Regionsformand Peter Østergaard - beretning
En beretning skal normalt være tilbageskuende, men da min og regionsbestyrelsens ”regeringstid”
stort set har været opfyldt af arbejdet med fremtiden, er det det, vi har valgt at bruge tiden på.
Som I kan se af dagsordenen, er tanken, at de kredsforeninger, der i øjeblikket findes i Region
Hovedstaden, ikke skal eksistere mere. Dermed vil der, med jeres accept, ske det, at:
•
•
•
•

8. Kreds, Bornholm, nedlægges.
Den hidtidige 2. Kreds - Sjælland uden for hovedstaden - splittes op.
Kredsene i Region Sjælland samles i deres forening.
Vi (RHTF) får cirka 230 af de kolleger, der arbejder i det gamle Frederiksborg Amt - og
dermed Region H. Fra Bornholm kommer der cirka 25.

Og hvad vil den nye regionsforening/regionsbestyrelse så komme til at betyde?
Den hidtidige regionsbestyrelse har mest arbejdet på de indre linjer. Den nye bestyrelse for
tandlægerne i Region H vil blive et anderledes synligt organ. KTF’s hjemmeside kommer til at
hedde RHTF, og regionsbestyrelsen vil i fremtiden arrangere medlemsmøder, som kredsene før
har gjort.
I den nye struktur, der lægges op til, vil der, blandt andet af geografiske grunde, formentlig være
ønske om at bevare et lokalt organ, som kan samle tandlægerne lokalt, for eksempel på Bornholm.
I stedet for at kalde disse organer for kredse tænkes de omdøbt til lokalselskaber. Der er noget af
det, den kommende bestyrelse skal have på plads i de nye vedtægter.
Parterne i fusionen kommer naturligvis med forskellige økonomiske forhold og formåen, men der
er enighed om at slå formuerne sammen. Tiden er også gået med at forhandle, hvordan tingene
økonomisk skal skrues sammen, og de beslutninger og deres konsekvenser for medlemmerne vil
blive udtrykt og forklaret på den stiftende generalforsamling i regionsforeningen. Både på
Bornholm og i Nordsjælland har medlemmerne været vant til at betale for at deltage i
medlemsmøder. I København har de været gratis. Vores forhandlinger er endt med, at der i
regionsforeningen vil blive opkrævet 200 kroner for møder. Herfor taler også den kendsgerning, at
der vil blive mere administration på kontoret i Amaliegade, og at større afstande vil koste mere.
Det budget, der fremlægges for 2018, er også nøje forhandlet. På generalforsamlingen vil det også
komme frem, hvordan formand, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer tænkes honoreret.
Et af hængepartierne i den nye struktur er de tandlægevagter, som Region H samarbejder med og
henviser til på regionens hjemmeside. Også det er der en fremtidsplan for.
Klagesags-systemet ligger i hænderne på regionsformanden. Så der har været brugt en god del tid
- både personligt og på kontoret - for at få overblik over ”arvegodset”, der blandt andet indebærer
jævnlige møder med Region H på Kongens Vænge i Hillerød. Jeg er også blevet involveret i møder
med tandlæger, der ikke ligger inden for grænserne med hensyn til kontrolstatistikkerne. Måske
nogle af jer allerede er stødt på os/mig i den sammenhæng.

