Venstre i Region Syddanmark

Valgprogram
Godkendt af Venstres regionsbestyrelse den 1. september 2009

1.0 Indledning
1.1. Vækst og velfærd
Det er Venstre i Region Syddanmarks vision at skabe en liberalt præget region,
•

Hvor borgerne ikke gøres til kastebold i systemet

•

Hvor borgerne kan træffe et oplyst frit valg

•

Hvor der bliver skabt så mange offentligt-private partnerskaber som muligt

•

Hvor en sund og solid økonomi danner rammen om landets bedste service

•

Hvor åbenhed er en kerneværdi i både den politiske og administrative proces

•

Hvor borgere og virksomheder oplever vækst og velfærd i hele regionen

•

Hvor området får fokus og varetaget sine interesser overfor såvel Christiansborg
som Bryssel

1.2. Borgernes og kommunernes Region Syddanmark
Venstre i Syddanmark ønsker, at Region Syddanmark skal være borgernes og
kommunernes region. En region der er præget af åbenhed overfor, og dialog med,
borgere og kommuner for at skabe de bedst mulige løsninger for borgerne i regionen.
Region Syddanmark er gået i spidsen med borgermøder, borgerhøringer og åbenhedspris.
Vi vil i Venstre arbejde videre med åbenhed som en bærende værdi i den demokratiske
proces.

1.3. Region Syddanmark er kommet godt fra start
Region Syddanmark er under Venstres ledelse kommet godt fra start. Der er blevet
opbygget en velfungerende politisk og administrativ organisation. Der er i bred politisk
enighed truffet væsentlige beslutninger om bl.a. den fremtidige sygehusstruktur. Der er
styr på økonomien og lave administrationsomkostninger i Region Syddanmark.
Region Syddanmark består af fire forskellige landsdele – Fyn, Sydvestjylland,
Sønderjylland og Trekantsområdet – hver med sit særpræg og sine traditioner. Der er
langt fra Rømø til Langeland og fra Tøndermarsken til Odense – både i kilometer og i
kultur og selvforståelse.

Alligevel er det lykkedes at skabe en forståelse af, at vi i Region Syddanmark har fælles
mål internt i regionen, f.eks. om et fælles, velfungerende sundhedsvæsen, men også
fælles interesser at varetage udadtil overfor staten og EU, f.eks. i form af en ordentlig
infrastruktur i regionen.
Der er et stærkt fundament at bygge videre på i Region Syddanmark.

1.4. Syddanmark som videns- og vækstregion
Venstre i Syddanmark vil skabe en dynamisk videns- og vækstregion, hvor det er
attraktivt at bo og virke, og hvor der er vækst og udvikling i hele regionen. Dette kræver
et tæt samarbejde og samspil mellem Regionen, kommunerne, erhvervslivet og
uddannelses- og forskningsinstitutionerne i bl.a. Vækstforum. Venstre betragter det som
en af Regionsrådets væsentligste opgaver at være den part, der kan vise vejen og forene
parterne i et samarbejde til gavn for hele regionen.

1.5. Medarbejderne i Region Syddanmark
Region Syddanmark er med knap 20.000 ansatte regionens største arbejdsgiver.
Medarbejderne er regionens største aktiv. Det kræver veluddannede, motiverede
medarbejdere for at levere landets bedste service. Regionen skal bruge medarbejdernes
viden til at forbedre sundhedsvæsenet og regionens andre driftsområder – bl.a. når det
gælder indførelse af velfærdsteknologi.
Venstre vil at Region Syddanmark skal være den bedste arbejdsplads i regionen.
Medarbejderne skal sikres tryghed i ansættelsen, når der i de kommende år flyttes rundt
på funktioner og medarbejdere bl.a. i forbindelse med den nye sygehusstruktur, og der
skal i videst muligt omfang lyttes til medarbejdernes ønsker.
Venstre vil, at den samme åbenhed som skal præge regionen udadtil skal udvises overfor
medarbejderne indadtil.
En sund økonomi og god løbende økonomistyring skal sikre, at Region Syddanmark ikke
tvinges ud i pludselige, omfattende sparerunder og masseafskedigelser.

2.0 Sundhed
Venstre i Syddanmark lægger vægt på et sammenhængende sundhedsvæsen med
sundhedsydelser af høj kvalitet, med patienten i centrum og med tryghed for alle borgere
i regionen.
Gennem samarbejde på tværs af sektorer, og på tværs af grænser mellem region og
kommuner, skal der skabes et sammenhængende patientforløb.
Venstre i Syddanmark ønsker, at regionen samarbejder med kommunerne om at sikre, at
de kommunale sundhedscentre bliver en integreret del af det sammenhængende
sundhedsvæsen. Også inden for områder som forebyggelse, folkesundhed og
genoptræning vil en rationel udnyttelse af ressourcerne kræve et tæt samarbejde mellem
region og kommunerne.

2.1. Det syddanske sygehusvæsen
Venstre vil sikre borgerne et moderne, effektivt og højt specialiseret sygehusvæsen. Der
skal udvikles stærke hovedsygehuse med uddannelse, forskning og specialfunktioner
flere steder i regionen, hvor kompetencerne er, med Odense Universitetshospital som
flagskib og omdrejningspunkt.
Nøgleordene for det fremtidige sygehusvæsen i regionen skal være:
•

Et sygehusvæsen med høj kvalitet i behandlingerne

•

Samarbejde mellem sygehusene

•

Specialer, der kræver større befolkningsunderlag, samles

•

Konkurrence, og samspil med privatsektoren

Ofte betragtes kvalitet og nærhed som to svært forenelige størrelser. Men eksempler fra
det syddanske område viser, at det kan lade sig gøre at få sundhedsvæsenet til at gå på
begge ben.
Det er nødvendigt at samle store og mere komplekse behandlinger for at opnå de bedste
muligheder og for at sikre optimal kvalitet og udvikling. Det er derfor ikke muligt at have
højt specialiserede sygehuse i alle byer.

Venstre vil fortsat udvikle samspillet mellem offentlig og privat virksomhed inden for
sundhedssektoren.
Venstre vil arbejde for, at den i bred politisk enighed vedtagne sygehusstruktur med
akutsygehuse i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Aabenraa realiseres hurtigst
muligt.
Venstre konstaterer med tilfredshed, at det er lykkedes at opnå regeringens støtte til at
bygge et helt nyt Universitetshospital i Odense. Med en placering ved siden af
Universitetet er der mulighed for et unikt samspil imellem universitet, universitetshospital
og forskerpark. Det giver mulighed for forskning, uddannelses og udvikling i et samlet
miljø; til glæde og gavn først og fremmest for patientbehandlingen, men åbner også helt
nye muligheder erhvervsmæssigt. Derfor ønsker Venstre at fremme nybygningen af
Universitetshospitalet så meget som det er praktisk muligt.
Venstre hilser regeringens støtte og opbakning til udbygning af akutsygehusene i
Aabenraa og Kolding med tilfredshed1. Venstre vil inden for regionens egne rammer sikre
den nødvendige økonomi til om- og tilbygninger til akutsygehusene i Esbjerg og
Svendborg, samt til regionens special- og sammedagssygehuse.
Som specialsygehuse vil Sønderborg, Vejle og Grindsted fortsat modtage udvalgte
medicinske patienter. Derudover vil de nævnte sygehuse få væsentlige opgaver på andre
områder, Vejle f.eks. inden for kræftbehandlingen, Sønderborg f.eks. med en
øjenafdeling. På Middelfart sygehus etableres et rygcenter for hele regionen, friklinikken i
Give skal tilbyde hurtig behandling, når regionens andre sygehuse ikke kan løse opgaven
tilstrækkeligt hurtigt. Ø-sygehuset i Ærøskøbing sikrer trygheden for borgere og
besøgende på Ærø. I Grindsted, Nyborg, Tønder og muligvis Fredericia indrettes
sammedagssygehuse, hvor mange lidelser effektivt vil kunne behandles uden risiko for
aflysninger og forsinkelser pga. akutte problemer.
Venstre vil fortsat udvikle det grænseoverskridende sundhedssamarbejde, til gavn for
befolkningen i Sønderjylland. Venstre ønsker det eksisterende samarbejde, hvor en del af
regionens patienter behandles i Flensborg, udvikles og gøres gensidigt, så sygehusene i

1

Regeringen har i ord tilkendegivet sin opbakning til placeringen af akutsygehuse i Aabenraa såvel

som Kolding. Til Kolding er endvidere givet tilsagn om økonomisk støtte fra kvalitetsfonden. Af
tidsmæssige grunde var det ikke muligt at få projektet i Aabenraa screenet ved den første
udlodning fra kvalitetsfonden. Venstre forventer på den baggrund, at regeringen ved den anden
udlodning fra kvalitetsfonden i efteråret 2009 vil tilgodese projektet i Aabenraa.

f.eks. Aabenraa og Sønderborg kan modtage sydslesvigske patienter på samme vilkår
som sygehusene i Flensborg i dag behandler vore borgere.
Gennem forandringer og omstilling, der fører til nye opgaver og nye roller, kan vi sikre
små, lokale sygehuse en ny fremtid, da tiden er løbet fra det lille, traditionelle allroundsygehus. Det kræver nytænkning og samarbejde med kommuner og andre aktører – f.eks.
praktiserende læger.
Et godt eksempel på et lille sygehus, som har fået nyt liv, er sygehuset i Brørup, hvor
kommune, region og praktiserende læger er gået sammen om at udnytte
sygehusbygningerne til forskellige formål – f.eks. veneklinik, lægehus og hjemmepleje.

2.2. Det primære sundhedsvæsen (praksissektoren)
Den praktiserende læge er en nøgleperson i det danske sundhedsvæsen og varetager
behandlingen af langt de fleste sygdomstilfælde. De praktiserende læger er samtidig også
både borgernes vejledere og advokater i forhold til sygehusvæsenet og de, der afgør,
hvem der har brug for samme sygehusvæsens ekspertise.
De praktiserende læger er det centrale element, og en forudsætning for et velfungerende
sundhedsvæsen.
Det er Venstres mål at skabe gode vilkår for rekruttering og fastholdelse af praktiserende
læger. For at sikre den faglige udvikling, en god lægebetjening ved ferier, sygdom og
videreuddannelse m.v., samt rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger,
støtter Venstre en udvikling, hvor lægerne samles i lidt større lægehuse i stedet for
enkeltmandspraksis. Ikke mindst i udkantsområderne kan der være behov for, at
regionen også ressourcemæssigt understøtter udviklingen i retning af større lægehuse
eller sundhedshuse med flere behandlergrupper under samme tag.
Venstre vil sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne i de lægelige beredskaber,
og ser derfor gerne en samordning af vagtlæge- og akutmodtagelser.
I en tid hvor samling af specialer for mange borgere medfører længere afstand til
sygehusenes specialafdelinger, er det vigtigt, at der foretages en koordineret
specialeplanlægning mellem sygehuse og praktiserende speciallæger, så behandlinger, der

fagligt og økonomisk hensigtsmæssigt kan foretages i speciallægepraksis, flyttes dertil,
f.eks. ved oprettelse af flere speciallægepraksis.
Det er vigtigt for Venstre, at regionen fører en politik, der sigter efter den bedst mulige
fordeling af den til rådighed værende arbejdskraft, under hensyntagen til yderområderne,
da der i de kommende år kan imødeses mangel på behandlere på en række områder
inden for primærsektoren.

2.3. En ligeværdig psykiatri
Venstre vil prioritere udvikling af psykiatrien højt. Psykiatriske lidelser må ikke
nedprioriteres i forhold til de fysiske lidelser. Derfor hilser Venstre det velkomment, at
ventetidsgarantierne nu udstrækkes til psykiatrien.
Tilgængeligheden skal til stadighed udvikles gennem lokalpsykiatri, akutteams, åbne
skadestuer og direkte henvisningsmuligheder fra sociale institutioner.
Venstre vil, at psykiatrien i regionen fortsat sikres selvstændig ledelseskraft og politisk
bevågenhed. Forskning og kvalitetsudvikling på området skal styrkes.
Regionens psykiatri skal organiseres decentralt, i det tættest mulige samspil med de
kommunale bo- og støttetilbud.
Der skal være øget fokus på de pårørende som en integreret del af de psykiatriske
behandlingstilbud, idet de er nødvendige medspillere for at opnå succes i den enkelte
patients behandlingsforløb.
Venstre vil følge behovet for sengepladser i psykiatrien tæt, og sikre de nødvendige
sengepladser.
Rekruttering og opgaveglidning, f.eks. brug af psykologer i psykiatrien, er vigtige politiske
fokusområder, hvis vi skal sikre en velfungerende psykiatri i en tid med alvorlig mangel på
psykiatere.
Psykiatrisk behandling skal ske på et fagligt højt niveau, ligesom udviklingen af den
psykiatriske behandling i Region Syddanmark skal fremmes og udvikles gennem
sammenhængende patientforløb og samarbejde med kommunerne.

2.4. Hurtig hjælp, hvis uheldet er ude
I takt med de medicinske fremskridt, og den deraf følgende specialisering af
sygehusvæsnet, er det nødvendigt at sikre en tidssvarende udbygning af
ambulancetjenesten m.v. – også kaldet den præhospitale indsats.
Rygraden i den præhospitale indsats er og skal være en velfordelt, velfungerende
ambulancetjeneste, bemandet med veluddannede reddere. Men ambulanceberedskabet
skal udbygges og suppleres med andre initiativer, der tilpasset regionens forskellige
geografiske og befolkningsmæssige forhold kan sikre, at relevant hjælp hurtigt kan være
fremme overalt i regionen.
Der er i regionens første tre år sket en væsentlig udbygning af den præhospitale indsats.
Der er indført døgndækkende lægeambulancer i Esbjerg, Kolding og Svendborg, så disse
områder nu er dækket svarende til de døgndækkende lægeambulancer, der allerede før
regionens dannelse fandtes i Odense og Aabenraa.
Det er besluttet at placere akutbiler i Faaborg, Grindsted, Haderslev, Rudkøbing, Rødding,
Skærbæk, Sønderborg og Oksbøl samt nye ambulanceberedskaber i Brørup, Løgumkloster
og Tinglev. Det undersøges nu, om det er muligt allerede fra 2010 at gøre akutbilerne i
Haderslev og Sønderborg døgndækkende, ligesom mulighederne for at erstatte
anæstesisygeplejersker i akutbilerne med paramedicinere også overvejes. Næste skridt er
etableringen af et landsdækkende helikopterberedskab.
Vi er godt på vej, men Venstre i Syddanmark vil følge udviklingen, og løbende vurdere, om
der er behov for en yderligere udbygning af den præhospitale indsats.

2.5. Uddannelsen af sundhedsprofessionelle
Venstre prioriterer forskning, uddannelse og udvikling højt, og lægger afgørende vægt på
at bevare medicinstudiet i Odense, også for at sikre den fremtidige lægebetjening i hele
regionen. Ligeledes ønsker Venstre at forøge kapaciteten inden for uddannelsen af
speciallæger.
Venstre ønsker at fortsætte og styrke den hidtidige udvikling ved i højere grad at
inddrage central- og specialsygehusene samt praktiserende speciallæger i den lægelige

uddannelse. Det sker både af hensyn til indholdet i lægeuddannelsen og for at opnå en
hensigtsmæssig fordeling af læger i hele regionen.
Venstre finder det yderst vigtigt, at der i regionen uddannes det nødvendige
sundhedspersonale - sygeplejersker, radiografer, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, jordemødre m.fl. Et velfungerende sundhedsvæsen er helt afhængig
velkvalificeret arbejdskraft. Da sundhedsprofessionelle ligesom mange andre har en
tendens til at bosætte sig hvor de uddannet, er det væsentligt at have
sundhedsuddannelserne i Region Syddanmark.
Venstre vil, så længe der er mangel på dansk, kvalificeret arbejdskraft, virke for en aktiv
syddansk rekruttering af sundhedspersonale i de af vore nabolande, hvor der er overskud
af sundhedspersonale.
Venstre lægger vægt på, at der er en sådan kvalitet i sundhedsuddannelserne, at der
løbende kan foregå en opgaveglidning, hvor f.eks. sygeplejersker overtager lægelige
opgaver.

2.6. Syddanmark i front med velfærdsteknologi
Region Syddanmark er i front, nationalt såvel som internationalt når det gælder
anvendelse af sundheds IT. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre.
Men to vundne priser for offentlige IT-anvendelse ud af tre mulige i 2009 viser sammen
med projekter som ”Sår i Syd” i Sønderjylland, ”KOL-kuffert” på Svendborg sygehus og ITbaseret hjemmebehandling med blodfortyndet medicin på Odense Universitetshospital at
vi i Region Syddanmark er i front.
Men vi vil mere end at være i front med projekter. Venstre vil fokusere på, at de gode
projekter bliver omsat til daglig drift og virkelighed i hele Region Syddanmark – til gavn
for patienterne.
Og Venstre vil arbejde for at Region Syddanmark bevarer førertrøjen i Sundheds-IT, både
når det gælder anvendelsen af Sundheds-IT internt på sygehusene, og ikke mindst når det
gælder at skabe en sammenhængende kommunikation mellem kommuner, sygehuse og
praktiserende læger m.fl.

For borgerne er gevinsten ved moderne velfærdsteknologi f.eks. færre amputationer,
bedre livskvalitet og at komme hurtigere hjem fra sygehuset.
IT og velfærdsteknologi giver ikke alene mulighed for at benytte borgernes ressourcer til
egenomsorg og bedre livskvalitet. Altså bedre behandling og færre omkostninger i
sundhedsvæsenet. Der er også store erhvervsmæssige perspektiver i form af jobskabelse
og eksport.
Ikke mindst det nye universitetshospital i Odense giver Region Syddanmark en unik
mulighed for at skabe et centrum for udvikling af velfærdsteknologi, i tæt samspil med de
umiddelbare naboer, Syddansk Universitet og Forskerparken.
Venstre i Syddanmark vil, at regionen prioriterer udvikling og udbredelse af nye løsninger
inden for sundheds IT og velfærdsteknologi i det hele taget.

3.0. Erhverv og regional udvikling
Venstre i Syddanmark ønsker, at Regionsrådet skal skabe gode rammevilkår for både
borgerne og erhvervslivet, så hele regionen bliver et aktivt og dynamisk område - et godt
og attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig.
Det kræver et stærkt samspil mellem kommuner, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter,
uddannelsesinstitutioner og regionen. Og det kræver, at vi tænker ud over byskiltene. Her
har regionen et særligt ansvar som den part, der kan samle kommunerne, erhvervslivet
og uddannelses- og forskningsinstitutionerne i et frugtbart samarbejde.
Region Syddanmark er porten til Europa – Danmarks faste forbindelse med det
europæiske kontinent.
Venstre i Syddanmark vil, at der nationalt og regionalt gives samme fokus og prioritet til
udvikling af det grænseoverskridende samarbejde i Sønderjylland som i
Øresundsregionen.

3.1. Omstilling til fremtidens erhverv og arbejdspladser
I Region Syddanmark er der de seneste 10 år erstattet 30.000 produktionsjobs med
40.000 nye servicejobs. Udviklingen fortsætter, og finanskrisen har gjort mange, især
ufaglærte, arbejdsløse. Vores fremtidige velstand og velfærd afhænger af vores evne til at
skabe nye konkurrencedygtige arbejdspladser.
Venstre vil derfor:
•

Sikre konkret og akut handling på områder der rammes særlig hårdt af krisen

•

Turde prioritere og fokusere indsatsen på vores styrker, for at udvikle fremtidens
arbejdspladser og styrke de eksisterende

•

Attraktiv bosætnings- og turismeregion ved at styrke og synliggøre regionens
oplevelses- og kulturtilbud

•

Udvikle og efteruddanne medarbejdere til at kunne varetage fremtidens job

•

Bruge det offentlige som drivkraft

•

Tiltrække investeringer og offentlige støttemidler til regionen

•

Styrke anvendelsen af teknologi og design i vores virksomheder

•

Sikre samarbejdet mellem vidensinstitutioner, virksomheder og det offentlige

•

Sikre at landdistrikterne ikke bliver glemt, men sikres del i fremgang og udvikling
på linje med regionens centrale dele

3.2. En aktiv erhvervspolitik, der skaber arbejdspladser
Venstre i Syddanmark vil, at vi i regionen ser ud over byskiltene, og i stedet fokuserer på
vores styrker i hele det syddanske område.
Med et lavere tempo på arbejdsmarkedet end de seneste år skal regionen gå i front ved,
hvor det er muligt, at tage flere lærlinge/elever ind for at undgå ungdomsarbejdsløshed,
ved at fremme at flere tager en uddannelse, så både den enkelte og samfundet står
bedre rustet, når krisen er overstået.
Venstre ønsker, at byggeprojekter, som alligevel skal gennemføres de kommende år,
fremskyndes. Det er nu, fundamentet for den fremtidige vækst skal støbes.

En af den syddanske regions styrker er en række stærke erhvervsklynger, dvs.
koncentrationer af virksomheder inden for nært beslægtede felter, som gennem gensidig
inspiration og udveksling af erfaring - ofte også medarbejdere - styrker hinandens
udvikling og konkurrenceevne.
En række klynger i regionens erhvervsliv udgør et stort potentiale. Eksempelvis står vi på
det maritime område stærkt flere steder i regionen. Og Esbjerg er et internationalt
kraftcenter inden for offshore.
Fælles for klyngerne i den syddanske region er, at de i høj grad er oppe mod udenlandske
konkurrenter og spejder ud over landegrænsen, når de skal klare sig på markedet.
Vi har en række erhvervsmæssige kompetenceklynger, som supplerer hinanden og ved
fællesskab opkvalificerer hele klyngen.
Formelt set er landbruget ikke en erhvervsklynge, men reelt er der jo tale om en klynge,
som inden for landbrugets egne rammer omfatter producenter, uddannelsesinstitutioner,
rådgivere, industri og meget andet. Landbrug og gartneri er vigtige erhverv i den
syddanske region.
Turisme er blevet et bærende erhverv i visse dele af regionen, ikke mindst i Vestjylland og
på Sydfyn. Turisme involverer en lang række erhverv, såsom byggevirksomheder,
fødevareproduktion, servicevirksomheder og detailhandel. Turisme skal have stor
bevågenhed i regionssammenhæng og forsat udvikles i tæt samarbejde mellem de
regionale selskaber og kommunerne.
En række kompetenceklynger er i dag afgrænset geografisk til et enkelt område, men kan
med stor fordel udbrede sit geografiske virkeområde.
Det tværgående samarbejde mellem klynger vil indebære, at aktiviteterne udvides inden
for den syddanske region, regioner imellem og nationalt. Det kan f.eks. være inden for
erhvervsmæssige styrkepositioner som turisme, fødevarer, transport, det maritime
område, offshore, mekatronik, plastindustri og rustfrit stål.
Klyngernes trivsel er afhængig af regionens trivsel - det vil blandt andet sige uddannelse,
bosætning, etablering af et internationalt miljø, bredbåndsløsninger mv. Så ved
samarbejde og netværk kan vi i Syddanmark udfordre vore konkurrenter.

Den nuværende situation på arbejdsmarkedet må ikke få os til at miste fokus. Tværtimod
gælder det netop nu at styrke samarbejde og omstilling i klyngerne, samt styrke
infrastrukturen, såvel den fysiske som den IT-baserede. Når fremgangen sætter ind skal
vi stå klar og være rustede til at udnytte vores potentiale.

3.3. Viden, innovation og vækst
Tre faktorer er afgørende for regionernes vækst. Det er virksomhedernes evne til
innovation, antallet af iværksættere og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau.
Der er sammenhæng mellem rammebetingelserne på de tre områder og den økonomiske
vækst i regionen. Det betaler sig at forbedre erhvervslivets rammebetingelser ved at sikre
en effektiv erhvervsservice, samspil med vidensinstitutioner samt adgang til uddannelse.
Venstre ønsker at styrke viden, innovation og vækst gennem øget samarbejde mellem
Syddansk Universitet og erhvervs-/forskerparkerne i Odense, Esbjerg, Kolding,
Sønderborg, Svendborg og et forstærket samarbejde med Flensborg.
I Region Syddanmark er Vækstforum det afgørende værktøj i arbejdet med at løfte og
drive den regionale udvikling.
De, som klarer sig bedst i fremtiden, vil være dem, der er bedst i stand til at opsamle
viden og kompetencer og omsætte det til nye teknologiske landvindinger. Syddansk
Universitet er med til at styrke dette - og står vi alle bag, kan vi blive landets bedste.
Inden for luftfart har regionen med Vestdanmarks internationale lufthavn i Billund et
væsentligt aktiv. Inden for offshore er Esbjerg et internationalt kraftcenter. Odense står
stærkt inden for robotteknologi. Sønderborg inden for mekatronik. For blot at nævne
nogle få.
Vi skal have evnen til at se, hvor vi i Region Syddanmark har reelle styrkepositioner – og
modet til at prioritere styrkepositionerne.
Der skal være en kritisk masse for at kunne udvikle. Nye alliancer kommer ikke bare af sig
selv. Vi kender det jo særdeles godt med en erhvervssucces, som for alvor har trukket:
Trekantsområdet. Trekantsområdet er jo ikke bare én kommune. Det er heller ikke kun to

store kommuner, der kører parløb. Det er samlet masse, hvor områdets styrker udvikler
sig.
Så det vigtige er ikke, på hvilken side af byskiltet virksomheden ligger. Arbejdskraften borgerne - fordeler sig på kryds og tværs og bosætter sig også i nabokommunerne, hvor
ægtefællen har fundet sit ønskejob, hvor drømmehuset ligger, hvor der er dejlig natur eller hvor de rigtige kulturelle tilbud er.

3.4. En kompetenceregion
Venstre vil styrke Syddansk Universitet. Vi ønsker at tiltrække nye uddannelser til
Syddanmark, og vi ønsker at højne uddannelsesniveauet.
Vi vil bekæmpe frafaldet på ungdomsuddannelserne og sikre praktikpladser for alle unge.
Vi vil gøre Syddanmark til en uddannelsesregion, hvor alle i by og på land får en
uddannelse.
Men uddannelse handler ikke kun om, akademiske og faglige uddannelser. Uddannelse
handler også om, at dem, vi traditionelt har kaldt "ufaglærte", udvikler sig via kurser på
AMU og VUC, og ved at virksomhederne giver ansvar og udviklingsmuligheder til alle
medarbejdere.
Syddanmark kan og skal ikke konkurrere med Østeuropa og Kina om produktion af varer,
der er baseret på lave lønninger.
I stedet skal vi ved fantasi, omstillingsevne og samarbejde med mange andre i ind- og
udland hele tiden tilpasse os nye vilkår og finde specialiserede opgaver og fokusere på de
unikke kompetencer, der findes i området. Vi er allerede i dag med i førerfeltet - og vi
kan komme endnu længere frem.
Når vi ser på den nationale strategi, forudsætter de statslige initiativer en faglig tyngde,
der er større end 1 eller 2 kommuner.

3.5. Den kollektive trafik
Regionens opgave er at sikre forbindelserne på tværs af kommunegrænser mellem
befolkningscentre, store arbejdspladser, herunder akutsygehusene, og
uddannelsesinstitutioner.

Der skal arbejdes med at forbedre komfort og service i busserne. Erfaringer viser, at
f.eks. internet i bussen, hurtig og direkte kørsel samt hyppige afgange kan være med til
at gøre den kollektive trafik attraktiv for pendlerne.
Regionens kollektive trafik skal tilrettelægges i et samarbejde med kommunerne, så busog togtrafikken hænger sammen, uanset om det er stat, region eller kommune der
betaler for den konkrete opgave. Venstre vil sikre sammenhæng inden for den kollektive
trafik mellem alle aktører.

3.6. Vi rydder op i fortidens synder
Det er regionens ansvar at kortlægge og oprense gammel jordforurening.
Venstre i Syddanmark ønsker, at regionens indsats tilrettelægges, så kortlægning af, og
oprydning i, jordforurening der truer menneskers sundhed prioriteres højest.
Venstre i Syddanmark ønsker at den igangværende undersøgelse af samtlige børnehaver i
regionen gennemføres hurtigst muligt.
Ved en særlig aftale med staten er det lykkedes at tage fat på oprydningen i Kærgaard
plantage. Indsatsen i Kærgaard bør medvirke til at udvikle ny teknologi, som kan
anvendes til oprensning under Grindsted by.

4.0. Det sociale område
Regionen er på det sociale område ikke myndighed, men en – ganske vist meget stor –
entreprenør, der leverer sociale tilbud til kommunerne.
Venstre i Syddanmark ønsker at inddrage brugere og ikke mindst pårørende mest muligt i
beslutningerne på det sociale område.
Venstre i Syddanmark ønsker, at regionen i samarbejde med kommunerne skal
videreudvikle det sociale område, herunder udvikle nye tilbud. Der skal arbejdes på at
fremme kvalitetsarbejdet, herunder indføre en kvalitetsmodel, på samme måde som det
findes inden for sundhedsområdet.

Venstre i Syddanmark opfatter det som regionens opgave at sikre, at borgere med
særlige behov bliver mødt med den bedste ekspertise, og at marginalgrupper ikke bliver
klemt. Regionen har et særligt ansvar for at opsamle, formidle og viderebearbejde viden
inden for socialområdet, og sikre at socialområdet fortsat udvikles.

5.0. Regionen som ambassadør
Venstre i Syddanmark vil gøre Regionsrådet til et slagkraftigt talerør for regionen,
nationalt og internationalt.
Nationalt er det en vigtig opgave for Regionsrådet ikke blot at kæmpe for regionens
snævre interesser inden for sundhedsområdet og erhvervsfremme, men også at sikre
Syddanmark vores forholdsmæssige andel af statens investeringer inden for forskning,
uddannelse og kultur, områder der alle i dag er præget af en voldsom skævvridning i
hovedstadsregionens favør.
Også internationalt har regionen en vigtig opgave. Ikke blot i forhold til det
grænseoverskridende samarbejde, hvor region Syddanmark som Danmarks eneste "ægte"
grænseregion har en særlig opgave, men også i forhold til EU, hvor regionen gennem en
samlet repræsentation i Bryssel efter Venstres opfattelse bør fremme regionens
virksomheders, forsknings- og uddannelsesinstitutioners interesser.

6.0. Efterskrift
Regionsrådsmedlemmerne har en central rolle – også i fremtiden.
Vi løfter én af de vigtigste fælles opgaver, vi har i landet – nemlig danskernes
sundhedsvæsen.
Hvad sker der, hvis du bliver syg? Hvor skal du behandles - og af hvem? Og hvor skal du
tage hen, hvis du kommer til skade?
Det er nogle af de vigtige beslutninger, som vi politikere er sat til at tage – og kommer til
at stå til ansvar for den 17. november.

F.eks. skal vi i de kommende år bygge sygehuse for 12 milliarder kroner alene i Region
Syddanmark. Det bliver byggeri, som skal være visionært og honorere kravene fra
fremtidens patienter. Byggeri med eneværelser, valgfrihed og plads til den enkelte
patient.
Men også byggeri som er CO2-neutralt og bæredygtigt. Også her skal vi turde gå forrest.
For at tage sådan nogle beslutninger, kræver det indsigt og viden om landsdelen og lokale
forhold. Det nytter ikke og lade embedsmænd på Slotsholmen tage den slags afgørelser.
Derfor sidder der folk i rådet – fra Nordborg til Nørre Nebel – fra Svendborg til
Sønderborg og fra Kolding til Kerteminde. Kun ved at have hele landsdelen repræsenteret
– er vi i stand til at få vendt alle stenene – bag de store beslutninger.
Men vi laver andet end sundhed. Det er også os, der sikrer, at der er hjælp til nogle af
samfundets svageste – her tænker jeg på f.eks. bosteder til handicappede eller unge
kriminelle.
Og så er det os, der understøtter udviklingen i landsdelen. Vi skal gøre Syddanmark til et
godt sted at bo – uddanne sig – arbejde – og gøre forretning. Det gør vi ved at samle alle
gode kræfter i regionen. Fx arbejder vi for tiden på at hjælpe områderne omkring Als og
Lindø – som oplever store fyringsrunder og arbejdsløshed.
Sammen med kommunerne og andre arbejder vi på højtryk for at skaffe penge og spotte
nye arbejdspladser.
Vi skal huske på, at regionsrådsmedlemmer ikke er ansatte. Vi er dem, der lægger
skinnerne og udpeger retningen – og det skal vi fortsat gøre med ansvarlighed.
Så der er masser af udfordringer – også i fremtiden.
Derfor er det ikke ligegyldigt hvem der sidder i Regionsrådet.
Stem Venstre den 17. november - for en stærk Region Syddanmark.

