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Referat
Dagsorden
1. Godkendelse
af dagsorden

Referat
Dagsorden godkendt.

2.

Sundhedsundersøgelsen
i Grindsted

Regionen orienterede kort om baggrunden for nedsættelsen af
den udvide forskergruppe omkring sundhedsundersøgelsen i
Grindsted, herunder indberetning om yderligere ALS-tilfælde.
Det er gruppens formål at drøfte, om den nye viden giver
anledning til yderligere tiltag og at komme med anbefaling til
eventuelle yderligere undersøgelser.

3.

Den udvidede
forskergruppe

Regionen orienterede om den udvidede forskergruppes 4.
møde, der blev afholdt 18. januar 2022. Det var et konstruktivt
møde, hvor forslag til og anbefaling af yderligere undersøgelser blev drøftet. Forskergruppen forventes at kunne fremlægge
sine anbefalinger 24. januar 2022. I den forbindelse udsender
forskergruppen en pressemeddelelse.

På baggrund af orienteringen blev den videre proces drøftet.
Der var enighed om vigtigheden af at sikre god information om
forskergruppens anbefalinger, og at borgere, politikere og
øvrige interessenter får god mulighed for at drøfte forskergruppens anbefalingerne, inden den politisk behandling. Det
aftaltes, at der snarest muligt arrangeres borgermøde i
Grindsted, hvor forskergruppen præsenterer anbefalingerne
som oplæg til en drøftelse på mødet.
4.

Næste møde

Det aftaltes, at de kommunale medlemmer af den politiske
følgegruppe inviteres til forskergruppens præsentation af
anbefalinger for Regionsrådet 24. januar 2022. Det aftaltes, at
næste møde i den politiske følgegruppe afholdes snarest
muligt efter borgermødet, og at indholdet af mødet både vil
omfatte sundhedsundersøgelsen og forureningerne i Grindsted.

5.

Eventuelt

Intet.
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