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Spørgsmål 

Hvilke regler gælder der for sygehusledere mm. for at modtage gratis gaver/ydelser mm. af en privat 

leverandør? 

Dansk Sygeplejeråd har oplyst mig, at OUHs ledelse kan holde gratis på betalingsparkeringspladserne på 

OUH og er det rigtigt? Samt være fritaget for p-afgifter. Jane Kragelund har før oplyst mig om, at der var ca. 

10, som var omfattet af denne ordning (troede, at betalingsparkering var indført for at forbedrer 

forholdene?). 

I min optik så modtager de ledere, som er omfattet af denne ordning, ydelser for 12 kr. i timen. For deres 

bil bliver jo kontrolleret uden betaling? 

Det er 96 kr. pr. dag og 480 kr. pr. uge. Det er 24.960 kr. pr. år. Det er 149.760 kr. ca. siden 2013, da man 

gik over til denne model. 

I min verden er sådan en ordning skattepligtig (det må jo så evt. undersøges ). Hvis det er rigtigt, hvad er så 

grunden til, at ledelsen ikke skal betale? Jeg tror, at der er mange, der gerne vil have svar på det. 

Svar 

I forhold til dit generelle spørgsmål om gaver, kan jeg oplyse at offentlige ansattes, herunder også 

sygehusledelsens, adgang til at modtage gaver er reguleret af de almindelige forvaltningsretlige principper 

samt straffeloven. Desuden har Region Syddanmark retningslinjer for ansattes modtagelse af gaver. 

I forhold til dit konkret spørgsmål om parkering på OUH, så vil jeg indledningsvist slå fast, at der er indført 

parkeringskontrol på området omkring OUH for at sikre, at der er ledige parkeringspladser til patienterne.  

Parkeringsområdet på OUH er ejet af Region Syddanmark. OUH administrerer arealerne og har indgået en 

aftale med Apcoa Parkering Danmark A/S om at varetage kontrolopgaven af parkeringsarealerne. 

I aftalen med Apcoa indgår, at enkelte grupper har en særlig tilladelse til at parkere på området. 

Som du tidligere er oplyst om, så fremgår på listen over de persongrupper, der har en særlig tilladelse 

blandt andet direktionen på OUH. Listen består dog primært af handicappede eller midlertidigt 

handicappede medarbejdere, akut indkaldt personale samt eksterne samarbejdspartnere, herunder 

statsfængsler og politi. 

OUH/Region Syddanmark betaler ikke nogen form for parkeringsgebyr for disse grupper.  

At bestemte grupper efter aftalegrundlaget har en særlig tilladelse indebærer ikke, at der er tale om et 

skattepligtigt personalegode. Ligesom der ikke er tale om en gratis ydelse, som modtages fra en privat 

leverandør. 


