Referat af bestyrelsesmøde i Radikale Venstres regionsbestyrelse
for Region Hovedstaden
Dato: 7. Maj 2018
Sted: Kompagnistræde 22
Til stede: Jørgen Boelskov, Poul Fischer, Henrik Nielsen,
Mads Friis Thomsen, Freja Wirlander, Stinus Lindgreen, Karoline Geneser, Søren Burchardt,
Gerd Lyng, Peer Tideman, Karin Friis Bach
Referent: Karoline Geneser
1. Præsentation
2. Orientering fra regionsrådsmedlemmerne, hvad er jeres fokusområder?
Hjalte stopper. Der skal findes en ny koncerndirektør. Ansættelse og ansættelseprocedure
skal godkendes af Regionsrådet. Karin vil foreslå, at man ansætter en ekstra direktør i
Regionen da der ligger et stort arbejde hos hos de, der allerede er der. Det blev diskuteret
hvilke erfaringer der er med Hjalte og hvordan de anvendes i valget af profil og procedure for
ansættelse af en ny regionsdirektør.
Der blev spurgt til muligheden af at skrotte Sundhedsplatformen og i stedet bruge det system,
man har i Vestdanmark. Der er fordele ved at have to systemer (mod tidligere 16). På den
måde kan de holde hinanden skak ydelsesmæssigt og økonomisk.
Karin har etableret en baggrundsgruppe for Sundhedsplatformen. Kim Østrup, der er
medlem af denne gruppe foreslår, at når systemet skal opdateres november 2018 bør man
hyre et konsulentfirma til at se denne opdatering efter i sømmene inden det sker.
Freja kommenterede, at opdateringer bør planlægges bedre, så ikke alle hospitaler bliver
uarbejdsdygtige når der er opdateringer. Et back-up system til disse situationer kunne være
ønskværdigt.
Radikale ønsker at stemme imod oprettelsen af en ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital og i
stedet opgradere og forbedre de eksisterende på Rigshospitalet.
Der er fremsat følgende radikale budgetforslag:
a. Ladestationer til el-biler (forslaget er trukket tilbage, da det ligger udenfor det
regionale mandat).
b. Stop for brug af pesticider på Regionens områder
c. Oplysningskampagne om korrekt brug af brændeoven for at mindske
partikelforurening.
d. Et symbioseprojekt, hvor virksomheder bruger hinandens overskuds af varme, affald
mv. (Tilsvarende findes i Kalundborg).
e. Forskningsmidler til forskning i hvordan vi anvender eksisterende lægemidler for at
blive bedre til at bruge dem rigtigt og virker det efter intentionen.
f. Initiativer til at begrænse overbelægning
g. Flere socialsygeplejersker, der kan arbejde med f.eks. hjemløse, der er udskrevet.
h. Flere rapportudviklere til Sundhedsplatformen.

i.
j.
k.
l.

Efteruddannelse af speciallægerne – har ikke været budgetteret før.
Ressourcer til at nedskære ventetiden for høreapparatbehandling
In-house fødeklinikker
PREP – HIV medicin til grupper, der er i smittefare. Der er 200 nye HIV smittede om
året.
m. En ensartet løsning med specialiserede akutsygeplejersker som link mellem Region,
kommuner og almen medicin.
n. Fælles ledelse af det nære sundhedsvæsen i sundhedsklynger. Hospital, omgivende
kommuner praktiserende læger i disse kommuner.
3. Referat fra Storkredsenes årsmøder
a. Bornholm. Mange unge til generalforsamlingen. Der er stiftet en RU afdeling med bl.a. den
tidligere næstformand for LA’s ungdom. 1/3 af medlemmerne deltog. D. 22. Maj kommer
Morten Helveg på besøg i storkredsen.
b. Københavns Omegn. Der mangler en folketingskandidat i Rødovre-Herlev. Der har været
møde med Morten Helveg. Der er uddannelsesdag med Marianne Jelved om Radikal identitet.
Der arbejdes på en række resolutioner.
c. København. Der er valgt ny formand – Thomas Elkjær. Vedtægterne er ændret så der kun
skal vælges en og ikke to redaktører til Radikal Dialog. Der var ingen, der stillede op til posten.
70 ud af 1500 medlemmer deltog. FU blev bemyndiget til at finde en redaktør.
d. Nordsjælland . Årsmøde d. 30. Maj. Rikke Mortensen er valgt som folketingskandidat. Der er
planlagt et møde med Morten Helveg.
4. Årsmøde i Region Hovedstaden – planlægning
Der er bestilt sandwich, øl, vand, kaffe og kage.
Regnskabet er revideret og godkendt.
Søren Bald genopstiller ikke som formand, men fortsætter gerne i bestyrelsen. Søren
Burchardt stiller op som ny formand.
Anne D. Manniche genopstiller ikke som næstformand. Karoline Geneser stiller op som ny
næstformand.
Karoline Geneser spurgte til indkaldelsen til Årsmøde hvoraf det fremgår at både Søren Bald
og Anne D. Manniche genopstiller. Søren Bald vil ændre dette i sin beretning, når denne
udsendes.
Karoline Geneser spurgte til hvorfor der skal diskuteres partistøttemidler på årsmødet. Søren
Bald meddelte at det skyldes at årsmødet er øverste myndighed.
Karoline Geneser spurgte til om der vil blive mere uddybende versioner af de stillede forslag.
Det bliver der ikke.
5. Nyt fra Trafikgruppen

Der har været afholdt møde med Andreas Steenberg for at diskutere mulighederne for at
spare administrationsomkostninger ved af sammenlægge de mange trafikselskaber der er i
Region Hovedstaden.
Peer Tidemand ønsker, at der tales åbent om, at man ønsker at slås for busdriften generelt.
6. Strukturering af bestyrelsesarbejdet det kommende år
Søren Burchardt giver et oplæg på årsmødet.
7. Evt.
Ingen indlæg.

