
Spørgsmål/svar 
Kristoffer Skytte 

 
Spørgsmål indsendt den 24. marts 2022: 
 
Følgende spørgsmål ønskes stillet på regionsrådsmødet .  
Hvad er de præcise regler. 
Når det drejer sig om sygehusleder og regionsrådsmedlemmers ægtefæller partner mm .  
Må de være beskæftiget i de private virksomheder som l der købes ydelser af af sygehuse .  
Må en regionsrådsleders ægtefælde evt sidde i en bestyrelse i et datterselskab til et andet selskab .  
Som regionen køber ydelser af . 
  
Og må sådan være beskæftiget i en virksomhed som sælger ydelser til sygehusene. 
  
Og må rådsmedlemmer og leder side i bestyrelser i de private virksomheder som der købes ydelser af .  
  
Der må jo være en klar lovgivning for dette . 
  
  
Mvh Kristoffer Skytte . 
  
Ps kommer der snart en pressemeddelelse ang den kritik som datatilsynet har udtalt om de håndteringer .  
Af personfølsomme data .  
Som jo i min optik berører 1000 vis af borger som har fået videregivet deres cpr nr uden deres viden og 
samtykke . 
  
Præcisering af spørgsmål indsendt den 25. marts 2022: 
 
Jeg skal lige præcisere spørgsmålet til regionsrådet .  
Til også at omhandle de regler som gælder . 
Udover ægtefæller og partnere også til at omhandle nærmeste familie .  
Må et regionsrådsmedlem eks have en svigersøn der er ansat i en million leverandør til sygehuse eller 
regionen . 
Eller må et barn sidde i en leverandør bestyrelse mm . 
Samt søskende mm. 
 
Mvh Kristoffer Skytte . 
 
Udkast til svar: 
 
Tak for dine spørgsmål. 
 
I forhold til dine spørgsmål vedrørende ægtefæller og andre nærtstående til sygehusledelsen og 
regionsrådsmedlemmerne, så er der ikke regler, der regulerer hvorvidt en ægtefælle eller anden 
nærtstående kan arbejde i en privat virksomhed.  
 
Dog kan en ægtefælles eller anden nærtståendes ansættelse eller ejerskab af en privat virksomhed 
indebære, at en ansat i regionen eller et regionsrådsmedlem i konkrete situationer er inhabil i forbindelse 
med behandling og afgørelse i en konkret sag.  



 
Hvis en ansats eller et medlems ægtefælle eller anden nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk 
interesse i sagens udfald, vil der kunne foreligge inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2. Der vil 
være tale om en konkret vurdering i den enkelte sag, om der foreligger inhabilitet.  
 
Det samme gør sig gældende ved regionsrådsmedlemmer eller ansatte, herunder ledelsen, der er medlem 
af en bestyrelse i en privat virksomhed. Der kan foreligge inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 
1, hvis vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det vil også her 
være tale om en konkret vurdering i den enkelte sag, om der foreligger inhabilitet.  
 
Hvis medlemmet er inhabil, betyder det, at vedkommende ikke kan træffe afgørelse, deltage i afgørelsen 
eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag.  
 
 


