Spørgsmål fra Morten Kjærulf – regionsrådsmødet 25. januar 2016
Man har tidligere kunne læse artikel i JyskeVestkysten i slutningen af december 2015, hvor i der står: "DF's
Thies Mathiasen bakker helhjertet op om BIOS, ja, han mener faktisk de leverer bedre service end Falck
gjorde det sidste halve år af deres kontrakt, og vil ikke udelukke at en evt. bod kan udskydes ”.
I den forbindelse er det interessant at gå tilbage til oktober måned 2015, og se lidt på hvad I
regionsrådspolitikere dengang udtalte i forbindelse med, at Bios i september 2015 ikke havde leveret det
aftalte antal beredskaber i 20 ud af 30 dage, og 1. oktober manglede at stille med 6 ambulancer og 3
akutbiler.
Citat fra JV den 16. oktober 2015: Under overskriften "Regionens næstformænd kræver handling af Bios"
står blandt andet følgende:
"Få styr på problemerne. Det er meldingen fra de to næstformænd i regionsrådet Poul-Erik Svendsen og
Thies Mathiasen efter at Bios i 20 dage af september ikke var i stand til at leve op til sin kontrakt med
region Syddanmark.
Problemerne kulminerede 1. oktober da Bios manglede seks ambulancer og tre akutbiler.
Og den situation skal ikke gentage sig understreger Poul-Erik Svendsen. Bios skal levere de ambulancer,
som Bios er forpligtet til i kontrakten og det har selskabet ikke lang tid til, fastslår Poul-Erik Svendsen, der
konkret giver Bios året ud til at få løst selskabets bemandingsproblemer.
"Thies Mathiasen udtaler følgende: "Det er meget bekymrende at Bios ikke på noget tidspunkt har kunnet
leve op til kontrakten, og på et tidspunkt er nok også nok."
Citat fra nyhederne TV2 14. oktober 2015 i forbindelse med samme sag: "Regionsrådsformanden Stephanie
Lose kalder den pludselige mangel hos Bios for uacceptabel. Generelt er regionen ikke tilfreds med, at der i
gennemsnit mangler en ambulance i hele regionen."

Hvad får Thies Mathiasen til at komme med denne kovending, om Bios når han tydeligvis melder ud at Bios
ikke har kunnet leve op til kontrakten på noget som helst tidspunkt?
Og er der andre politikere som også har lyst til at ændre mening om Bios?
Hvorfor kan det pludselig komme på tale, at Bios ikke skal betale bod fra 1. januar 2016, da de så har
overstået 4 måneders implementering?

