Nyhedsbrev
Nr. 9

Poul Andersen medlem af Regionsrådet

December 2016

i Regionen, og der lukkes mindre enheder. Borgerne får længere til behandlinger på sygehusene i
hele regionen. Det kræver, at der er en god transportmulighed både på veje og med kollektiv trafik.
Når man kører på motorvejen mellem Middelfart
og Odense, oplever man en meget tæt trafik, hvor
der sker mange uheld, og ambulancerne må langt
ned i fart for at komme igennem.
Det er helt naturligt, at man tænker på, hvordan
fremkommeligheden vil blive i fremtiden med den
voksende trafik. Kan ambulancerne nå frem med
patienterne, inden det er for sent ?
Pendlerne kommer for sent til arbejde, trafikuheldene er stigende, og motorvejen er lukket oftere
og i længere tid.
Anlægsloven blev vedtaget i 2010 så arbejdet kan
gå i gang, når det kommer med i en finanslov. Det
er ærgerligt, at der ikke er fulgt op på det politisk
med fokus på udvidelsen. Man har også forlangt at
få nedsat taksterne på Storebælt. Man kan ikke som et gammelt ordsprog siger - både blæse og
have mel i munden .

Ny Regering
Det er altid spændende at læse regeringsgrundlaget, når en ny regering træder til. Hvad vil de med
Regionerne ?
Her, hvor Vestre ,Konservative og Liberal Alliance
har dannet Regering støttet af Dansk Folkeparti, er
der jo et flertal for at nedlægge Regionerne. Der er
ikke skrevet noget om Regionernes fremtid. Det er
lidt frustrerende, at vi som regionspolitikere ikke
kan få en melding om, hvad regeringen vil med
Regionerne? Den tidligere socialdemokratisk ledede regering opprioriterede Regionerne. Der blev
indført stående udvalg. Vil man have de nuværende regionale opgaver varetaget af kommunale fællesskaber, eller måske professionelle bestyrelser?
Svaret blæser i vinden -

Tryghedsgruppen - Trygfonden.
Der er valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab i Region Syddanmark sidste uge af januar
næste år. Det er tryghedsgruppen ,der administrerer trygfonden. Der skal vælges 15 personer. Jeg
genopstiller og har brug for, at du vil anbefale mig
overfor venner og bekendte. Stemmeberettigede
er forsikringstagerne i Tryg og Tjenestemændenes
forsikringsselskaber .
God Jul og Godt Nytår

Ambulance Syd
Regionen mangler en afklaring, efter BIOS`s konkurs, med Lønmodtagernes Garantifond om manglende lønninger til ambulanceredderne. Det er vedtaget i regionsrådet, at Regionen i første omgang
udbetaler dokumenterede krav til redderne. Det er
et større arbejde end først antaget, og udbetalingerne trækker desværre ud. Der er meget at rydde
op efter bekendtskabet med BIOS. De ansatte reddere gør en stor indsats i hverdagen på trods af, at
de er underbemandet. Vi vil gerne have uddannet
flere elever, men det er desværre ikke muligt, at
få flere elever med ud i praktik, når vi ikke har fuld
bemanding. Ca. 100 af de ansatte kommer udenfor Regionen, og spørgsmålet er, om vi kan fastholde dem på længere sigt? Derfor må vi tage sagen op i Danske Regioner, og maximere antallet af
elever i alle Regioner, så vi kan få dækket behovet
i fremtiden .
Nyt OUH
Det nye Universitets Hospital i Odense (OUH) forvendtes at stå færdigt i 2022. Det skal også nævnes, at der etableres større hospitaler andre steder
Mail: pa@rsyd.dk

1

Tlf.: 23 23 61 50

