
Spørgsmål/svar 
Kristoffer Skytte i forbindelse med regionsrådsmødet den 23. maj 2022 

 
Spørgsmål indsendt den 4. maj 2022: 
 
Da mit sidste spørgsmål ikke i min optik er besvaret fyldestgørende. 

Ønskes nedenstående besvaret . 

 

I henviser til sagers udfald ang personlige relationer . 

Jeg ønsker oplyst om eks at en sygehusleders ægtefælle mm må arbejde i eks en privat p leverandør til 

sygehusene . 

Der foreligger jo ingen sag . 

Men en sygehuset betaler jo i Odense iflg pressen ca 2 millioner til en p leverandør . 

Udover de får det store antal p afgifter der i min verden uddeles til pårørende til syge og døende .  

( Region og sygehusets leder  er jo fritaget iflg jer selv da det drejer sig om en del af jobbet?????).  

I min optik fryns som skal beskattes . 

 

Så må en regions eller sygehus leder være gift med  en som arbejder i en privat firma som henter millioner 

på sygehuset. 

 

Det er jo i min optik interessant at den p kontrol som er indført ved div sygehuse ikke er i kommunalt regi .  

Så kommer alle pengene jo tilbage i fælleskassen?????. 

 
Mvh Kristoffer Skytte . 
 
Udkast til svar: 
 
Tak for dine opfølgende spørgsmål vedrørende sygehusledelse og deres ægtefællers ansættelser. 
 
Jeg har forstået det således, at du spørger om en fra sygehusledelsen må være gift med en der arbejder i et 
privat firma, som sygehuset har en kontrakt med. 
 
Det er der som udgangspunkt ikke noget problem i. Dog kan der være konkrete situationer, hvor der kunne 
være tale om inhabilitet. Det kan være tilfælde, hvor den pågældende ægtefælle har en særlig personlig 
eller økonomisk interesse i sagens udfald, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2.  



Der vil være tale om en konkret vurdering i den enkelte situation, om der foreligger inhabilitet.  
 
Hvis en ægtefælle til et medlem af sygehusledelsen arbejder i en privat virksomhed, der har et 
kontraktforhold med sygehuset, vil det således blandt andet afhænge af, hvilke type stilling ægtefællen har 
i virksomheden, om der foreligger inhabilitet. 
 
 


