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Interpellation angående företaget Orange och deras
verksamhet på våra Halländska sjukhus i sommar.
Den 29/3 skrev Vänsterpartiet tillsammans med
Socialdemokraterna en debatta1tikel i Hallandsposten om våra farhågor inför ett
avtal med ett nytt bemanningsföretag inom Region Halland. Vi har lyft frågan i
Driftsnämnden för Hallands sjukhus men styrande politiker har inte tagit det pä
allvar. Det har nu kommit till vår kännedom att Norge har brutit avtalet med
företaget Orange från och med den 3oe april i år_ I tidningen IDagens medicin. och
nätupplagan som publicerades den 3e maj 2016 besannas alla vår oro.
[ en rapport om bur Orange har skött/misskött sitt uppdrag står de att de har bmtit
mot bland annat arbetstidslagen som är reglerad i Arbetsmiljöverkets paragraf 13. I
rapporten finns det om en sjuksköterska som har arbetat 19 dagar i streck. Orange
har utöver b1ister i avtalsenlig vila misslyckats med att betala ut avtalsenliga löner.
De anställda bar inte fått ut sin kvälls- och helgs ersättning utifrån avtalen. Man
rappmterar om slavliknande förhållanden för personalen.
Arbetsmiljöverkets skrivelse:
13 §

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under
varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila).
14 §
Arbetstagama ska ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under
varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då
arbetstagaren får uppehålla sig utan.för arbetsstället men ska stå till

arbetsgivarensfdrfogandejör att utföra arbete när behov uppkommer_
Veckovilan ska så långt möjligtforläggas till veckoslut
Vånsterpa1tiets frågor till Driftsnämnden för Hallands sjukhus ordförande Mikaela
Waltersson är:
• Hur ska Region Halland säkerställa så att den inhyrda personalen fär

avtalsenlig ersättning och att man följer arbetstidsreglerna?
•
•
•

Har Region Halland någon beredskap för om så inte skulle ske?
Hur ska Region Halland säkerställa vården för patienterna om företaget
Orange inte följer avtalet med Region Halland?
Hur tänker Region Halland göra för att inför nästa år inte hamna i det här
igen?
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Charlott Zsoldos, Vänsterpa1tiet Halland
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Svar på interpellation angående företaget Orange och deras
verksamhet vid halländska sjukhus i sommar
I en interpellation till mig som ordförande för Driftnämnden Hallands sjukhus ställer
Vänsterpartiet genom Charlott Zsoldos frågor om bemanningsföretaget Orange
verksamhet vid Hallands sjukhus i sommar.
•
•
•
•

Hur ska Region Hallands säkerställa så att den inhyrda personalen får
avtalsenlig ersättning och att man följer arbetstidsreglerna?
Har Region Halland någon beredskap för om så inte skulle ske?
Hur ska Region Halland säkerställa vården för patienterna om företaget
Orange inte följer avtalet med Region Halland?
Hur tänker Region Halland göra för att inför nästa år inte hamna i det här
igen?

Svar:
Hallands sjukhus har en överenskommelse med Orange om att företaget ska intyga
och visa uppgifter för varje erbjuden sjuksköterska när det gäller avtal om lön,
försäkringar och pensioner. På initiativ av Orange har Hallands sjukhus anlitat en
oberoende jurist och försäkrat sig om att företaget har följt överenskommelsen och
att bruttolönen de erbjuder motsvarar minst 24 000 kronor i månaden. Hallands
sjukhus har arbetsmiljöansvaret även för inhyrd personal och ansvarar därmed för att
arbetstidsreglerna följs.
Hallands sjukhus och Vårdförbundet har vid en MBL-förhandling 2016-02-22 enats
om att det ska göras en kontinuerlig utvärdering med den fasta personalen om hur
samarbetet med Orange fungerar. Till dags datum har man träffats vid fyra tillfällen.
Om Orange skulle bryta mot upphandlingsavtalet äger Region Halland rätten att
avbryta samarbetet och ta sjuksköterskorna som de tillhandahåller ur tjänst. Om
företaget bryter mot avtalet kommer Hallands sjukhus istället att vända sig till andra
upphandlade aktörer eller lösa bemanningen med egen personal. När det gäller
bemanningen av sjuksköterskor framöver och nästa sommar kommer Region
Halland att fortsätta arbeta intensivt för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen
med ambitionen att minska användandet av bemanningsföretag.

Mikaela Waltersson
Ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus
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