Pressemeddelse - SF med stærke aftryk på budgetforlig i Region Midt.
Efter ca. 13 timers forhandlinger blev et samlet Regionsrådet i Region Midtjylland i nat enige om
budgetforliget for næste år. Udgangspunktet for forhandlingerne var et sparekrav på 195 mio. i 2019 og 295
mio. i 2020.
SF har igennem hele budgetprocessen haft fokus på at finde løsninger der rammer patienter og personale
mindst muligt og sikrer balance i regionens sundhedstilbud.
- På trods af et svært udgangspunkt med krav om store besparelser er vi kommet igennem med mange af
vore prioriteringer og ønsker om ændringer i spareforslagene, siger Jacob Klærke, gruppeformand for SF i
regionsrådet.
- Vi påpegede tidligt at forslaget om at lukke neurologien i Vestjylland ikke gav mening. Derfor er vi meget
tilfredse med at det hurtigt blev taget ud og at vi nu også har fået sikkerhed for at neurologi og neurorehabilitering bliver i Vestjylland, siger Susanne Buch, regionsrådsmedlem for SF.
- Besparelserne rammer hårdt på hospitalerne. Det har været vigtigt for SF at lytte til høringssvar og
kommentarer fra medarbejdere og borgere for at finde de bedste løsninger og sikre en balance i
besparelserne. Det har vi taget med ind til forhandlingsbordet og er lykkes med at fx
vævsprøveundersøgelse (patologi) og behandling af brystkræft bliver i Viborg, fortsætter Susanne Buch.
- Hospitalsbyggerierne i regionen er en udfordring der allerede er ramt af forsinkelser og ekstra udgifter. SF
har sørget for at de samme vilkår nu gælder for byggerierne i både øst, midt og vest. Nemlig at regionsrådet
vil hjælpe med at dække uforskyldte ekstraudgifter, siger Susanne Buch.
Psykiatrien er et hjertebarn hos SF og partiet har kæmpet for at forbedre forholdene for patienterne i mange
år. Med budgetforliget i regionen løftes psykiatrien med 50 mio. ekstra om året i varige midler.
- Vi har kæmpet længe for at give psykiatrien et markant og tiltrængt løft. Med aftalen sættes der penge af
til flere sengepladser, flere medarbejdere og større tværfaglighed. Derudover får vi udgående teams for
både børn og voksne i hele regionen. Det er vigtige forbedringer for psykiatrien, siger Jacob Klærke,
regionsrådsmedlem for SF og formand for regionens Psykiatri- og socialudvalg.
- Det har også været vigtigt for SF med bedre forhold for de borgere som bor på regionens sociale botilbud.
Ved at sætte fokus på efteruddannelse og mere uddannet personale kan vi give et bedre tilbud. Vi håber
også at et særligt sundhedstjek vil kunne forbedre sundheden og fange sygdom tidligere hos disse borgere,
som desværre i øjeblikket ikke altid kommer til læge i tide.
- Vi har også igen fået slået fast, at forureningen på Høfde 42 skal ryddes op og at Regionsrådet forventer at
regeringen lever op til deres forpligtelse om at betale for fjernelsen af giften.

