Sekretariatet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Opgang A
Telefon 3866 6000
Mail

Til:
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Hospitalsplan 2025 i høring

Ændringsforslag til pkt. 7 – Ny Hospitalsplan 2025 i høring
Stillet af Enhedslisten ved Marianne Frederik (Ø)
”Enhedslisten foreslår, indstillingspunkt 1 ændret til følgende:
1. at godkende, at forslag til Hospitalsplan 2025 sendes i høring i perioden onsdag den 2. januar 2019 – onsdag den 20. marts 2019 (11 uger)
Begrundelse:
Det er et rigtig dårligt tidspunkt at starte en høringsproces op til jul og nytår. Derfor
vil vi foreslå, at høringsprocessen starter i det nye år, gerne med noget medieomtale,
så borgerne bliver opmærksom på det.
Enhedslisten foreslår, indstillingspunkt 2 ændret til følgende:
2. at godkende de beskrevne initiativer for høring af Hospitalsplan 2025, idet
a) Der gives mulighed for korte kommentarer fra de politiske partier, der sendes med i høringen,
b) Den skematiske oversigt over ændringerne medsendes i høringen,
c) Der holdes mindst et offentligt møde om hospitalsplanen, og
d) Forretningsudvalget orienteres om, hvilke aktiviteter der iværksættes for høringen.
Begrundelse:
- For at gøre opmærksom på problemstillinger og dilemmaer, og for at fremme debatten under høringen, vil vi foreslå at partierne får mulighed for at skrive f.eks. 10-15
linjer om hospitalsplanen (1.000-1.300 enheder med mellemrum) eller lignende.
- Det fremgår ikke rigtigt, hvilke initiativer der tages under høringen. Det eneste der
står i bilaget, er en liste over høringsparter.
Der kan f.eks. laves plakater og postkort om høringen af hospitalsplanen, der spredes
på hospitaler og lægepraksis.
Det har tidligere været fremført, at der ikke er de store ændringer, og det derfor ikke
vil give mening, at holde et debatmøde. En mulighed kunne være at holde et offentligt
møde med tilmelding, med en særlig invitation til patientforeninger, hospitalernes brugerråd, og ’andre sammenslutninger’.
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