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Vil du vide mere om, hvad Kommunistisk Parti i Danmark  
står for – så brug QR-koden, læs  Kommunist.dk eller følg  
os på Facebook i gruppen Kommunisterne. 

Har du spørgsmål til os, kan du sende en mail til kpid@kommunisterne.dk

Regionernes vigtigste funktion er at sikre befolkningens sundhedsydelser.  
Men befolkningenss sundhed har ikke haft de skiftende regeringers og folketings
flertallets bevågenhed i mange år. Derimod har man udsat sundhedssystemet for den 
ene sparerunde efter den anden. I stedet for nedskæringer og besparelser ønsker 
kommunisterne øget velfærd til befolkningen. Øget velfærd skaber arbejdspladser, 
som der er hårdt brug for. 

Hvorfor vælger kommunisterne at stille op til regionsvalget?
– Fordi vi ved, at uden kommunister går det den forkerte vej!

Kandidater til valget i Region Midtjylland 16. november 2021

Peter Just, spidskandidat
Aarhus Kommune

Tommy Christensen 
Struer Kommune

Hiva Sabir 
Aarhus kommune

Inge Høgh 
Silkeborg kommune

DER SKAL SATSES PÅ KOLLEKTIV TRAFIK
Regionerne har ansvaret for en del af den kollektive trafikbetjening mellem kommu
nerne. Yderområderne skal sikres en langt bedre betjening. Det skal være nemt for 
alle at komme til det lokale sundhedscenter og det lokale hospital. 

Der skal sikres mulighed for, at alle kan komme på arbejde og til uddannelse med 
kollektive trafikmidler. Kommunisterne stiller krav om, at det er det offentlige, der selv 
skal drive busser, og ikke private, som det er i dag.

Lokalbanerne skal forbedres og om nødvendigt udbygges med blandt andet letbaner. 
I stedet for nye motorveje skal der anlægges nye jernbaner eller letbaner.

Af miljøhensyn skal dieselbusser afskaffes og erstattes af gas og eldrevne busser.

GIV REGIONEN EN NY GNIST – STEM PÅ EN KOMMUNIST
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KOMMUNISTERNES BUD  
PÅ EN NY POLITIK I REGIONEN
Danmark er et rigt land, men alligevel rammes vi af nedskæringer og begrænsninger 
på vitale velfærdsområder. Danskerne betaler gerne skat – blandt andet fordi vi vil 
sikre det bedst mulige sundhedssystem med lige adgang for alle. Danskerne ønsker en 
velfungerende sundhedssektor i stedet for nye kampfly.

Regionerne er blevet konstrueret til at tage ansvaret for driften af hospitalerne, psy
kiatrien og den primære sundhedssektor, det vil sige de praktiserende læger, special
læger, fysio og ergoterapeuter med videre. Men i modsætning til de tidligere amter, 
må regionerne ikke udskrive skat til dækning af behovet. Økonomien bestemmes 
af Finansministeriet, som, med Budgetloven fra 2012, har underlagt Danmark Euro 
landenes nedskæringspolitik over for den offentlige sektor.

Kommunisterne vil arbejde for at bevare velfærden og forbedre hospitalsbehandlin
gen. Regionens hospitaler må tilføres tilstrækkelige midler til såvel anlæg, vedligehol
delse som drift af bygninger og apparatur mv, samt til ansættelse af det nødvendige 
personale – fra rengøring til læger. Udliciteringen af rengøring på hospitalerne skal 
stoppes. Pengene skal gå til rengøring – ikke til profit for private entreprenører.

Kommunisterne vil af al magt bekæmpe privatiseringerne på sundhedsområdet.  
Vi ønsker, at de offentlige hospitaler skal overtage alle de behandlinger, som privat
hospitalerne i dag profiterer på. Dertil kræves en forøgelse af de ressourcer, som 
tilføres den offentlige sektor. Ambulancekørsel skal ikke sendes i udbud, men ligge i 
regionernes eget regi.

Regionerne skal være mere offensive i bekæmpelsen af social dumping blandt andet i 
forbindelse med hospitalsbyggerierne. Arbejdet skal foregå på danske løn og arbejds
vilkår. Der skal stilles krav til entreprenørerne om, at de skal ansætte et tilstrækkeligt 
antal lærlinge.

Regionerne skal selv kunne udskrive den skat, der er nødvendig for at dække behovet 
for en god og tryg sundhedssektor med lige og hurtig adgang til behandling for alle, 
uanset ens økonomiske situation og hvor i regionen man bo.

VI VIL ET BEDRE SUNDHEDSSYSTEM    
l   Regionerne skal have en bred vifte af behandlings og sundhedstilbud, der omfatter 

et tæt net af både lokale sundhedscentre, lokalsygehuse og supersygehuse.
l   Regionerne skal oprette lokale sundhedscentre. Der skal være kort afstand til sund

hedscentrene for alle i regionen.
l   Sundhedscentre skal rumme læger, fod ergo og fysioterapeuter, tandlæger og an

det sundhedsfagligt personale. Der skal lægges vægt på, at sundhedscentrene skal 
kunne gennemføre almindelige behandlinger og akutbehandlinger, småoperationer 
og lignende. 

l   Udover sundhedscentrene skal der være lokalsygehuse, der kan tage sig af de mest 
almindelige sygdomme. Det er afgørende, at alle i en akut situation hurtigt kan få 
den nødvendige hjælp tæt på skadestedet.

DE ANSATTE ER NØGLEN TIL ET VELFUNGERENDE SUNDHEDSVÆSEN
I årevis har de ansatte på hospitaler og regionernes institutioner været udsat for 
nedskæringer og forringelse af arbejdsforholdene. Flere og flere ansatte går ned med 
stress og finder det udsigtsløst at fortsætte arbejdet inden for sundhedsvæsenet.

Hvis det danske sundhedsvæsen skal fungere optimalt, skal de ansatte sikres bedre 
arbejdsforhold. Der skal ske den nødvendige opnormering. Der skal 
udvikles rammer for et godt arbejdsmiljø, hvor de ansattes trivsel er 
i centrum. Ansatte i regionerne skal have reel medindflydelse, og de 
 nuværende bureaukratiske regler skal fjernes.


