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Det er aldrig rart, når vi finder os selv i en situation, hvor vi er nødt til at skære i kernevelfærden. Vi kan måske
føle os magtesløse – vi kan måske endda føle, at vi ikke har noget ansvar for den forringede service, borgerne nu
vil opleve – for pengene skal jo findes et sted.

Men nu er det tid til selvransagelse for os i regionsrådet. Kunne vi have forhindret så markante forringelser, som
vi nu står over for? Forringelser, der får Regionsrådsformand Bent Hansen til at sige, at vi ikke bare skærer ind
til benet men skærer i benet.
Der bliver igen og igen sagt, at grunden til, at vi nu skal spare 700 millioner kr., er de stigende medicinudgifter.
Men at give det hele skylden, er at lægge en alt for stor del af ansvaret fra sig og håbe på, at borgerne køber den.
Lad os være ærlige om, at vi bygger for milliarder af kroner – byggerier, hvis udgifter er løbet løbsk. Jeg påstår
ikke, at vi ikke skal bygge, men lad os bare indrømme, at det er en af grundene til, at vi nu sparer andre steder.

I dag vil jeg dog først og fremmest rette opmærksomheden hen på alle de små ting, vi her i Regionsrådet
beslutter at bruge penge på. Det kan virke som så lidt, når vore budgetter er så store, som de er. Hvad er så et par
millioner eller måske bare 100.000 kr.?
Mange bække små gør en stor å, som vi alle ved. Og det bør vi huske på, næste gang vi godkender en studietur,
støtte til sportsturneringer eller kulturlivet. Det betyder ikke bedre service for borgerne. Næste gang, vi stemmer
om, hvorvidt et eller andet spændende projekt skal have midler fra os, så husk, at de penge, vi bruger på den
slags, ikke også kan bruges på bedre sundhed og kernevelfærd.

Men lad os nu se fremad, vi har landet et bredt forlig, et forlig som kun et enkelt parti ikke kunne være med på. Vi
har alle måtte hugge en hæl, klippe en tå, for at få vores ønsker om besparelser opfyldt, og få de områder skånet
som nu har vores interesser. Nok er der ”bare” tale endnu en besparelse, men vi må huske på at vi har et stort
ansvar overfor vores borgere og ”de varme hænder” i de enkelte enheder! Som nu må bøde for de besparelser
som vi i mandags underskrev.
Lad os tænke fremsigtede og proaktive løsninger, så vi ikke står i samme situation om 2 eller 6 år igen.
Liberal Alliance gik med på dette budgetforlig da jeg har en tro på, at vi fortsat kan sikrer balance i regionen.

