som vi styrer, på 
rette spor.  
 
Noget af det, der piner mig mest, er, at forslaget om at nedlægge 
regionerne er et direkte angreb på vores mange dygtige og engagerede 
medarbejdere, som har arbejdet hårdt på at hæve aktiviteten og øge 
effektiviteten indenfor nogle meget snævre økonomiske rammer. Det er 
primært deres fortjeneste, at vi kan stå her i dag med et så flot budget. Det 
er dem, der ifølge DF og regeringen ikke har løst opgaven godt nok. De 
har altså fejlet og fremtiden er nu mere usikker end nogensinde før. Held 
og lykke med at få dem overbevist om at en ny strukturændring er en rigtig 
god ide – her blot fire år efter, regionerne blev oprettet.  
 
Og usikkerheden blandt medarbejderne mærker man tydeligt flere steder. 
For hvad vil det betyde, hvis vi får en professionel bestyrelse i Aarhus til 
at styre vores hospitaler m.v.? Vil vi stadig have hospitaler i eksempelvis 
Horsens og Randers om fem år? Jeg tvivler. 
 
Vi ved ikke, om det ender med, at vi bliver nedlagt, men én ting er sikker: 
Vi vil ikke lade den usikkerhed få indflydelse på vores prioriteringer og 
vores arbejde på at udvikle og styrke Region Midtjylland, så længe vi har 
noget at skulle have sagt. Derfor vil vi i dette budget fortsætte den linje, vi 
har lagt i de seneste år.  
 
Det betyder f.eks., at vi fortsat vil kæmpe for, at hospitalerne i Randers og 
Horsens skal udbygges og moderniseres, så de bl.a. kan have stærke og 
velfungerende akutmodtagelser, som forudsat i vores akutplan. Dette på 
trods af, at regeringen ikke vil afsætte kvalitetsfondsmidler til disse 
sygehuse – i øvrigt et ret klart signal om, hvad der vil ske, hvis regeringen 
får magten over vores hospitaler. Vi kan derfor sige helt klart, at vi er 
villige til at afsætte penge til vores hospitaler i Randers og Horsens, også 
selvom regeringen fortsat nægter at bidrage til de helt nødvendige 
udbygninger her. 
 
Prioritering 



Derudover har vi en række andre mål, som vi vil forfølge ved dette års 
budgetlægning. Jeg vil fremhæve to af dem her. 
 
Det ene mål, vi vil forfølge, er en styrkelse af den sundhedsvidenskabelige 
forskning. Socialdemokraterne har sammen med SF og Radikale en vision 
om at styrkelse af forskningen i et samarbejde mellem Aarhus 
Universitetshospital og samtlige af vores regionshospitaler. Tænk, hvis vi 
på alle vores regionshospitaler kunne have stærke forskningsmiljøer, der 
kunne bidrage til at udvikle kvaliteten i behandlingen af vores patienter i 
hele regionen og gøre det mere attraktivt at søge ansættelse på vores 
regionshospitaler. Vi vil til budgetforhandlingerne fremlægge et konkret 
udspil til, hvordan forskningen kan styrkes – både på universitetshospitalet 
og vores regionshospitaler. 
 
Den anden store vision, vi har, er at skabe et stærkt Center for Telemedicin 
og Hjemmebehandling i regionen. Centeret får ansvaret for at understøtte 
udviklingen af nye behandlingsmetoder med anvendelse af den mest 
moderne teknologi til gavn for vores patienter i det nære sundhedsvæsen. 
Det betyder kort fortalt, at vi vil være bedre i stand til at behandle vores 
patienter i deres nærmiljø – typisk i eget hjem eller på et lokalt sygehus 
eller sundhedscenter. Det vil betyde en øget tryghed for patienterne og en 
bedre kvalitet i behandlingen, og derudover vil det gøre det muligt for os at 
udnytte ressourcerne bedre. Vi vil også her komme med et helt konkret 
forslag til, hvordan vi realiserer planerne om et telemedicinsk center i 
Region Midtjylland. 
 
Endvidere vil vi som tidligere annonceret støtte oprettelsen af 
døgndækkede lægebiler i Horsens og Randers. Vi har desuden en række 
andre forslag, men dem vil vi tage med til budgetforhandlingerne.  
 
Vi er ikke i tvivl om, at også de borgerlige partier har forslag med til, 
hvordan vi kan bruge de 50 mio. kr., som vi har afsat til politisk 
prioritering. Jeg forventer, at lysten til at deltage i festlighederne ved dette 
års budgetlægning, hvor vi har penge i overskud, er væsentligt større end 
tidligere på året, hvor vi skulle spare flere hundrede millioner kroner. Her 
valgte de borgerlige partier som bekendt at stikke hovedet i busken.  



 
I den forbindelse bliver bare nødt til at slå helt fast, at hvis man vil være 
med til at bruge af pengene ved dette års budget, og dele gaver ud til højre 
og venstre, så må man også vise ansvar og stå ved de besparelser, der er 
gennemført. For det er, som også formanden har slået fast, en forudsætning 
for budgettet i 2012, at alle de vedtagne besparelser gennemføres som 
forudsat, og det er endvidere en forudsætning, at vi fortsætter den meget 
stramme økonomistyring. Det håber jeg, vi kan blive enige om alle 41. 
 
Med de ord kan Socialdemokraterne tiltræde indstillingen og tilkendegive, 
at vi ser frem til konstruktive forhandlinger i en god tone med de øvrige 
partier i regionsrådet. 


