Spørgsmål fra Annette Rasmussen – regionsrådsmødet 25. januar 2016
Siden sidst i august har Thyge Nielsen gentagne gange udtalt offentligt i medierne, at Bios bliver fulgt tæt.
Den 19. december erkender Thyge Nielsen så, at dette ikke er sket siden de første uger efter opstart,
velvidende at der er blevet løjet for borgerne. Der er inden opstart den 1. september og siden hen
foretaget ændringer i kontrakten for hele tiden at imødekomme Bios` manglende evne til at opfylde den,
hvilket er kontraktbrud fra regionens side og konkurrenceforvridende i forhold til andre operatører.
Er det et enigt regionsråd, der står bag denne beslutning om ikke at følge Bios tæt og melde det modsatte
ud til borgerne, og at foretage ændringer i kontrakten? Er det Thyge Nielsen, regionsrådsformanden og
næstformanden, i samråd med de embedsmænd, der også er involveret i udbuddet og kontrakten, der har
taget beslutningen om ændringerne, og hvilke informationer er der givet til resten af regionsrådet?
Er det Thyge Nielsen selv, i samråd med ovennævnte embedsmænd, der har taget beslutningerne, og hvilke
informationer er der givet til resten at regionsrådet?

Det er kommet frem, at ledelserne rundt omkring på sygehusene på det bestemteste har frarådet
indberetninger af UTH, og at det ville få arbejdsmæssige konsekvenser for medarbejderen at gøre det.
Disse UTH er noget, der bliver ordnet indbyrdes mellem ledelsen og Bios ifølge Thyge Nielsen. Dette har
medarbejderne på skrift, og borgerne må konstatere, at der foregår klare brud ved at kvalitetsstandarderne
ikke overholdes uanset hvem operatøren er.
Er det enkelte personer, der på egen hånd tager sådan en beslutning, og dermed opfordrer/inddrager
andre i ulovligheder? Er det et enigt regionråd, der har taget beslutningen om at give ledelserne besked på
at bryde kvalitetsstandarderne i forhold til UTH? Hvis ikke, så må Thyge Nielsen kunne oplyse om, hvem der
står bag beslutningen, da han har kendskab til at det foregår. Hvilke konsekvenser får det for ledelserne fra
regionens side?

