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Siden 2013 har hele OUHs ledelse været fritaget for at skulle betale for parkering, når de 

parkerede i betalingszoner. Og fritaget for afgifter også, formoder jeg. 

P-betaling er indført for at forbedre forhold for patienter og pårørende (hvornår starter det?). 

Hvorfor skal ledelsen ikke være med til at betale for de forbedringer? 

Som tidligere fremsendt er det jo mange 100.000 kr., det drejer sig om, som kunne være 

brugt på at forbedre forholdene. Og er hele regionsrådet også fritaget for disse forbedrende 

tiltag? Og hvorfor er der først kommet p-skilte op på ledelsens parkeringspladsser i 2017, som 

tydeligvis stadig er fritaget for p-kontrol, når der har været p-regler siden 2013? 

Svar 

Jeg kan konstatere, at du flere gange har stillet spørgsmål om parkeringsordningen på OUH 

her i regionsrådets spørgetid. 

Dine spørgsmål om parkeringsordningen er besvaret gentagne gange, og jeg kan henvise til 

disse svar.  

Som ved spørgeordningen den 25. november 2019, omhandler dit spørgsmål de indtægter, der 

er forbundet med parkeringsordningen på OUH.  

Som du er inde på fordeler disse indtægter sig i to grupper:  

 Betaling for parkering  

 Kontrolgebyrer  

 

Sidstnævnte tilgår Apcoa, der administrerer parkeringsordningen på OUH, mens indtægterne 

fra betalingsparkeringen går til at lave infrastrukturmæssige forbedringer på sygehusets 

område. Dette kan være etablering af nye p-pladser, cykelstativer med mere, og 

forbedringerne sker løbende. 

Det er korrekt, som du skriver, at Direktionen på OUH ikke skal betale for at parkere i 

betalingszonen på OUH. Tilsvarende gælder for medlemmerne af Regionsrådet, når de er på 

OUH i forbindelse med deres politiske hverv.  

Som du flere gange er oplyst om, er grundlaget for at have parkeringsregulering på OUH 

udelukkende at sikre, at et tilstrækkeligt antal parkeringspladser er til rådighed for OUHs 

patienter og deres pårørende. Formålet er ikke at finde midler til forbedring af 

parkeringsforholdene.  

Jeg har fra OUH fået oplyst, at der stort set altid er ledige parkeringspladser til rådighed for 

patienterne og deres pårørende. De ledige pladser findes som regel øverst i parkeringshuset.  

Jeg har også været i dialog med OUH omkring de skilte, du skriver skulle være opsat i 2017. 

OUH har ikke kendskab til, at der skulle være sat sådanne skilte op i 2017.  



Afslutningsvist kan jeg oplyse, at ingen grupper er undtaget fra kontrolafgifter. Ledelsen på 

OUH vil derfor også kunne pålægges kontrolafgifter, hvis de parkerer ulovligt på eksempelvis 

en brandvej eller på anden måde til gene for andre. Men udgangspunktet i aftalen med Apcoa 

er, at der ikke pålægges bøder blot fordi der eksempelvis parkeres en smule uden for 

parkeringspladsen.  

  

 


