Til RMU
Høringssvar til ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland” for det
administrative område.
Som fællestillidsrepræsentant for det administrative personale i Regionshuset Viborg og
tillidsrepræsentant for det administrative personale i Regionshuset i Holstebro fremsender vi her et
generelt høringssvar.
Det er med stor bekymring og – forundring, vi har læst sparekataloget og vi mangler svar!
Det fremgår af det fremlagte ”sparekatalog”, at der skal afskediges mange kollegaer.
Vi stiller os uforstående i forhold til:
•

At der skal afskediges så få chefer i forhold til antallet af medarbejdere.
Hvordan er den prioritering foretaget?
Hvis det fastholdes, vil der være forholdsvis flere ledere pr. medarbejder efter effektuering
af de fremlagte besparelser!

•

Omstruktureringen af enheder.
Hvorledes giver det mening at flytte rundt på medarbejdere - eller afskedige dem - når de er
beskæftiget af indtægtsdækket virksomhed?
Og det endda i en situation, hvor indtægtsgrundlaget ikke bliver mindre!

•

Hvordan man vil sikre, at den daglige drift opretholdes i Regionshusenes forskellige
afdelinger, hvis det administrative personale beskæres i så voldsom grad?

De udmeldinger, der høres i medierne pt. antyder, at effektivisering - produktivitetsforøgelse – er en
krumtap i planerne. Vi må derfor henlede opmærksomheden på, at produktiviteten allerede er
forøget over flere omgange. Personalet er presset i forvejen!
Vi har særdeles vanskeligt ved at se, hvordan den enkelte medarbejders opgaveportefølje kan
udvides.
Det er nu, det skal besluttes hvilke opgaver der ikke længere skal udføres.
Hvis Regionsrådet holder fast i det voldsomme antal afskedigelser, må der samtidig peges på de
opgaver, vi som administrativt personale ikke længere skal løfte!
Jette Sandal
Fællestillidsrepræsentant

Lisbeth Jensen
Tillidsrepræsentant

Som formand for HK/Kommunal MidtVest bakker jeg fuldt op om Jette Sandals og Lisbeth Jensens
høringssvar og udtrykker samtidig min alvorlige bekymring for, hvordan mine medlemmers
arbejdsvilkår vil blive fremover med de massive besparelser, der er fremlagt.
Marianne Køpke
Formand for HK/Kommunal MidtVest

