Spørgsmål fra Henrik Broberg – regionsrådsmødet 25. januar 2016
Som borger i Region Syddanmark har jeg gennem de forløbne måneder fulgt debatten om følgerne af Bios
og Responces overtagelse af ambulancedriften i regionen. Der har været skrevet meget om det i pressen og
på de sociale medier, og de fremkomne oplysninger har været temmelig modstridende. Derfor vil jeg gerne
søge oplysninger direkte hos regionsrådet.
Der har tidligere været tilfælde, hvor Bios ikke har kunnet stille med det kontraktligt aftalte antal
ambulanceberedskaber på grund af huller i deres vagtplan. Disse huller er blevet forsøgt lukket, dels ved at
det fastansatte personale har taget ekstravagter, dels ved hjælp af timereddere. Det vil dog være
forventeligt, at personale og timereddere i dagene omkring jul og nytår naturligt har foretrukket at være
sammen med familien, frem for at tage ekstravagter.
Jeg vil derfor gerne stille følgende spørgsmål:
Har der været tilfælde, hvor Bios ikke har kunnet stille med samtlige de kontraktligt aftalte beredskaber i
perioden fra og med den 23. december 2015 til og med den 1. januar 2016? Spørgsmålet gælder de
ordinære beredskaber. Hvis dette har været tilfældet, ønsker jeg oplyst det præcise antal manglende
beredskaber, fordelt på de enkelte datoer, hvilke stationer, der har været tale om og hvilken type
beredskab, samt om Responce har dækket disse manglende beredskaber af.
Det må være muligt at besvare disse spørgsmål, idet der nødvendigvis må findes en funktion, med hvilken
regionen til hver en tid ved hvilke beredskaber, der er til rådighed. Ellers vil det ikke være muligt, at opfylde
kontraktens krav om udregning af bod for manglende beredskab.
Hvis det, mod min forventning, ikke er muligt at besvare mit spørgsmål, ønsker jeg en redegørelse for
hvorfor det ikke er muligt at besvare spørgsmålet. Dette for at have et grundlag, hvorpå man kan
bedømme, i hvilket omfang regionen opfylder sit ansvar for at sikre en forsvarlig ambulancedrift på ethvert
tidspunkt.
Endelig ønsker jeg oplyst om Bios og Responce er blevet bedt om at stille med ekstra beredskaber i
forbindelse med julen og nytåret? Hvis dette er tilfældet, hvor mange den enkelte ambulanceoperatør er
blevet bedt om at stille med, og hvor mange de konkret har stillet hver især.
Igen vil jeg understrege, at jeg ønsker oplysningerne direkte fra den ansvarlige myndighed, fremfor
tilfældigt lækkede oplysninger i pressen.

