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”Vi frygter nye fyringsrunder” 
 
”Der er skåret helt ind til benet på hospitalerne og i psykiatrien i Region Hovedstaden, så 
ideen om, at spare 300 millioner kroner i 2015 med uændret aktivitetsniveau og 300 
millioner i de kommende år er helt hen i vejret, udtaler Palle Nielsen, formand fra FOA 
Social- og Sundhedsafdelingen og repræsentant for FOA-afdelingerne med ansatte i 
Region Hovedstaden. Derudover kommer eventuelle buffere og gammel gæld, så det 
samlede beløb kan blive meget større, understreger Palle Nielsen”. 
 
Det er den nye økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner, der endnu en gang 
presser regionernes økonomi, og altså også økonomien i Region Hovedstaden. Derfor har 
Koncernledelsen i Region Hovedstaden nu meldt ud, at der skal spares 300 millioner 
kroner i 2015. Besparelser som koncernledelsen vurderer hospitalerne kan nå uden 
afskedigelser, men alene ved ”naturlig afgang”, samt ved effektiviseringer, der ikke 
påvirker aktivitetsniveauet på hospitalerne. 
 
En vurdering som er helt urealistisk ifølge fagforeningen. 
 
”Fremmødeplanerne i afdelingerne kan ikke stammes mere, der er simpelthen ikke plads 
til at løse flere opgaver. Og med færre ansatte kan effektiviseringerne kun forringe 
serviceniveauet, altså helt modsat koncernledelsens forestillinger om et uændret 
aktivitetsniveau, forklarer Palle Nielsen, der påpeger, at fagforeningen har tænkt sig at 
kæmpe for at holde regionens politikere fast på, at der ikke bliver afskediget 
medarbejdere. 
 
Palle Nielsen har dog svært ved at forestille sig, at politikerne kan indfri deres løfte, fordi 
kravene om besparelser er så store.  
 
”Skulle det værste ske, at der igen bliver tale om fyringer, så er det på tide, at regionen ser 
på det voksende forbrug af timelønnede og vikarer, der i højere og højere grad anvendes 
som løsarbejdere på regionens hospitaler. En udvikling og et arbejdsmarked, som jeg 
håber politikerne er enig med mig i, vi ikke vil have, understreger Palle Nielsen. 
 
 
 
For yderligere oplysninger – kontakt formand Palle Nielsen, FOA Social- og 
Sundhedsafdelingen. Mobil: 2126 6730 eller e-mail: pan050@foa.dk 


