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6. God ledelse – forudsætning for godt arbejdsmiljø - god arbejdstilrettelæggelse og medarbejdertilfredshed.
Nu skal vi i gang med at diskutere hvilke områder,
vi skal styrke på sundheds – og psykiatriområdet,
så vi kan få vedtaget et budget for 2019.
Grindstedforureningen
I Grindsted strømmer der årligt ca. 100 kg vinylklorid ud i Grindsted Å. I Kærgård strømmer der
ca. 1500 kg ud på strandarealer og i Vesterhavet.
Oprydningen vil samlet koste et meget stort 3cifret millionbeløb, hvis det overhovedet er teknisk
muligt. Regionen har derfor iværksat et større pilotprojekt i Kærgård, hvor formålet er at udvikle
nye metoder til oprensning. Her i foråret startedes
et lovende forsøg med injicering af kemikalier og
biologisk materiale til nedbrydning af de over 100
forskellige giftstoffer, som er deponeret i Kærgård.
Hvis forsøget lykkes, vil det på verdensplan være
tale om en meget vigtig nyskabelse. Håbet er, at
vi over en 10-årig periode, kan fjerne det meste af
forureningen. Når vi ved om forsøget virker, er det
planen, at det skal overflyttes til Grindsted by.

Folkemødet på Bornholm
Jeg deltog i Folkemødet på Bornholm i år, for at
indsamle materiale om ungdomsuddannelserne og
dermed få inspiration ved deltagelse i møderne.
Jeg har fået meget med hjem til det videre arbejde
i udvalget for uddannelse og arbejdsmarked.
Man møder også forhenværende – og nuværende
kollegaer, som man får en god snak med. Poul Nyrup havde valgt at afholde sin 75 års fødselsdags
reception på Folkemødet.

I ønskes en god sommer

Aftale om Regionernes økonomi for 2019.
Den 5. juni indgik Regeringen og Danske Regioner
en aftale for 2019. Vi havde budgetseminar i Regionen den 18. juni, hvor aftalen blev gennemgået.
Der tilføres mere økonomi til Regionerne. sundhedsområdet får tilført 800 mio. kr. Psykiatrien får
tilført 200 mio. kr. Kollektiv trafik får yderligere 50
mio. kr.
Der skal med indgåelsen af aftalen ske en forenkling af erhversfremmesystemet, som betyder at
vækstfora nedlægges, og de overgår til kommunerne og staten. Der skal derfor afskediges personale i Regionen. Processen er sat i gang, da den
nye ordning træder i kraft 1. januar 2019.
Der er 6 overordnede målsætninger i økonomiaftalen:
1. Hurtig udredning, behandling af høj ensartet
kvalitet og sammenhæng på tværs af aktørerne.

Poul ønsker Poul til lykke

2. Opgaveløsning på det mest effektive sted.
3. Sammenhæng og nærhed som høj prioritet.
4. Hensigtsmæssig realisering af gevinster fra
ny teknologi og bedre behandlingsmuligheder.
5. Værdi for patienten. Plads og rum for personalet til at videreudvikle nye lokale løsninger.
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På Folkemødet sammen med Jørn Lehrmann
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