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Af Lars Løkke 
Rasmussen, 
Venstres formand 
og statsminister 
  

 
Tak – og på snarligt gensyn 
 
Mange ting gør indtryk gennem en tre 
uger lang valgkamp – men få ting har 
gjort større indtryk på mig end at opleve 
det engagement, som Venstres kandida-
ter, medlemmer og frivillige mønstrede 
før og under valgkampen i juni. Venstre 
var synlig overalt, og efter næsten fire år 
med rødt styre var der i hele Danmark 
en gejst og en vilje til at skabe mulighed 
for et regeringsskifte.  
  
Som bekendt lykkedes det – også selv 
om Venstre fik et dårligere valg end øn-
sket. Måske kan nogen sidde tilbage og 
føle, at deres indsats var forgæves, fordi 
den lokale kandidat ikke opnåede valg. 
Men det er ikke tilfældet! Hver eneste 
kandidat er en lokalkendt profil, som stil-
ler med et netværk. Og uanset om man 
har fået 200 eller 20.000 personlige 
stemmer, har indsatsen gavnet Venstre. 
Fra mig skal der derfor lyde en stor og 
varm tak til alle, som trak i kampagne-
jakkerne og knoklede på gader og stræ-
der. Det gælder også de over 10.000 
frivillige, som gav en hånd med på Ven-
stres vej til Statsministeriet. 
  
Sommeren er ved at gå på held, og der-
med indvarsles en ny politisk sæson. 
Folketinget åbner den 6. oktober, men 
jeg og regeringens ministre er allerede i 
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arbejdstøjet. Der venter os et hektisk efterår, hvor store beslutninger står i kø. For 
selv om den tidligere SR-regering tegnede et rosenrødt billede, så er Danmark sta-
dig udfordret. Der er ingen tid at spilde, og mere end nogensinde må vi politikere 
prioritere. 
  
Vores plan for efteråret hviler på fire hjørnesten:  
 
1. Tryghed for danskerne - herunder en ændring af dansk udlændingepolitik, en 

mere konsekvent retspolitik samt et opgør med retsforbeholdet. 
 

2. At skabe vækst og udvikling i hele Danmark bl.a. med en liberalisering af planlo-
ven, udflytning af statslige arbejdspladser og en ny fødevare- og landbrugspoli-
tik. 
 

3. At styrke kernevelfærden - særligt sundheden og ældreområdet. 
 

4. Og at fortsætte arbejdet for at sikre, at det kan betale sig at arbejde ved at indfø-
re et kontanthjælpsloft og skabe fundamentet for lettelser i skatten på arbejds-
indkomst. 

  
Nye valg venter, og snart skal vi som parti igen stå sammen. Inden jul skal vi stem-
me om afskaffelse af EU-retsforbeholdet. Det er en vigtig sag for Danmark. Jeg 
håber, at kampagnejakkerne stadig hænger fremme, for vi får brug for jeres hjælp 
til at sikre, at vi får et ”JA” i hus.  
 
Jeg glæder mig til at se jer derude.    
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Af Anders Jensen, 
formand for Venstre i Viborg kommune 
 
 

Folketingsvalget 
 
Det netop overståede folketingsvalg havde hele året haft fuld fokus i Venstre i Vi-
borg Kommune, da valgkampen reelt havde kørt siden statsministeren holdt sin 
nytårstale. Resultatet for Venstre kan ikke andet end give lidt blandede følelser, 
dog mest positive. Det er meget positivt, at der kom et borgerligt flertal. Venstre og 
Lars Løkke tog, efter en uges forhandlinger, regeringsansvaret på sig og der blev 
dannet en regering med 17 Venstre-ministre.   
 
Det er også meget positivt at Kristian Pihl Lorentzen blev genvalgt til folketinget, på 
trods af hård konkurrence fra de Konservatives formand Søren Pape. Dermed har 
Venstre i Viborg Kommune fortsat en direkte adgang til Venstres gruppe, som er 
endnu vigtigere nu, da Venstre sidder med regeringsansvaret og den store indfly-
delse som følger deraf. 
 
Men de blandede følelser opstår, når man ser på Venstres eget valgresultat, som 
resulterede i en tilbagegang på 13 mandater og 7,2 %. Det er naturligvis ikke til-
fredsstillende og her forestår der et stort arbejde, for at forbedre dette resultat til 
næste folketingsvalg og for at det dårlige resultat ikke skal slå igennem til kommu-
nalvalget. Med Venstre ved regeringsmagten, bør der dog være en  
god base til at vise handling og til at få mange liberale temaer bragt på banen. Den 
første tid af regeringens liv viser allerede disse tendenser. 
 
Regeringen tager fat på en tiltrængt evaluering af den nye folkeskolereform, bedre 
vilkår for landbruget, et skatte- og byrdestop og andre tiltag som kan bidrage til, at 
der oprettes flere private arbejdspladser og til en større vækst i samfundet. 
 
Tak til alle som bidrog i valgkampen og dermed var med til at bringe Venstres nye 
regering til magten. Nu gælder det om, at påvirke regeringen til at holde en liberal 
kurs. Det kan du som medlem være med til, ved at deltage i vore politikgrupper, 
hvorfra holdningerne fra Venstre i Viborg Kommune kan sendes videre til Christi-
ansborg. 
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Visions-debatmøde 
Mandag den 31. august 2015, kl 19:00  
på Asmildkloster Landbrugsskole 
 
 
Af Keld T. Jørgensen 
Formand, Venstre i Bjerringbro 
Næstformand, Venstre i Viborg Kommune 
 

 
På vej mod Danmarks bedste familie kommune 
 
Visionen for Venstre i Viborg Kommune bliver sat til debat på Asmildkloster 
Landbrugsskole i Viborg. Jens Rohde sætter gang i debatten og der bliver mulig-
hed for, at få et indblik i og indflydelse på hvordan visionen skal brydes ned i for-
hold til den enkelte borger i kommunen. 
 
Bearbejdningen vil ske i form af debatter i mindre grupper, som favner de enkelte 
politik-områder, således får vi nuanceret visionens betydning for de enkelte fag-
områder. Det betyder, at de respektive byrådsmedlemmer fra Venstres gruppe i 
Viborg Byråd vil være involveret sammen med alle interesserede i, at komme et 
spadestik dybere med udfoldelsen af Venstre Vision for Viborg Kommune. 
 
Vi ser frem til en spændende aften, som kommer til at give afsæt til udformnin-
gen af den handleplan, som skal danne grundlag for valgkampen til Kommunal- 
valget 2017. (Læs hele oplægget på viborg.venstre.dk under Downloads) 
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Af Kristian Pihl Lorentzen 
Folketingsmedlem for Venstre i Viborg Kommune 
 

 
Vigtige opgaver efter valget 
 
 
Det er glædeligt, at folketingsvalget den 18. juni resulterede i et blåt flertal og en ny 
V-ledet regering. Jeg vil gerne takke for den store tillid, der blev vist mig ved valget, 
hvor jeg blev genvalgt som MF. Jeg vil hermed udtrykke min varme TAK til de man-
ge V-byrådsmedlemmer, VU’ere, V-organisationsfolk og V-medlemmer fra Viborg 
Kommune, der gav den fuld gas i valgkampen for at hjælpe mig. Det var særlig 
tiltrængt ved dette valg. Dels stod Venstre til en generel tilbagegang, dels var der 
meget hård konkurrence om de blå stemmer i Viborg Kommune efter opstillingen 
af K-formand og fhv. borgmester Søren Pape. Men ved forenede kræfter lykkedes 
det at opnå genvalg med 7.768 personlige stemmer, heraf de 5.344 i Viborg Kom-
mune. Jeg er nu klar til at videreføre en målrettet indsats på tinge under oprethol-
delse af en stærk forbindelse til mit bagland.  
  
Forude venter et hårdt arbejde med at kæmpe for de mål, som Venstre gik til valg 
på. Jeg er overbevistom at vi gennem målrettet indsats og tæt dialog mellem bag-
landet og folketingsgruppen/regeringen kan skabe respekt og opnå fornyet frem-
gang ved næste folketingsvalg. Men vælgernes tillid kommer ikke af sig selv. Den 
skal Venstre gøre sig fortjent til ved at opnå konkrete resultater på såvel landsplan 
som i forhold til det område, hvor man er valgt. Fx ved at politikerne i langt højere 
grad sætter dagsordenen og ikke blot overlader vigtige beslutninger til embedsvær-
ket.   
 
Ved gruppens konstituering efter valget blev jeg betroet en række vigtige opgaver. 
Først og fremmest glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet som Venstres transport-
ordfører. Transport og infrastruktur har afgørende betydning for erhvervsliv og bor-
gere i hele landet, herunder på Viborgegnen. Jeg glæder mig også til at varetage 
mit nye ærefulde hverv som medlem af Folketingets præsidium, der ud over at lede 
møderne i folketingssalen også indebærer at være ”bestyrelse” for Danmarks par-
lament. Dertil kommer vigtige opgaver som medlem af Forsvarsudvalget, Miljø- og 
Fødevareudvalget, Energiudvalget, Retsudvalget, Skatteudvalget og Kirkeudval-
get. Det bliver absolut ikke kedeligt.   
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Jeg har noteret mig en række opgaver/målaf stor betydning for borgerne Viborg 
Kommune, som kan løses af Folketinget. Lad mig her nævne nogen af dem: 
 
1. Forbedring af den trafikale infrastruktur. Rute 26 skal snarest opgraderes mel-

lem Søbyvad og Mundelstrup. Og som et mere langsigtet projekt, skal der fort-
sat kæmpes hårdt for en Hærvejsmotorvej via Viborg. Princippet om en jysk 
parallelmotorvej er knæsat i regeringsgrundlaget – det er en historisk landvin-
ding.  Motorvejen anlægges etapevist startende på strækningen Give-Billund-
Lunderskov. Men den skal helt til Sønderup nord for Hobro via Viborg. Jeg 
kæmper for, at vi om to år politisk kan fastlægge linjeføringen forbi Viborg som 
et vigtigt planlægningsgrundlag for virksomheder og borgere i Viborg Kommu-
ne. Jeg foretrækker klart Hærvejsløsningen via Pårup, Thorning og øst om 
Viborg. (Se illustration med Venstres helhedsplan på side 8).. 
 

2. Vi skal snarest bløde op på planloven, så kommunen får øgede beføjelser til 
hurtigt at give tilladelse til fornuftige byggeprojekter m.v., der kan skabe ny ud-
vikling og vækst i kommunen uden at genere naboer. Ikke mindst i forhold til 
landdistrikterne, der er særligt hårdt ramt af en stigende fundamentalisme hos 
Danmarks Naturfredningsforening. Det handler om at skabe vækst og flere job 
i det private. 
 

3. Vi skal kæmpe for, at landbruget snarest får bedre rammevilkår ved at den 
nuværende overregulering erstattes af moderne miljøregulering, der kan gå 
hånd i hånd med en stor og bæredygtig produktion. Miljø- og fødevareministe-
ren Eva Kjer Hansen er i fuldt gang med at udarbejde konkrete forslag til gen-
nemførelse af 16 punkts planen og jeg forventer at en række ting sættes i lø-
bet af efteråret 2015, herunder fx øget gødskning af markerne. (Tidsplan for 
gennemførelse af de 16 punkter med blåt flertal ønskes – hvad er dit bud?)
Hverken Midtjylland eller Danmark kan undvære et stærkt landbrug med tilhø-
rende store eksportindtægter samt vigtige arbejdspladser i forarbejdningsindu-
strien og leverandører af maskiner, foderstoffer m.v. Landbruget er i dyb krise. 
Her skal handles i en fart!  
 

4. Vi skal sammen kæmpe for, at Viborg Kommune kommer med på planen om 
udflytning af statslige arbejdspladser. Det er en opgave på tværs af partiskel. 
 

5. Vi skal sikre, at det store Apple-projekt kommer godt i vej. Herunder skal vi 
snarest have fjernet knasten omkring afgift ved miljørigtig udnyttelse af de 
enorme mængder varme fra køling af Apples servere i Foulum.  

 
Jeg ser frem til at kæmpe for realisering af disse vigtige mål i samarbejde med 
Venstres byrådsgruppe og organisation. Sammen er vi stærke. 
 

Endnu engang TAK for jeres store opbakning ved valget. 
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Glimt fra valgkampen ... 

Valgbussen 

Valgbanko Valgøl 



 

11 

  

Valgbanko 

Hærvejskage Djævleræs 
Foto: Kim Damien Eriksen 
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Pihle-ekspressen 
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Djævleræs 
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Valgmøde på Viborg Bryghus 
Foto: Kim Damien Eriksen 
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Lars Løkke Rasmussen - Kampagnejakker 

Besøg på Risgaarden 
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Af Jens Rohde 
1.viceborgmester og gruppeformand for Venstre 
  

  
  
Venstre vil udfordre skolereformens rigiditet 
  
Hvad er det egentlig finnerne kan på skoleområdet, som vi ikke kan? Det spørgs-
mål er jeg ofte stødt ind i, når Finland lægger fra land i Pisa-undersøgelserne, 
som måler elevernes læse- og regnefærdigheder. Svarene kan sikkert findes 
mange steder, men mon ikke det vil overraske de fleste, at der er en markant 
politisk forskel. I Finland får skoler og lærere arbejdsro. I Danmark jagter man 
dem konstant. I de seneste tolv år er der gennemført 36 større lovændringer for 
den danske Folkeskole. Der er også gennemført et hav af centraliseringer og 
sammenlægninger. I samme periode er der i Finland ikke gennemført en eneste 
større lovændring. Dette politiske faktum burde kalde på en hel del refleksion 
hos os alle. Det burde som minimum i øvrigt være ganske indlysende, at store 
reformer nødvendigvis må have deres virkning i mindst ti år for skolerne, hvis 
man vil måle virkningen af dem. 
  
Tillid er Danmarks vigtigste råstof. Undersøgelser viser også, at overskuddet i 
danske virksomheder falder, når der kommer udenlandsk styring ind på arbejds-
pladserne, og medarbejderne pludselig oplever at blive styret fremfor at blive 
ledet. 
  
Det er sådanne ting, der sjældent får plads i diskussionerne om vores samfund 
og vort uddannelsessystem.   
  
Det er vi nødt til at lave om på.  
  
Venstres byrådsgruppe vil udfordre folkeskolereformens mere rigide sider, og 
samtidig foreslår vi at investere 18 mio. kroner i Folkeskolen, så vi bl.a. kan hol-
de liv i vores landsbyskoler. Vi vil udfordre centraliseringen. Den har aldrig gjort 
eleverne bedre til noget som helst. 
  
Venstre vil udvikle den decentrale Folkeskole i Viborg Kommune i stedet for at 
afvikle den. Vi vil styrke tilliden mellem forældre, ledere, lærere og elever fremfor 
at afvikle den. 
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Venstre vil give skolebestyrelser, skoleledere og lærere fleksibilitet og ro til at 
skabe en god Folkeskole for både elever og lærere. 
 
Vi vil tilskynde skolerne til et tættere samarbejde gennem belønning, samtidig 
med, at vi lægger vægt på frihed til pædagogisk metode og ledelsesmæssig for-
skellighed inden for lovens rammer.  
  
For at kunne opfylde disse mål skal skolebestyrelser, ledere og lærere have ro til 
at implementere og løbende evaluere arbejdet med den folkeskolereform, som 
giver nye muligheder, men som også rummer en række udfordringer og har 
medført meget turbulens.  
  
Gennem mange år er der gennemført centraliseringer og besparelser i stordrifts- 
og effektivitetens navn. Administrativt har rationalet været begrænset, og det har 
i hvert fald ikke gjort vores elever dygtigere til hverken at læse eller skrive. Det 
øger heller ikke mangfoldigheden eller rummeligheden, og det styrker ikke de 
lokale civilsamfund. 
  
Venstre ønsker derfor at modgå den tendens. Vi ved, at det kræver en økono-
misk investering. Til gengæld ser vi det som en investering i kommunens familier 
og dermed vores fælles fremtid. 
  
Konkret foreslår Venstre derfor:  
 

1. 16 mio. kr. til udvikling af Folkeskolen og fastholdelse af den nuværen-
de decentrale skolestruktur. 
 

2. 500.000 kr. til mere fleksibel arbejdstid/sted for lærerne og et tættere 
forpligtende samarbejde mellem skolerne. Venstre foreslår, at der ind-
kaldes til forhandling om en lokalaftale mellem ledere, kommune og 
lærere. 
 

3. 500.000 kroner til at kompensere skolerne for den særlige indsats for 
flygtningebørn. 
 

4. 1 mio. kroner til forsvarlig inklusion og hjælp til særligt udsatte. 
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Sundhedsvæsenet skal styrkes – men hvordan? 
 
Som det kan læses i artiklen fra Lars Løkke Rasmussen (side 3 ..), så er én af 
vores nye regerings vigtigste hjørnesten, at sikre kernevelfærden, bl.a. gennem 
et styrket sundhedsvæsen. Og det var da også et væsentlig tema under valg-
kampen, hvor bl.a. de stigende medicinpriser blev grundigt debatteret. 
 
Derfor har vi valgt, at sætte fokus på netop det danske sundhedsvæsen, nogle af 
de mest aktuelle problemstiller og ikke mindst på hvad de vigtigste prioriteter bør 
være, for at bringe det danske sundhedsvæsen op i et endnu højere gear. 
Vi har bedt Sundhedsminister Sophie Løhde, Patientforeningen ved Niels Jør-
gen Langkilde og vores eget medlem af Regionsrådet i Region Midt, Ib Bjerre-
gaard, om at give deres vurdering bud på 3 spørgsmål: 
 
Det første spørgsmål går på, 
hvad vi skal gøre ved de stigende medicinudgifter: 
 
”Først og fremmest synes jeg, vi skal glæde os over, at der hele tiden sker frem-
skridt inden for lægevidenskaben, der bl.a. betyder, at patienterne kan blive be-
handlet for sygdomme, der i dag ikke kan behandles, og som man dør eller bliver 
invalideret af. Patienterne skal have gavn af de fremskridt, der heldigvis hele 
tiden sker på medicinområdet, og derfor skal vi også have råd til ny sygehusme-
dicin, hvis den er bedre end den, der allerede findes på markedet. Så hvis der 
findes medicin, som kan redde menneskeliv eller give alvorligt syge danskere et 
væsentligt bedre liv, så skal vi som et rigt samfund kunne tilbyde patienterne 
medicinen. Det skal ikke være pengepungen, der afgør, om eksempelvis en 
kræftpatient kan få sin behandling,” fortæller Sundhedsminister Sophie Løhde, 
men hun understreger herefter:     
 
”Det betyder ikke, at vi bare uden videre skal åbne pengepungen og uden at 
tænke os om lade lægemiddelproducenterne tage for sig. Vi skal selvfølgelig 
forhandle priserne med dem, og vi skal forsøge at få større gennemsigtighed 
med priserne i andre lande. Derfor vil vi også benhårdt forsøge at få de bedste 
priser, når vi senere på året skal til at forhandle om priserne på de kommende år 
sygehusmedicin med Lægemiddelindustriforeningen. Jeg vil også undersøge, 
om vi på tværs af eksempelvis de nordiske lande kan et bedre samarbejde på 
medicinområdet, så vi fx kan få større gennemsigtighed i priserne.”  
 
Patientforeningen synes at være enig i, at danskerne skal have adgang til 
den nyeste og bedste medicin, men forsøger også at nuancere debatten yderli-
gere: 
 
”Patienterne vil gerne have ny, velafprøvet og velfungerende medicin. Det koster 
enorme summer at udvikle og få godkendt ny medicin. Det har vi været gode til i 
Danmark. Novo Nordisk er Danmarks mest værdifulde selskab, og de har hjulpet 
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millioner af patienter verden over. Det er helt udmærket. Vi har mange medicinal-
virksomheder, og vi vil gerne have flere af den slags virksomheder, seneste høj-
despringer på danske jord er Bavarian Nordic med deres unikke vaccineprodukti-
on. 
 
Storindkøb har givet bedre priser, men udgifterne vil utvivlsom stige i takt med at 
flere kan helbredes af nyudviklet medicin. Som Patientforening vil vi gerne have, 
at patienterne får adgang til den bedste medicin - også selv om den er dyrere. 
Problemet er hele finansieringen af vort sundhedssystem og organiseringen af 
det. Den er et stykke planøkonomi med mange begrænsninger og alt for mange 
rationeringer af ydelser og medicin - og desværre med alt for mange fejl. Det er 
et system, hvor den enkelte ikke motiveres til at opføre sig ansvarligt i forhold til 
eget helbred. Den grundlæggende struktur skal ændres, for at de bliver råd til 
den gode medicin til alle med behov. Konkurrence er ét af de vigtigste redskaber 
i den sammenhæng. Apotekerbranchen og hospitalsområdet er f. eks. plaget af 
monopollignende ordninger, som ikke udelukkende er til gavn og glæde for  
patienterne,” forklarer Niels Jørgen Langkilde. 
 
Ib Bjerregaard ønsker i forlængelse heraf, at der oprettes et statsligt organ, 
der skal tage stilling til den nye medicin, herunder også prisen: 
 
”Dette spørgsmål er en meget etisk diskussion i forhold til nye præparater og 
prisen for disse.  Det andet spørgsmål er om vi kan prioritere menneskeliv og 
livskvalitet i forhold til kroner. Jeg er tilhænger af et statsligt organ, der tager stil-
ling til hvilken medicin, der skal godkendes og hvilken der ikke kan – holdt i for-
hold til den effekt medicinen har. Det lyder simpelt – men det er det ikke, da der 
er mennesker bag.” 
 
I forlængelse heraf, er det andet spørgsmål, 
om regionernes store spare-øvelser er en konsekvens heraf: 
 
Hertil svarer Ib Bjerregaard; ”Det er delvist en konsekvens af de stigende medi-
cinudgifter. Ved seneste forhandlinger i 2014 mellem Regeringen og Regioner-
ne, var der stor uenighed om, hvor meget medicinen ville stige. Forskellen i vur-
deringen var i niveauet 800 mio. kr. Og desværre endte regionernes vurdering 
med at være rigtig. Derfor mangler alle regioner nu - under et - de 800 millioner 
kr., som medicinen er steget mere end det, der var bevilget midler til. 
 
Dette er en del af forklaringen, en anden er, at de nye hospitalsbyggerier, via 
kvalitetsfondsmidlerne, skal effektivisere/spare, når der bygges nyt. Denne be-
sparelse/effektivisering går forud for at byggerierne er helt færdige og derfor skal 
vi tilpasse udgifterne nu. Og så er der yderligere en del, der kan forklares ved alt 
det vi kan i dag, som vi ikke kunne tidligere, sammenholdt med at vi bliver ældre 
og ældre. 
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Jeg ser ingen anden udvej end at sundhedsområdet må prioriteres i forhold til 
andre velfærdsområder, men samtidig kan der også i Region Midt effektiviseres i 
form af bl.a. flere udbud. Et godt eksempel er vask af sengelinned m.m. Her er 
der flere der mener, at det skal ske i offentlig regi. Det mener jeg ikke og udbud 
her, ville jeg forvente kunne give besparelser. Et andet område er madproduktio-
nen og rengøringsområdet. Lige præcis disse områder er der sat vurderinger i 
gang omkring – på foranledning af Venstre. 
 
Patientforeningen synes at være er på linje med Ib Bjerregaard og efterly-
ser i hvert fald flere private aktører i det danske sundhedsvæsen: 
 
”De store personale-besparelse har mange årsager. Samlet er det nok rigtigst at 
sige, at regionerne har undladt at gøre brug af de billigere og mindst lige så gode 
private virksomheder, som kan levere løsninger på f. eks. knæoperationer, åre-
knuder og høreapparater. Ved at bruge konkurrencen vil prisen kunne falde, og 
hvad der er mindst lige så vigtigt: Kvaliteten, valgmulighederne og innovationen 
vil stige. Helt som det f.eks. er sket ved privatiseringen af bilsyn, tele og tv.” 
 
Sophie Løhde forhandlede kort før deadline med Danske Regioner, og har 
derfor helt forståeligt ikke ønsket at udtale sig ift. dette spørgsmål. 
 
Endelig bad vi de 3 parter om, at udpege deres vigtigste prioriteter for ud-
viklingen af et stærkt og velfungerende dansk sundhedsvæsen i de kom-
mende år: 
 
Patientforeningen peger her på, at hele området bør reorganiseres: 
”Regionerne bør nedlægges, da de ikke har vist, at de kan løse opgaven effektivt 
og til gavn og patienterne. Den nye liberale regering åbnede i den såkaldte kom-
muneaftale op for yderlig brug af de private virksomheder på sundhedsområdet. 
Det bør ske alle steder, hvor de private kan levere i samme eller bedre kvalitet til 
samme eller lavere priser. Da TV2 kom til, kunne man i kraft af konkurrencen 
sænke produktionsomkostningerne med omkring 50 pct. Vi ved, at det på enkelt-
områder kan lade sig gøre, og vi ved, at der er områder i sundhedsvæsenet, 
hvor der ikke er private aktører. Men brug af eksterne underleverandører er ve-
jen at gå. Fremover bør pengene følge patienterne. Det vil sætte fokus på at be-
handle patienterne godt, og det er der stort behov for. Med over 1 mio. fejl og 
utilsigtede hændelser om året i sundhedssystemet, er der stor plads til forbedrin-
ger. 
 
Patientforeningen er glad for, at regeringen og de borgerlige partier vil gennem-
analysere den nuværende brugerbetaling med henblik på at finde et bedre sy-
stem for brugerbetaling. Vi ønsker, at borgerne tager mere ansvar for eget hel-
bred og får bedre muligheder og rettigheder. Vi ønsker brugerbetalinger ved ube-
grundede og ikke afmeldte udeblivelser, men også erstatning til dem, der bliver 
indkaldt til undersøgelser og operationer, som så bliver aflyst. 
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Patientforeningen noterer sig, at det er frit for at ryge, spise og drikke sig til alver-
dens sygdomme, men det er ikke tilladt at bidrage til et lidt bedre sygehusophold 
eller en lidt bedre service. Patientforeningen noterer sig, at det er tilladt at købe 
alverdens helsekostpræparater og give penge ud til alternative behandlere, men 
det er ikke muligt at sige, at man gerne vil betale lidt selv og så få den bedste og 
gennemprøvede medicin og ikke kun den billigste. Vi skal have en løsning på, 
hvordan vi kan få flere private penge ind i sundhedssystemet uden at vi lader 
store dele af befolkningen i stikken. Befolkningen tror, at der er lighed i sund-
hedssystemet. Det er der ikke, men vi skal kæmpe for at der bliver rimelighed, 
kvalitet og patientfokus. 
 
En solid skoleuddannelse med grundig indføring i helbredslære er vigtig. Intet 
samfund kan hjælpe alle syge tilstrækkeligt med alt, men forhåbentligt kan det 
ske i rimelig grad. Man er nødsaget til at regne med en stor egenindsats, når 
man bliver syg og meget gerne også en indsats af de pårørende. Vi respekterer, 
at nogle bevidst vælger at leve usundt og ikke at følge rådene om at folde op 
med at drikke for meget, tage stoffer og anden usund levevis. De pågældende 
skal ikke føle sig sikre på at fællesskabet til evig tid vil betale for alle deres sund-
hedsudgifter. Problemet med dybt uansvarlig opførsel skal løses på en anstæn-
dig måde. Patientforeningen er klar over at det er let at skrive, men svært at ud-
forme. Man kunne gennemanalysere en model, hvor man valgte dyr medicin og 
dyre behandlinger til mod en ekstraskat/egenbetaling. Patientforeningen vil fore-
slå, at man nedsætter en sundhedskommission for at se hele området igennem. 
Det skal ske inden alderspyramiden for alvor ændres og ældes,” forklarer Niels 
Jørgen Langkilde. 
 
At Regionerne bør nedlægges, er Ib Bjerregaard dog slet ikke enig i: ”Det er gan-
ske enkelt ikke rimeligt at sætte som konsekvens, at sker der ikke dette og hint, 
så lukker og slukker regeringen regionerne. Det styrer regeringen jo så selv. Hvis 
ikke der bevilges penge nok til at leve op til befolkningens og regeringens ambiti-
oner, ja så er argumentet jo på plads om regionerne kan lukkes. 
 
Ser vi på dagens sundhedsvæsen contra det vi havde for 10 år siden, så er der 
sket en enorm udvikling, takket være folkevalgte regioner. Ventelisterne er for 
nogle områder steget, men det skyldes jo den forrige regerings ændring af fokus 
fra behandling til diagnosering/udredning gennem udredningsgarantien,” lyder 
det skarpt fra Ib Bjerregaard, som fortsætter: 
 
”Jeg går ind for sammenligning mellem regioner og at der skal stilles krav. Det 
sker også i forhold til kommunerne. Men her taler ingen om, at kommunerne skal 
lukkes ned, hvis ikke de lever op til regeringsfastsatte krav i de aftaler, der ind-
gås. 
 
Når vi ser ud over regionen, så er der pænt store forskelle i effektivitet og ser vi 
ud over landet er der endnu større forskelle. Det er en stor udfordring. Jeg opfat-
ter det sådan, at mange steder er det lidt lukkede tænkninger og der er en vis 
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lukkethed mellem de forskellige afdelinger. Her må vi politisk nedbryde græn-
ser og gøre det til en dyd, at kigge til naboen og lære af naboen. Det er her vi 
som regionspolitikere har en særligpolitisk opgave. Vi skal derfor høre godt 
efter, når vi er rundt på regionens mange institutioner og sygehuse, for her 
har vi adgang til de bedste læger og administratorer, og ud fra det de fortæl-
ler os, kan vi drage vore egne politiske konklusioner. 
 
Jeg efterlyser derfor ro og fokus på opgavens løsning og en fælles holdning 
til, at vi må gøre alt bedre - hele tiden – men uden en lukningstrussel hæn-
gende,” slutter Ib Bjerregaard. 
 
Sophie Løhde forholder sig ikke til diskussionen om Regionernes frem-
tid, men fokuserer derimod på den behandling og service vi giver til vores 
patienter: 
 
”For at nævne nogle få ting, så har det høj prioritet at give patienterne en reel 
ret til både hurtig udredning og behandling, hvis ventetiden på de offentlige 
sygehuse overstiger 30 dage. Samtidig må det ikke være postnummeret, der 
afgør, hvilken behandling patienterne får. I dag er der for store regionale for-
skelle på fx kræftområdet, og det skal vi have gjort noget ved.  
 
Jeg er også optaget af at forbedre og målrette indsatsen over for de ældre 
medicinske patienter, og her er det afgørende, at vi får et mere sammenhæn-
gende sundhedsvæsen, hvor de kommunale sundhedstilbud spiller bedre 
sammen med såvel almen praksis som sygehusene. Det er afgørende for, at 
vi kan nedbringe antallet af unødige indlæggelser og patienter på gangene. 
Desuden skal vi have sat gang i arbejdet med en Kræftplan IV. Kræftbehand-
lingen er klart forbedret over de senere år, men Danmark stadig halter efter 
vores nabolande,” lyder det til slut fra Venstres Sundhedsminister, Sophie 
Løhde. 
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Vil du have medlemsbladet pr mail? 
Så gå på nettet og tilmeld dig på: 

www.viborg.venstre.dk 
på under Nyhedsmail/Medlemsnyt. 

Dato Tid Emne Mødested Deltagere 
31-08-2015 19:00 Visions-debatmøde Asmildkloster Alle 

03-09-2015 19:00 Dialogmøde med Troels Lund Poulsen Ans kro Medlemmer 

21-09-2015 18:30 Grillaften (Venstre Møldrup og Skals) Erhvervsparken 7, Medlemmer 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

AKTIVITETSKALENDER 

Se også kalenderen på hjemmesiden som opdateres løbende ... 
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Medlemsnyt  
udgives af Venstres Kommuneforening i Viborg kommune 
Ansvarshavende redaktører:  
Christian Friis Børsting - borsting@energimail.dk 
Jan Lyng Lauridsen - jall@se.dk 
 
Deadline næste nummer: Annonceres på hjemmesiden 
 
Indlæg: 
Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skrift. Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte længere indlæg. 
Billeder fra arrangementer evt. med et lille referat modtages også med tak. 
 
Tryk: Bjer r ingbro Kontor forsyning. 
Oplag: 1.000 

Returadresse: 
Fårdalvej 9 
8830  Tjele 

Porto Porto Porto Porto 

Vil du have medlemsbladet pr mail? 
Så gå på nettet og meld dig til på: 
www.viborg.venstre.dk 
under Nyhedsmail/Medlemsnyt. 
I tråd med tiden sparer foreningen lidt  
penge. Hvis du ønsker det, kan du også 
modtage foreningens nyhedsmail, som ud-
sendes når der er nyt på hjemmesiden. 
 


