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Venstre er ikke med i aftalen om budgettet for 2017 i Region Hovedstaden. Det er ikke fordi vi ikke 

accepterer, at der skal spares og skæres i svære tider. Men vi er ikke enige med de af forligspartierne, som 

mener, at årsagen til de reduktioner, vi må foretage på sundhedsområdet i Region Hovedstaden, skyldes 

den siddende regering. Det er ganske enkelt noget vrøvl. Og det er i den forbindelse tankevækkende, at 

Region Syddanmark og Region Sjælland, som begge er Venstre ledede regioner undgik besparelser på 

næste års budget. 

Vi er heller ikke enige, når regionsformand Sophie Hæstorp Andersen påstår, at det skulle være 

genindførelsen af den udvidede behandlingsgaranti på 30 dage, der skulle være årsagen til de økonomiske 

udfordringer i Hovedstaden. Den opgave har vi faktisk fået penge fra staten til at løse. Og det selvom ingen 

indtil nu har kunnet konstatere, hvor meget der egentligt blev sparet, da Thorning regeringen slækkede på 

garantien og skruede den op til 60 dage. 

Vi er heller ikke enige i, at det er et nybrud i dansk politik, at der er indgået en stram økonomiaftale mellem 

regeringen og Danske Regioner. Det var tilfældet både under VK regeringen, og den tidligere 

socialdemokratisk ledede regering, at der ikke blev ruttet med pengene. 

For Venstre er det afgørende, at vi ikke ønsker at lukke 38 medicinske senge på hovedstadens hospitaler, 

som nu er blevet en realitet. For Venstre er det forbundet med en alt for stor risiko for igen at ramme ind i 

overbelægning på det medicinske område. Vi ønsker heller ikke – i den grad det er tilfældet – at ændre 

psykiatriske senge til ældrepsykiatriske patienter til såkaldt brugerstyrede senge. Fagkundskaben fortæller 

os, at der er tale om patienter, som slet ikke er i stand til at ”brugerstyre” noget som helst. Vi har ikke 

noget imod, at der bliver etableret brugerstyrede senge. Det er vi for, men der er typer af patienter, hvor 

den type tilbud ikke er det rigtige. 

Til gengæld ville vi gå hårdere til reduktion af de administrative udgifter i regionen. De tal, som vi i 

budgetprocessen modtog fra regionens administration viser, at det relative antal af administrativt ansatte 

har været stigende siden 2013. Her ville vi gerne have skåret hårdere med henblik på at holde flere senge 

åbne for regionens patienter. 

Vi har også haft kig på en række af de mere luksuriøse forslag i forligspartiernes oplæg for at nedbringe 

regionens leasinggæld og derved øge det økonomiske råderum. Herunder især for fem mio.kr. nye skilte på 

hospitalerne og en satsning på økologi. Ikke at vi er imod hverken skilte eller økologi, men i vores optik er 

det ikke forslag, som er på sin plads at bruge penge på, når sundhedsområdet lider. 


