Vores mand i Region Midtjyllands bestyrelse, Ib Bjerregaard har kritiske bemærkninger til regionens
budget for 2020...
Ib Bjerregaard: Som omtalt i medierne blev der den 8. oktober indgået budgetforlig i regionen med
opbakning fra alle partier.
Vores gruppeformand for Venstre i regionsbestyrelsen er Carsten Kissmeyer. Han og næstformanden Dorte
West er tilfredse med forliget og Venstres indflydelse på indholdet. Som valgt her i Hospitalsenhed Midts
område dækkende Skive, Viborg og Silkeborg kommuner har jeg imidlertid ikke samme opfattelse.
Jeg havde gennem længere tid sagligt argumenteret for at tilgodese Hospitalsenhed Midt. Det var der flere
grunde til. Hospitalet gennem de senere år effektiviseret 6 % som ”betaling” for at få et nyt akutcenter. Det
drejer sig om 110 millioner. Endvidere var Hospitalsenhed Midt suverænt det hospital, der i sidste års
runde sparede mest og afgav flest funktioner. De efterfølgende beregninger har vist, at de beregnede
besparelser ved ændringerne ikke er nået, der mangler ca. 10 millioner. Her argumenterede jeg for, at når
det er politikere, der har truffet disse beslutninger, så skal det også rettes op politisk. En tilførsel til
hospitalet fra 2020 på de manglende 10 millioner var derfor Venstres ønske. Ligeledes blev der sidste år
besluttet at spare 40 millioner i 2020 og 60 millioner i 2021 på ambulante besøg i hele regionen. Dette
område fylder rigtig meget i Midt, og derfor skulle Midt bidrage med forholdsvis meget, nemlig 8 millioner
i 2020 og 12 millioner i 2021. Venstres forslag var, at fjerne disse besparelser i hele regionen.
Ingen af forslagene var der opbakning til fra de øvrige partier, så resultatet er altså betydelig spare øvelse
for Hospitalsenhed Midt både i 2020 og 2021, hvilket vil medføre afskedigelser og dårligere vilkår for
patienter.
Jeg mener derfor ikke, Venstre er blevet tilgodeset. Jeg synes, at det er overraskende, at vores forslag blev
afvist. Vi skal huske, at vi manglede penge sidste år. Da kunne flertallet med regionsformanden som den
førende nemt finde ud af at lave målrettede besparelser, der samlet betød, at Hospitalsenhed Midt
suverænt var det hospital, der måtte spare mest og miste mest. Den daværende direktør og sygeplejefaglig
direktør for hospitalet blev fyret, da han foreslog alternativer. Men i år, hvor vi samlet har over ½ mia.
kroner til politisk prioritering ender det så med en fordeling efter lønsummer, hvilket betyder helt ens
tildeling til alle hospitaler - også til dem, der næsten ikke skulle spare sidste år og som har fået ekstra i år.
Hospitalsenhed Midt må dermed nøjes med 14,9 mio. Det står i skærende kontrast til sidste års store
besparelser på hospitalet.
Budgetforløbet giver mig rigtig bange anelser for fremtiden for sygehusene i Silkeborg, Viborg, Skive og
Hammel, der jo alle er en del af Hospitalsenhed Midt. Derfor har jeg også udtalt, at vi bør stå sammen om
alle 4 hospitaler på tværs af kommunegrænserne. I Silkeborg er opfattelsen, at det er Viborg, der ikke
prioriterer deres hospital. Virkeligheden er, at det er flertallet i Regionsrådet. Men det budskab er det
rigtig svært at trænge igennem med.
Som alle kan fornemme, så er jeg slet ikke tilfreds. Men der er jo ikke andet end at klø på - og så se hvad
fremtiden bringer. Jeg vil ikke svigte de lokale vælgere, selv om det er op af bakke.
Med venlig hilsen
Ib Bjerregaard

