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Det er med stor glæde, at vi nu kan konstatere, at der er et bredt 
flertal bag regionens budget for 2012. Dermed er der bred 
opbakning til den politiske styring af regionen, som i de seneste år 
har betydet, at der er blevet bragt orden i regionens økonomi, 
ventetiderne er faldet, patienttilfredsheden steget og kvaliteten 
forbedret på sygehusene i Midtjylland. Det betyder, at vi i år – i 
modsætning til hovedstaden – kan undgå besparelser på vores 
hospitaler i Midtjylland. 
 
Jeg vil så også mene, at vi har haft vores besparelser at kæmpe 
med. Siden regionens fødsel har vi kæmpet med at få budgetterne 
til at hænge sammen. Det skyldes en medfødt og helt urimelig 
underfinansiering af Region Midtjylland igennem fordelingen af 
bloktilskuddet – et forhold vi stadig agter at få rettet op på. 
 
Desuagtet er vi med den store omstillingsplan fra tidligere på året 
kommet i mål. Vi har ikke alene sikret en økonomi i balance – ja 
faktisk med et lille overskud. Vi er ved at gennemføre en 
omfattende omstilling af det regionale sundhedsvæsen – en 
omstilling, som skal gøre det muligt for vores hospitaler at møde 
fremtidens udfordringer, herunder et stigende krav om behandling 
på et specialiseret niveau og med en høj kvalitet. 
 
Når vi står her i dag med et så positivt budget, så er det altså ikke 
fordi et par håndfulde politikere har brugt 3 timer over noget kaffe 
og kage her tidligere på måneden på at forhandle et budget på 
plads for 2012. Det er den mindste del af det. Den helt store tørn 
tog vi i forbindelse med omstillingsplanen i februar. Det er dén, 



der baner vejen for, at regionen er kommet ind i en særdeles 
positiv udvikling på trods af de stramme økonomiske vilkår, vi er 
underlagt. 
 
Af samme grund blev jeg noget forundret over, at Venstres Anne 
V. Kristensen i et debatindlæg for nyligt fandt det påkrævet at 
selvudnævne Venstre som sejrherre ved dette års budgetforlig. Må 
jeg minde om, at Venstre stemte imod omstillingsplanen sammen 
med de øvrige politiske partier. Dermed har Venstre effektivt 
afskrevet sig muligheden for at tage æren for, at budgettet er i 
balance. At man så tog imod indbydelsen til festen ved dette års 
budgetforhandlinger, hvor partierne stod i kø for at dele gaver ud – 
vel at mærke efter at regningen var betalt – det gør ikke Venstre til 
sejrherre. 
 
I det hele taget synes jeg, det er noget underligt noget, at der skal 
udråbes en sejrherre ved dette års budgetlægning. Som om det var 
en krig, vi havde kæmpet. Vi var jo enige om stort set alt denne 
gang. Jeg vedstår mig gerne, at Socialdemokraterne har været i 
krig med Venstre. Det var vi, da Venstre nægtede at deltage i 
besparelserne i forbindelse med omstillingsplanen, og det var vi så 
sent som ved folketingsvalget, hvor Venstre ville nedlægge 
regionerne. Men kære Anne V. Kristensen, valgkampen er 
overstået, og der er meget lang tid – både til det næste 
folketingsvalg og til næste regionsrådsvalg.  
 
Vi havde faktisk lagt stridsøksen og gik ind til 
budgetforhandlingerne med et åbent sind, og formanden har efter 
vores opfattelse gjort sig meget umage for at give alle partier et 
fingeraftryk ved dette års forhandlinger. Det er mit håb, at alle 
partier fremadrettet vil bakke op om den linje, så vi nu kan få ro til 
at skabe udvikling i fællesskab. 



 
Og netop ro er der brug for nu. Vi er helt klar over, at flere 
hospitaler i de seneste år er blevet presset til det yderste. 
Hospitalerne leverer i dag mere, end de fleste kunne have 
forventet med en så stram økonomi, som den de har været 
underlagt, og med en kraftigt stigende efterspørgsel efter 
behandling fra borgernes side.  
 
Vi skylder vores personale på hospitalerne stor ros for deres 
fantastiske indsats. Det er dem, der loyalt arbejder for at 
gennemføre de besparelser og omlægninger, som vi har besluttet i 
omstillingsplanen. Og det er dem, der skal have den største del af 
æren for, at vi i Region Midtjylland har de mest tilfredse patienter 
i Danmark. Tak for det! 
 
Men tak er som bekendt kun et fattigt ord, og hvis man læser 
RMU’s høringssvar, så tror jeg, man kan forvisse sig om, at 
medarbejderne ikke stiller sig tilfredse med det. Jeg synes, det er 
et rigtig godt høringssvar, der meget præcist adresserer de 
problemstillinger, som vores personale møder – ikke mindst i 
forbindelse med gennemførelsen af omstillingsplanen. Vi har bl.a. 
bidt mærke i, at RMU i deres høringssvar påpeger vigtigheden af, 
at ”Region Midtjylland i de kommende år afsætter væsentlige 
midler til en strategisk indsats for at efteruddanne og 
videreuddanne sit personale”.  På den baggrund har vi i budgettet 
afsat 14,3 mio. kr. til en styrkelse af uddannelsesområdet, og det 
ser vi som et af de mest positive resultater ved dette års budget, og 
vi håber og tror, at det vil blive taget godt imod af vores 
medarbejdere. 
 
Til sidst vil jeg fremhæve nogle enkelte punkter ved dette års 
budget, som vi i særdeleshed glæder os over. 



 
Vi har fra Socialdemokraternes side – i samarbejde med SF og De 
Radikale – forud for budgetforhandlingerne – fremlagt forslag om 
at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning med et to-cifret 
millionbeløb. Vores ønske er blevet imødekommet ved 
budgetforhandlingerne, og det er vi meget glade for. Det betyder, 
at vi nu kan få universitetsklinikker på alle vores 
regionshospitaler, samtidig med at vi bl.a. styrker den 
internationale forskning på universitetshospitalet i Aarhus.  
 
På samme vis er vi glade for, at forligspartierne har støttet vores 
forslag om at oprette et telemedicinsk center i Region Midtjylland 
– det første af sin art i Danmark. Det er banebrydende og vil få 
stor betydning for udviklingen af vores sundhedsvæsen, at vi nu 
for alvor får sat turbo på telemedicinen i regionen. Det vil forbedre 
kvaliteten og patienttilfredsheden, samtidig med at vi kan udnytte 
vores ressourcer langt bedre end i dag. Desuden kan det blive 
starten på et nyt erhvervseventyr i stil med vindmølleeventyret, 
hvis vi kan understøtte udviklingen af sundhedsteknologi i private 
virksomheder, hvoraf mange ligger i Region Midtjylland. Disse er 
nogle af de ting, der gør, at vi kan sige, vi har lagt et budget, der 
peger fremad. 
 
Til sidst vil jeg fremhæve, at vi er meget tilfredse med, at vi med 
budgetforliget har afsat 3 mio. kr. til fødselsforberedelse på alle 
regionens fødesteder samt besøg af jordemoder kort efter, at den 
fødende er udskrevet fra hospitalet. På dette område har vi ikke 
gjort det godt nok i de seneste år, og det råder vi nu bod på. 
 



Jeg vil godt afslutte med at takke forligspartierne for nogle gode 
forhandlinger i en god tone. Det tegner godt for det fremtidige 
samarbejde.  
 
Med disse bemærkninger kan Socialdemokraterne tilslutte sig 
indstillingen. 
 
 
 


