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Det er ikke let at vere en
ufodt reform. Kritikken
tarner sig op, og reformen
kan ikke forsvare sig. Sortseere vil altid kunne finde
problemer i en sior reform,
og det er kun i den Prakti'
ske virkelighed, at refor'
men kan bevise, at de skep'
tiske tager fejl. Medierne
vil finde mangler og defek'
ter mest interessante, og
taberne ved en reform vil
v&re mere aktive, mens
vinderne og isar det tavse
- men ofte tilfredse ! flertal vil vare Passivt i den offentlige debat.

den sakaldte AKM-modeI,
hvorefter en kommune I
fremtidenskal betaletil regionerne, hver gang en
borger indlagges,
I teorien skal det fe kommunerne til at lave fore'
byggendeindsats og egne
genoptfanlngscentre osv
Problemeter blot, at teori.'
en neppe holder,og at sYstemet ifslge Professoren
'med 1oopct. sikkerhedfo"
rer til ogedeadministrationsomkostninger'.

Ei misfoster
For at sparedet forkatrede
tredje skatteudskrivende
niveau,er vi gaetfra 14am'
Hviler pi sandgrund
ter, som administrerer
Forlobet omkring struk'
sundhedsvasenet,til en
tureformen og de fem re'
fremtid med fem regioner
erstatgioner, der fra 2007
ter amterne, fo]ger ogsa og 100kommuner om samme opgave.En for borgeralramaturgien: masser af
kritiske rsster dukker oP ne negativ kassetankning
er en opla8tmulighed,Iige'
uge efter uge. Tag nu blot
som slagsmelmellem am"
de seneste ugeL',
'Intet tyder
ter ogkommunermedPati"
Pa, at Patienenterne som gidsler. Proterne far mere sundhed for
tsrt
fessoren konstaterer'Man
pengene. Der er intet belag
om AKM-modeuen:
for at tro, at dette vil frem'
lavet
feet
me kommunernes i.ndsats har simpelt hen
et misfoster.'
pA sundhedsomredet. Der
er behov for betydelige andringer af del.e af refor'
men. Den hviler PA sandgrund'.. Sidan sagde Professor Ileld Msller Pedersen, en af landets forende
om
sundhedsokonomer

Sygehuslukninger
Regionspolitikerne, der
trods alt forblev folkevalgte - selvom tegeringenogsd. overvejede at afskaffe
dette- mister muligheden

for at flytte penge mellem
sygehuse, veje, gymnasrer
og mi]io alt efter, om det
ene eller andet omrade er
presset fra ar til er, I frem'
tiden kan der kun flYttes
penge fra det ene sygehus
til det andet og fra den ene
til den
behandlingsform
anden. En undersogelse i
starten af marts blandt Po"
litikere og embedsfolk i sYgehusvasenet viste derfor
ikke overraskende,-at der
ventes mange sygehusluk'
ninger i de kommende ar.

Skal nok blive fodt
Bekymring for den faglige
kvalitet er ogsa udbredt i
forhold til natur, miLjo og
andre opgave! som flYttes
fra amterne til kommunerne. Men a-Ile disse klage'
sange er sikkert bare den
gammelkendte modstand
mod forandring, bagstreb,
tabernes svanesang, mange1 pA visioner... for det
kan da ikke passe, at viSUge dele af danmarkshistori
ens storste reform er dod'
fodt? Men det kan jo i vir'
keligheden ogsa vare ligegyldigt, for den Politiske
svangerskabsPeriode er sa
fremskreden, at den Po]itiabortgranse for langst
. ske 'passeret
- reformen
er
skal nok blive fodt.

