
Venstres ordførertale ved det ekstraordinære regionsrådsmøde 23. juni 2010-06-24 
 
Det talte ord gælder 
 
For lidt over et år siden – helt nøjagtigt den 20. maj 2009 – behandlede vi 1. kvartalsrapport pr. 31. 
marts 2009 i Regionsrådet. 
 
Kvartalsrapporten vurderede en merudgift i forhold til budgettet på 223 mio. Kun 3 måneder inde i 
2009. 
I den forbindelse foreslog Venstre, at der skulle laves en handleplan til løsning af det forventede 
underskud i 2009. 
De øvrige partier ville lave en handleplan, efter at finansieringsudvalget havde afgjort sagen om 
ændret fordeling af bloktilskud – regionerne imellem. 
 
Når vi ser bagud på processen, på de besparelser vi vedtager i dag, så blev de besluttet den 24. 
februar og i dag har vi den 23. juni – altså 4 måneder. 
Hvis Regionsrådet havde tilsluttet sig Venstres forslag, så havde der ligget en plan klar til 2. 
behandling af budget i september 09. 
 
Men der var nok andre årsager til, at der ikke skulle laves en handleplan, for da vi kom til 
budgetforhandlingerne, havde vi, oveni de 223 mio. kr., også fået afslag på låneansøgninger for 550 
mio. kr. 
Problemet blev løst – i gåseøjne – ved at sende ny låneansøgning på stort set samme beløb, ved at 
lave en spareramme på 160 mio., som skulle udmøntes hvis vi ikke fik ændret bloktilskuddet. 
 
Det budget der blev vedtaget for 2010 – uden os – var et politisk svigt overfor vores personale og 
også overfor vores patienter. Borgerne er blevet snydt. 
Vi fik lån for 600 mio. kr., men de 400 mio. knytter sig til 2011.  
Sparerammen på 160 mio., som jo skulle udmøntes, hvis vi ikke fik ændret bloktilskudsfordelingen, 
er så den vi beslutter i dag. 
Det er vores overbevisning, at hvis der var taget fat på udmøntningen af de 160 mio. ved 
budgetlægningen for 9 måneder siden, så havde situationen set helt anderledes ud i dag. 
 
Situationen er nemlig den, at selvom vi i dag vedtager besparelser på 284 mio., så hænger det stadig 
ikke sammen i 2011. I hvert fald ikke uden lån til drift. Og det kan ikke siges tit nok: Lån skal 
betales tilbage – MED renter. Vores gæld nærmer sig de 5 mia., og renterne alene er en stor 
belastning på vores budget. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis renten stiger. 
Jeg har set formanden citeret i avisen for at sige, at nu kommer der mere ro på budgetlægningen til 
efteråret, hvor vi kan lægge budget uden besparelser.  
 
Jeg vil bare advare på det kraftigste. Hvis situationen ikke er blevet væsentligt bedre i næste 
kvartalsrapport, og hvis vores formand alligevel planlægger et budgetforløb til efteråret uden 
besparelser, så bliver det svært at leve op til den netop indgåede økonomiaftale med Regeringen. 
 
I Venstre synes vi, det er ligeså træls at spare, som alle I andre synes. Derfor vil vi håbe, at vi snart 
kan få politisk opbakning i Regionsrådet til at løse de økonomiske problemer på en langsigtet måde.  
Det er den eneste måde at undgå evige besparelser.  
Vi skal se problemerne i øjnene og tage affære – ikke halvt – men helt affære. 
 
Med den besparelse som vi vedtager i dag, ser jeg dog tendens til at handle i tide, som vi de seneste 
to år har efterlyst. Og det vil vi gerne kvittere for. 
 
Vi vil også gerne kvittere formanden for, at det alligevel lykkedes at indgå forlig, og at du lyttede til 
Venstres ønsker om at bevare Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Grenå. 



 
Samtidig vil vi dog også gerne kvitteres for, at vi på konstruktiv vis har deltaget i at finde de 
besparelser, som S,SF, De Radikale og Enhedslisten burde have budgetteret med for 9 måneder 
siden. 
 
Med disse ord tilslutter Venstre sig indstillingen. 


