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Køkken på nyt OUH (Odense Universitets Hospital)
Det nye Universitetshospital blev i sin tid besluttet
til at opføres indenfor en fast sum, alternativt at
renovere det eksisterende OUH.
Regionsrådet besluttede, at der skulle opføres et
nyt OUH.
Men som et led i den løbende tilpasning af projektet for at sikre økonomi til at bygge de nødvendige
kliniske arealer indenfor den fastsatte kvalitetsfondsramme (Statens bevilling til projektet), besluttede Regionsrådet i december 2012, at der ikke skulle bygges et køkken som en del af nyt OUH.
I stedet skulle kostforsyningen leveres fra eksisterende køkkenkapacitet fra øvrige sygehuse i Regionen. Det er sidenhen blevet undersøgt, om andre
eksterne leverandører af mad kunne være interessante.
Det er nu besluttet, at den bedste løsning vil være
at etablere nyt køkken ved nyt OUH som OPP projekt (Offentligt Privat Partnerskab).

Mens vi venter

Grindsted forureningen

Ja, så er vi nået den tid på året, hvor vi er i gang
med at forberede os til julen. Samværet i familien
med hyggelige stunder og glæden ved at se dem
åbne gaverne, som de har ønsket sig.

Region Syddanmark har på ny undersøgt risikoen
for afdampning fra grundvandet til boliger. Undersøgelsen bekræfter, at Grindsted forureningen ikke
udgør en generel risiko for indeklimaet i boliger.
Der er dog fundet forurening i kloaksystemet, som
Billund Kommune og Billund vand og energi vil
iværksætte en undersøgelse af hurtigst muligt.
Der er nedsat en politisk følgegruppe for Grindsted
forureningen med 4 medlemmer fra Billund Kommune og 4 medlemmer fra Region Syddanmark.
Følgegruppen skal sikre en helhedsorienteret og
koordineret indsats med fokus på at skabe tryghed
for borgerne.

I Regionerne venter vi på klare meldinger fra regeringen og de borgerlige partier om, hvad de vil
med Regionerne fremover. Det ville være rart med
en afgørelse så hurtigt som muligt, om hvornår
flertallet i Folketinget ønsker opgaverne overført til
staten og kommunerne.
Den nye sundhedsreform lægger op til, at der skal
etableres 21 sundhedsfællesskaber. Det betyder,
at et antal kommuner skal gå sammen for at styrke samarbejdet mellem kommune, sygehus og almen praksis.
Et nyt erhvervsfremmesystem etableres fra 1 januar 2019 med nye ”erhvervshuse”, der i samarbejde med kommunerne skal drive den lokale/
regionale erhvervsudvikling. Opgaven har indtil nu
været løst af Regionen.
Når Regionsrådene nedlægges, vil det betyde, at
205 regionrådsmedlemmer forsvinder, med tab af
demokrati og geografisk repræsentation til følge.

I og jeres familier ønskes en
Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

Bliver det en realitet ved gennemførelsen af sundhedsreformen med den kommende Finanslov, så
er processen sat i gang.
Det er min vurdering, at en socialdemokratisk ledet regering vil få vanskeligt ved at ændre det efterfølgende, for ikke at sige umuligt.
Næste trin vil så være at etablere 21 storkommuner. Det ligger ligesom i kortene.
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