
Svar til Kristoffer Skytte 

spørgetid ved regionsrådsmødet den 27/5 2019 

Spørgsmål: 

Som fremsendte tydeligt beviser har p-selskabet ikke overholdt kontrakten. Jane Kraglund 

taler jo direkte usandt i hendes svar om, at jeg ikke har klaget til p-selskabet. Det står jo i 

anklagen fra retten, at jeg flere gange har gjort det. 

Ligeledes har nogen bedt p-selskabet om at slette klagemuligheder mm. i de papirer, som 

retten pålagde p-selskabet at fremsende som fundament for anklagen. 

Som regionen kan se, har jeg gjort ALT som jeg skulle ifølge kontrakten. Så hvorfor, at Jane 

Kraglund taler usandt, kan hun selv redegøre for på mødet. 

Min Retssikkerhed er groft krænket her. Det er rystende, at man som bruger af et sygehus kan 

opleve dette her. 

Og spar mig for, at jeg har indgået et retsforlig. Det blev indgået på baggrund af en 

IKRAFTTRÆDELSESAFTALE fra 2010 ifølge Domsbogen. 

Dette dokument har jeg siden spurgt forgæves efter, da det var håndskrevet. Og der er siden 

benægtet fremlagt af Advokaten, men det har jeg RETTENS ord for at det findes. 

Ligeledes, at ingen vil tage ansvar (det er i sig selv meget interessant i disse tider i min optik). 

Regionsrådet har jo aldrig svaret på, hvorfor at OUHS ledelse må parkere gratis på betalings- 

p-pladserne. P-kontrol blev jo indført for at forbedre forholdene (jeg venter stadig på det sker, 

dagligt ses der lange køre i p-huset mm.). 

Så hvorfor skal ledelsen ikke også betale og overholde p-regler mm.? 

Svar: 

Jeg kan konstatere, at du siden 2013 på baggrund af en konkret p-bøde løbende har rettet 

henvendelse til OUH dels om retssagen mellem dig og parkeringsselskabet og dels om 

parkeringsordningen på OUH. Ligesom du har stillet spørgsmål til administrationen og her i 

spørgetiden om sagen. 

Som tidligere oplyst, så hverken kan eller vil regionen gå ind i spørgsmål om retssagen, når 

der er taget stilling til den i retten og indgået retsforlig.  

Dine spørgsmål om parkeringsordningen er besvaret gentagne gang, og jeg kan derfor henvise 

til tidligere svar, og har ikke yderligere at tilføje. 

  


