
 
Liberal Alliances ordfører. 
 
1. Behandling af budget 2017, RM. 
 
1. Det har, siden regionernes oprettelse, været således, at vi har måttet leve 
med økonomiske rammer for aktiviteten. Det følger bl.a. af, at vi ikke har 
nogen selvstændig ret til at udskrive skat.  
Men om vi så havde haft denne ret, ville det næppe have ændret på den 
aktivitetsbestemte rammestyring. Det ville så bare have været et skatteloft 
som vi ser det i kommunerne. 
 
Opgaven er derfor, at prioritere inden for de til enhver tid af regering og 
folketing givne økonomiske rammer. En helt klassisk politisk opgave –
ikke mindst i et demokrati. 
 
Ethvert sundhedsvæsen kan bruge nationalproduktet 2 gange. Det er sådan 
set også et tegn på et initiativrigt og virksomt sundhedsvæsen. 
En for længst afdød, men højt estimeret professor i medicin ved KU, Dahl-
Iversen, udtrykte det på denne måde, om end nok med et glimt i øjet: ”Kun 
højst 10% af befolkningen kan med føje tillade sig at befinde sig uden for 
landets sygehuse.”  
Om så var, ville nationalproduktet nok heller ikke være slet så stort som 
det rent faktisk er, og så løser mange problemer jo sig selv, kunne man 
måske mene. 
 
 
2. Som jeg forstår det, er det Sundhedsstyrelsen der anbefaler og 
godkender behandling og medicin, herunder også ny og dyr medicin. Men 
de må ikke lade pris og omkostninger indgå i deres overvejelser, om end 
der måske ”en lysning” på vej. 
Samtidig har vi nogle regionsråd der trues med bål og brand hvis ikke de 
overholder deres budgetrammer. Og det gør de derfor, og jævnt hen, endda 
ganske flot for mig at se.  
Men der hænger jo ikke sammen.   



Jer har aldrig hørt et folketingsmedlem sige, og da slet ikke en 
sundhedsminister, at medicin eller behandlinger der koster både halve og 
hele millioner om året for én patient, ikke vil blive behandlet eller kun 
undtagelsesvist vil blive behandlet. 
Det er som om alternativet til meget dyre behandlinger er ingen 
behandling. Men det er det jo ikke. Alternativet til dyre behandlinger er at 
fortsætte den allerede modtagne behandling, evt. med en mindre dyr ny 
behandling, og erkende at såfremt merudgiften ikke står mål med det tab 
som andre dele af sundhedsvæsenet må lide, bliver behandlingen ikke sat i 
værk. Det scenarie lever alle mennesker jo med i deres daglige private liv. 
Dybest set er det jo at svigte alle de mennesker der har deres daglige 
arbejde i sundhedsvæsenet, hvis man ikke tør prioritere. 
 
I Norge, der har et nationalprodukt som er 50 % større end det danske, 
foretager man den slags prioriteringer. Og i England med, der har et noget 
lavere nationalprodukt end Danmark. Og i mange andre lande med dem. 
 
De danske regioner vil for mig at se kunne styrke deres image hvis de 
sagde højt og tydeliget til regering og folketing, at de svigter det samlede 
sundhedsvæsen ved ikke at turde prioritere. Og tør de ikke gøre det i 
statsligt regi, så giv opgaven til regionerne. De har erfarne –specialister og 
andre- nok til at løse en sådan opgave, og den behøver ikke at blive løst på 
samme måde overalt i regionerne, fordi der er forskel på både patienter, 
personale og kompetencer. 
 
Det er Liberal Alliances beskedne ønsker for sundhedsområdet.  
Men jeg vil dog tilføje, at det ville have været ønskeligt hvis vi havde fået 
et noget mere omfattende prioriteringskatalog at forholde os til. Det er jo 
nærmest et ”fait accompli” vi har fået udleveret. 
 
3. På det regionalpolitiske område så jeg gerne at man i højere grad 
målretter midlerne imod den egentlige erhvervsudvikling. Det som giver 
både produktion og beskæftigelse. Som jeg tidligere har påpeget det i en 
oversigt som jeg for et halvt års tid siden udleverede til regionsrådet, er der 
kun 2 kommuner i regionen, der frem mod 2040, har vækst i den 
erhvervsaktive andel af befolkningen. Det er Aarhus og Horsens. Randers  



har hverken fremgang eller tilbagegang. Selv kommuner som Herning, 
Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande og Holstebro, som vi normalt opfatter 
som stærke kommuner, vil opleve faldende befolkningstal i de 
erhvervsaktive aldre.  
Derfor er det mit forslag, at vi koncentrerer indsatsen om at skabe 
arbejdspladser, og gør indsatsen mere egnsspecifik ved at målrette den de 
områder vi ved har eller får problemer med at fastholde den 
erhvervsmæssige beskæftigelse.     
Så må målbillederne om kulturen og den grønne omstilling finde andre 
græsgange så længe. Endnu engang, vi sidder her for at prioritere. 
 
4. Det gælder også det sidste område jeg gerne vil nævne. 
Personalefordelingen.  
På Danske Regioners hjemmeside har jeg trukket en oversigt ud som viser 
antallet af ansatte i regionerne under ét. Den er ganske interessant. Den er 
fra april 2016.  
Regionerne under ét beskæftiger 119.798,8 fuldtidsansatte. Af større 
grupper ses: 

• Administration og it                      5.943 

• Akademikere ex læger                  7.023 

• Lægesekretærer                             8.635 

• Overlæger                                      6.414 

• Reservelæger                                 9.310 

• Syge- og sundhedspersonale       50.637, heraf sygeplejersker 34.046 

• Social- og sundhedspersonale     14.747 
 
Som forholds nytiltrådt i Regionsrådet, jfr. foregående punkt på 
dagsordenen, har jeg meget vanskeligt ved at vurdere rimeligheden af 
denne personalesammensætning. 
Og jeg kan selvsagt heller ikke vurdere hvordan situationen ser i i de 
enkelte regioner. Men tallene må været indsamlet i regionerne. Så dem vil 
jeg gerne bede om, og gerne også fra tidligere år, således at det er muligt at 
vurdere evt. tendenser i udviklingen. 
 
Hvad der falder i øjnene, er imidlertid at antallet at personer med 
administrativt arbejde –de tre førstnævnte kategorier- er noget større end 



f.eks. antallet af læger, der vel må siges at være en slags nøglepersoner i 
sundhedsvæsenet, og da især når det også betænkes, at en ikke ringe del af 
sygeplejersker og yngre læger også døjer med administrativt arbejde. 
Kommet så langt vil jeg foreslå at vi reserverer et vore temamøder til disse 
problemstillinger. Som nævnt om tendenser i udviklingen, årsager og 
virkninger mv. Kan vi også her få regeringens tilladelse til selv at 
prioritere hvordan vi vil drive virksomheden, vil udgifter til kontrol og 
administration, antagelig i et ikke ringe omfang kunne erstattes af ”varme 
hænder”, der jo i den grad har nok at gøre med det centrale: behandling af 
syge mennesker, pleje, pasning og gerne helbredelse.   
 
5. Om selve budgettet. Jeg vil ved anden behandlingen stemme for 
budgettet –for vi skal jo have et budget- forudsat det overholder de aftaler 
som er indgået med regeringen om såvel drift som anlæg og finansiering, 
herunder kassekreditreglen.  
 
Ivar Dreyer 
 
Liberal Alliance. 
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