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F y l d t  m e d  l o k a l e  i m p u l s e r

Bilisterne skal nu til at tage sig i agt for de automatiske »stærekasser«.

» dagens julius                                                                                                                                          «

Politik

Af Jacob Rosenberg, medlem 
af regionsrådet og May-Britt 
Kattrup, MF, sundhedsord-
fører - begge (LA)

Regionsstrukturen indebæ-
rer alt for høje omkostnin-
ger til administration, og det 
er penge, som vi hellere vil 
anvende til patientbehand-
ling. F.eks. udgør de centra-
le administrationsomkost-
ninger i Region Hovedsta-
den ca. tre mia. kr. om året.

En stor central admini-
stration påvirker imidlertid 
også mængden af admini-
stration på de enkelte syge-
huse. Klinikerne pålægges 
arbejdsopgaver og data-
indsamling for at fodre den 
centrale administration i en 
sådan grad, at fokus tages 
væk fra den patientnære ple-
je og behandling. Med andre 
ord betyder det, at patienten 
sjældent ser en læge eller 
en sygeplejerske. Selvom 
antallet af læger og sygeple-
jersker er øget, er tiden med 
den enkelte patient faldet be-
tydeligt. 

Løsningen er derfor oplagt 
at reducere den centrale 
administration. Dels for at 
spare nogle af udgifterne til 
det administrative persona-
le, men i særdeleshed også 
for at frigøre det kliniske 
personale til kerneydelsen, 
nemlig at passe patienterne. 
Skal man for alvor rydde op, 
burde man reducere admi-
nistrationen med f.eks. 50-70 
procent i et enkelt hug, men 
det kan ikke vedtages i den 
nuværende politiske struk-
tur i regionerne. 

Den eneste gangbare 
metode til at reducere ad-

ministrationen i en sådan 
størrelsesorden vil være at 
ændre hele strukturen for 
sygehusvæsenet. Man må 
nytænke hele opbygningen 
af vores sundhedsvæsen, og 
dette gøres bedst ved en om-
lægning. 

Omlægning
Vi kan ikke komme videre 
ved blot at pålægge generel-
le besparelser på de enkelte 
afdelinger. Vi skal omlægge 
hele strukturen for derved 
at flytte mange hundrede 
millioner fra de såkaldte 
kolde til de varme hænder 
- dvs. fra administration (i 
bred forstand) til de patient-
nære funktioner. 

Det kan måske lyde som 
om, der kun bør være fokus 
på den centrale administra-
tion, dvs. de administrative 
medarbejdere som er ansat 
i de såkaldte centre og en-
heder centralt i regionerne. 
Dette er ikke tilfældet. Hvis 
man fjerner eller omlægger 
den centrale administrati-
on, vil det samtidig ude på de 
enkelte sygehuse kunne fri-
gøre en meget stor arbejds-
mængde, som i dag anven-
des til denne administrative 
dataindsamling og udførel-
se af de centralt pålagte op-
gaver.

Lad os håbe, at det kom-
mende folketingsvalg vil 
give en mandat-fordeling, 
som tør gennemføre det.

Regionerne  
bør nedlægges

»  Regionsstrukturen 
indebærer alt for høje 
omkostninger til admi-
nistration, og det er 
penge, som vi hellere vil 
anvende til patientbe-
handling. 

Naturgaspriser

Af Arne Lund
Langebjergvej 260A
Humlebæk

I disse Trump-tider, hvor fakta ikke længere 
er fakta, gælder det om at holde øjne og ører 
åbne. For der manipuleres i ét væk, og der 
appelleres til den korte hukommelse, når 
det gælder om at fremme egen sag.

Det gælder også i det »svar« som kunde-
chef i Seas-NVE, Maja Riisberg, 4/10 giver 
på mit indlæg om stigende naturgaspriser 
efter at Seas-NVE købte det kommunalt eje-
de HMN.

Riisberg påstår således, at de stigende gas-
priser skyldes ekstraordinært kolde vintre 
i 2017 og 2018. Dette modsiges af DMI, der på 
sin hjemmeside skriver, at vintertempera-
turerne de to år var 1,5-3,5 grader over nor-
malen, og ingen sne og frost af betydning. 

 Uanset hvor på regningen momsen tillæg-

ges, og uanset om HMN gør det på én måde, 
og Seas-NVE på en anden, så er det slutbelø-
bet, der tæller. Her kan jeg blot konstatere, 
at i 2017 betaltes 445 kr. for et kvartalsfor-
brug på ca. 200 kubikmeter, i år er det oppe 
på 575 kr. Mellemregningerne er uden be-
tydning for mig som gasaftager.

Det er slutbeløbet, der tæller

»  Uanset hvor på regningen mom-
sen tillægges, og uanset om HMN gør 
det på én måde, og Seas-NVE på en 
anden, så er det slutbeløbet, der tæller.

Liberal Alliance vurderer, at folketingsvalget kommer 
langt tidligere end på den sidst mulige dato i juni 2019.

Liberal Alliances undervisningsminister, Merete Riisa-
ger, ønsker at forlade politik på topniveau. Derfor genopstil-
ler hun ikke ved det forestående valg. Helt legalt, naturlig-
vis. Men den snart forhenværende politiker fortsætter alli-
gevel på ministerposten indtil valget. Årsagen er, at der jo 
ikke er så længe til valget...

Liberal Alliances økonomi-og indenrigsminister Simon 
Emil Ammitzbøll-Bille venter givet et snarligt valg, når 
man læser hans budskaber i et interview i Berlingske Søn-

dag. Dagsordenen er ikke, hvorledes de tre partier bag re-
geringen får skabt flertal for Finanslov 2019 og de øvrige 
forslag, regeringen har, men at beskrive forskelle mellem 
Liberal Alliance og statsminister-partiet Venstre. 

Liberal Alliance er medansvarlig for alle regeringsfor-
slag, som præsenteres i disse uger. Regeringens forslag bli-
ver ikke til virkelighed, medmindre de vedtages før valget 
eller med fortsat blåt flertal efter valget.

Liberal Alliances mærkesag - skatte- og afgiftslettelser - 
bliver slet ikke til noget uden et blåt flertal. Det afgørende er, 
om de blå partier samlet har mindst 90 mandater. 

Tankegangen om mindst 90 mandater har præget regerin-
gens virke i en periode - senest i forbindelse med Folketin-
gets åbning. Der har været ro og samarbejde.

I søndagens interview med Berlingske bruger Simon Emil 

Ammitzbøll-Bille kræfterne på at beskrive forskelle og ud-
trykke skuffelse over samme i forhold til Venstre.

Det er ikke den store overraskelse for offentligheden, at 
der er forskelle mellem Venstre, der ønsker at samle som 
statsministerparti, og Liberal Alliance, der satser på en »ni-
che«. Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl har tillige 
skåret forskellen ud i pap, når han fortæller, hvad han øn-
sker efter folketingsvalget.

Liberal Alliance jagter - slet skjult - nu stemmer til egen li-
ste. De kan for LA’s vedkommende ikke hentes hos vælgere 
med sympati for Mette Frederiksen og de røde partier. LA 
skal fiske stemmer hos de andre blå partier samt hos Anders 
Samuelsens og Simon Emil Ammitzbøll-Billes tidligere par-
ti, De Radikale. Der slås på valgtrommen.   TDL

Liberal Alliance venter valg meget snart


