
2. behandling af budget 2012 – Region Midtjylland – 28. september 2011  
  
Gruppeformand Poul Müller (C)  
  
Den generelle debat om økonomien havde vi under første behandlingen, så den vil vi i det 
væsentlige ikke komme ind på i dag. 
  
Jeg vil derfor kommentere selve aftalen – om de gode ting der er aftalt deri – og også kort komme 
ind på, hvor vi ikke helt kom igennem med de ønsker vi havde til budgettet. 
  
  
Vi har som et af to partier stædigt kæmpet for at få dækket hele regionen med døgnbemandede 
lægeakutbiler fra regionens start. Nu er alle partier så blevet overbevist om det. Vi er overordentligt 
glade for, at der fremover vil være døgndækkende lægebemandede akutbiler også i Randers og 
Horsens. 
  
Vi har hævdet hele tiden at der både reddes liv og at de der overlever takket være hjælpen overlever 
til et bedre liv. Nu er der af en læge på Skejby oven i købet fremlagt dokumentation om, at det hele 
har haft ret heri. 
  
Vi har i konservative en ambition om en fortsat styrkelse af det præhospitale område. Dette fordi 
behandling ikke først begynder, når patienter ankommer til hospital. Nej den begynder når 
ambulance eller akutbiler kommer frem.  
  
Vi har en ambition om, at styrke faglighed i ambulancer og er derfor glade for, at der på sigt skal 
arbejdes for, at der på alle ambulancer skal være paramedicinere. 
  
Det konservative mål er, at der på blå blink kørsel under normale forhold alene højst skal være en 
responstid på 15 min. Der er sket store fremskridt bl.a. takket være en god planlægning i vores 
præhospitale enhed og selvfølgelig også takket være en dedikeret indsats hos medarbejdere og 
samarbejdspartnere i det præhospitale system. 
  
Vi gik til forhandlinger med et ønske om, at få afsat en pulje på 10 mio. kr. til nedbringelse af 
responstiderne, hvor de er længst. Desværre kom vi ikke igennem med det, da de andre partier ikke 
på nuværende tidspunkt ville prioritere dette område blandt de mange relevante ønsker der var i 
forhandlingerne. 
  
Under 1. behandlingen nævnte vi nedbringelse af ventetider i psykiatrien, hvilket er med i forliget, 
hvilket vi heldigvis alle ser som et område der skal have fokus. 
  
En hensigtserklæring som lægger sporene for udbygning af hospice, når vi kommer dertil, er vi også 
glade for og havde sammen med flere andre med til forhandlingerne. 
  
Ingen der har fulgt arbejdet i regionen kan vist være i tvivl om, hvor højt vi prioriterer 
anlægsområdet. Vi er utålmodige og synes, at de nye byggerier og andre anlægsinvesteringer tager 
alt for laaang tid. 
  



Lad os får speedet hastigheden op for DNU, DNV, Viborgbyggeriet og ombygningerne i Raders og 
Horsens samt Silkeborg samt sundhdshuse. 
  
Vi gik til forhandlingerne med det mål at få afsat en pulje på 100 mio. ekstra i 2012 til dette. Det vil 
øge kvalitet og det vil være en rigtig rigtig god forretning, da vi ved at effektiviteten vil stige med 
investeringerne. Ikke fordi vores ansatte skal løbe stærkere., men fordi arbejdsgangene kan blive 
mere effektive. Vi ville også fra 2013 bruge en større del af væksten på sundhedsområdet til 
investeringer. 
  
Hvordan gik det med de ønsker? Tja - i sandhedens interesse blandet, men i betragtning af tre 
mandater ud af 41 vel ikke så ringe endda. 
  
Det er aftalt, at der fra 2013 skal afsættes en del af væksten i budgettet til fremskyndelse af 
anlægsinvesteringer. Det er aftalt, at den forventede besparelse på rente, som vi vil får grundet den 
økonomiske krise reserveres til hurtigere gennemførelse af de meget perspektivrige 
anlægsinvesteringer. Ikke al for konkret blev det, men gode aftaler i den rigtige retning. 
  
Ingen kan heller være i tvivl om, at vi fra konservativ side har foreslået igen og igen at psykiatrisk 
hospital Risskov skal nedlægges for at bygge nyt ved Skejby. Vi ønsker at det skal ske nu. Vi ved at 
det vi øge kvalitet og at det vil være den allerbedste af alle de mange investeringer 
samfundsøkonomisk. Vi ved at vores forslag om, at købe det nye ved at betale med at aflevere det 
nuværende hospital i Risskov til bygmesteren er meget meget realistisk. Det skal afklares i 
indeværende år, så vi kan komme i gang. EN meget meget vigtig landvinding at vi fik dette med. Vi 
vil følge denne sag meget nøje.og tænker, at rød blok med Bent Hansen i spidsen gerne vil måles på 
at denne beslutning, som vi fik med,  gennemføres hurtigt – det er jo da i den grad en femrykning af 
offentlige investeringer. En opfordring -. Se nu købmandsmæssigt på det og ikke juridisk – en 
lovlig juridisk model findes – så det vigtige er derfor at tage de andre briller på for at komme ud 
over stepperne i denne sag. 
  
Forliget indeholder mange andre gode ting blandt andet en lille begyndende gældsafvikling, meget 
vigtige satsninger på forskning og telemedicin. Satsninger som gør os klar til fremtiden til gavn for 
patienterne og som samtidig kan give vores erhvervsliv mulighed for et hjemmemarked som afsæt 
for eksport og dermed indtjening til gavn for hele det danske samfund og for skabelse af 
arbejdspladser. 
  
Vi tilslutter os indstillingen og glæder os over det forhandlingsklima som var med en åben proces, 
hvor vi alle lyttede til hinanden. 
 


