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Med en alt for stram økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner , der slet ikke 
giver plads til alt det der forventes, og som er oplistet til at give Region Midtjylland sølle 
7,5 mio.kr. i realvækst, ja så er det et meget svært budgetgrundlag vi har skullet forholdes os 
til. Og lad os med det samme slå fast – vi havde gerne været besparelserne foruden. 
  
Der er tryk på i hverdagen. 
Derfor er der grund til at holde et skarpt øje med arbejdsmiljøet, ikke alene af hensyn til 
medarbejderne, men så sandelig også af hensyn til brugerne. For et presset arbejdsmiljø 
indvirker på begge sider af bordet. 
Og det uanset om vi taler om vores hospitaler, psykiatrien, uddannelser eller administrativt 
personale.  
  
SF er bekymret for den travle hverdags konsekvenser, noget der ikke har været økonomi til at 
rette op på.  Derfor glæder det os, at budgetforliget lader anlægsbudgettet tage den største 
del af besparelsen, frem for rene lønkroner.  
For op til budgetforhandlingerne i mandags så det svært ud.  
  
Men det budgetforlig som der nu er indgået og som SF er en del af, er på væsentlige punkter 
forbedret. 

Derfor er en af de vigtigste besparelser på 20 mio. kr. ikke formuleret som et 
effektiviseringskrav, men som en bedre ressourceudnyttelse, med fokus på videndeling mellem 
institutionerne.  

 Besparelserne på akutklinikkerne og hele ambulanceområdet er trukket tilbage. Nu skal der 
laves et uvildigt analysearbejde. 

 For SF er hele det fremskudte præhospitale område en vigtig hjørnesten i vores 
sundhedspolitik. Der skal ikke træffes forhastede beslutninger. Vi skal arbejde på et oplyst 
grundlag, og derfor har SF fået vedtaget at hospitalsudvalget tidligt skal inddrages. 

 SF glæder sig over at forliget indeholder et fald i brug af privathospitaler. Vores hospitaler 
skal i større udstrækning selv stå for behandlingerne.  

En anden forbedring er at få udvidet mobillaborant-ordningen. Det giver god mening for de 
mange patienter som i dag sendes ud på landevejen for prøver, som lige så godt kunne tages 
derhjemme. Vi får råd til denne forbedring ved at bruge sparede kørselsudgifter.  

Anlægsbudgettet er det største bidrag til at få økonomien til at nå sammen. Vi forlænger 
planlægnings- og byggeperioden, men forringer ikke det samlede anlægsbudget for 
regionshospitalerne i Randers og Horsens.  

Derudover skal der laves et arbejde med anlægsplanlægning, fordi der er opgaver som der i 
første omgang ikke blev råd til, i f.eks. Skive og på Diagnostisk Center i Silkeborg. 

Som det sidste vil vi pege på et par af en række gode hensigtserklæringer, som alle bidrog til.  



SF foreslog et fortsat godt samarbejde mellem regionen og patientforeningerne, også når de 
nye hospitalsbyggerier tages i brug. Ikke mindst brugerorganisationer fra Psykiatrien har 
været bekymret for, hvad der fremadrettet skal ske. 

Hensigtserklæringen fra sidste år om Høfde 42 er gentaget, og det er godt. Men hold da op 
hvor der er brug for aktiv handling, ikke en gang ud i fremtiden, men LIGE NU. Det ansvar 
burde staten vedkende sig.  

Så selv om der overordnet i forudsætningerne for budgetaftalen er en stram økonomi, så er 
vores vurdering at det forlig der ligger har flyttet sig i den rigtige retning. 
  
Til allersidst må vi omkring et svært tema, det var et særdeles vanskeligt udspil regionens 
administration fremlagde. Endnu en gang var akutberedskabet i spil, selv om vi med sidste års 
budgetforlig massivt fejlede det af bordet. Med forslaget blev borgerne igen kastet ud i 
usikkerhed.  
  
Kan man da ikke regne med politikernes retning, spørger borgere os ind imellem om. En 
bekymring SF til fulde forstår.  
  
Og vi bliver nødt til at se på hvordan administrative udspil opstår, lever de for meget deres 
eget liv.  
Man kunne også se på hvordan de rådgivende udvalgs og Regionsrådets arbejdsvilkår er.  
  
Så ud fra en demokratisk vinkel bør det være noget vi i fællesskab tager alvorligt. 

  

Med disse ord sender vi budgetforudsætningerne og aftalen videre til 2. Behandling. 


