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Borgermøde om MRSA
Odder Kommune og Odder-Skanderborg Landboforening
planlægger et borger- og informationsmøde om MRSA
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På baggrund af omdelte løbesedler flere steder i Odder Kommune, har
Odder Kommune besluttet at indkalde til et borgermøde med det formål
at oplyse borgerne om MRSA-bakterien og den mulige smittefare.
- Vi har desværre oplevet, at den pågældende løbeseddel er med til at
skabe frygt. Derfor er det nu aftalt at holde et borger- og informationsmøde, hvor forskellige eksperter fra relevante myndigheder kommer og
fremlægger deres viden, fortæller kommunaldirektør Kenth Halfdan
Ferning.
Vi har ikke myndighed
- Jeg vil gerne understrege, at Odder Kommune ikke har nogen myndighed på dette område. Derfor kommer Odder Kommune ikke til at
spille nogen rolle på borgermødet. Vi har taget initiativet, fordi der i
kommunen åbenbart cirkulerer nogle løbesedler om MRSA, der skaber
frygt hos borgerne, siger kommunaldirektøren, der afviser at kommentere løbesedlernes indhold, netop med henvisning til, at Odder Kommune
ikke er myndighed på området.
Kenth Halfdan Ferning tilføjer, at Odder Kommune dog kan have nogle
umiddelbare roller i forbindelse med MRSA:
- Den ene er, hvis smitten findes på kommunens institutioner, og hvis
der dermed opstår frygt, der præger lokalområderne i kommunen. Den
anden er, hvis den berører kommunes image, og herunder arbejdet
med bosætning.
Eksperter udefra
Odder Kommune går nu i gang med at invitere eksperter fra de relevante myndigheder til borgermødet, der ventes at finde sted i begyndelsen
af oktober. De deltagende myndigheder er endnu ikke udpeget, men
der kan blive tale om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, herunder Embedslægeinstitutionen, Fødevareministeriet,
Fødevarestyrelsen m.v.
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Hvis du vil vide mere om Odder
Kommune eller benytte muligheden

Give borgerne solid viden
Initiativet til borgermødet udspringer fra et fællesmøde mellem politikere
i Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg og den lokale landboforening. MTU-formand Elvin J. Hansen siger:
- Debatten er desværre præget af, at nogen har sat en kampagne i
gang, og det er nødvendigt at gribe til handling, inden debatten løber
løbsk. Derfor har vi aftalt dette borgermøde. Vi ved, der nogle steder er
skabt en stemning af frygt, og tanken med mødet er derfor at give borgerne en solid viden, så de bedre kan forstå hvad det handler om. Vi
håber, at både borgere, foreninger, erhverv og organisationer vil deltage
i mødet.
Ligesom kommunaldirektøren påpeger Elvin J. Hansen, at Odder
Kommune ikke har nogen myndighed på området.
- Men det er klart, at vi vil lytte til, hvad eksperternes siger. De har sikkert nogle gode råd til både borgerne, landmændene og os som kommune, siger han.
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