
Spørgsmål og svar – Kristoffer Skytte 
 

Spørgetid ved regionsrådsmødet 22. august 2022 
 

Følgende spørgsmål ønskes besvaret på førstkommende Regionsrådsmøde .  
 

De ca 2 Millioner som i flg dagspressen p selskabet får ved OUH Odense udover .  
Det nok million store afgift beløb . 
Er disse ca 2 millioner kompensation for at sygehusets ledelse og regionens politikker leder mm .  

Er fritaget for betaling for parkering og Afgifter . 
Altså betaler pårørende til syge og døende for parkering .  
For at en højt lønnet ledelse og Region kan fritages for de regler der selv indfører i min verden .  
 

Og tillægs spørgsmålet hvilken juridisk ANSVAR har folkevalgte politikker .  
Når de bliver bevidst/oplyst om at en million kontrakt ikke er overholdt .  
hvad er straffe remmen for en sådan i min optik pligtforsømmelse . 

 
Og ja vi har skrevet sammen mange gange . 
Min interesse udspringer i et kontraktbrud iflg Retten i Odenses Retsbog .  

Det er jo megen nemmer at stille sin leverandør til ansvare. 
For så stopper min interesse i dette . 
Men jeg vil naturligvis lade det være op til FOLKEVALGTE at afgøre det .  

jeg bruger jo bare min demokratiske og lovsikret ret . 
Men den i min optik manglende handlekraft og i min verden store hensyn man tager for at 
beskytte en . 
Million leverandørs økonomiske forehold er meget interessant. 

Det der i min optik ikke det samme man oplever  som brugere sygehusenes p pladser . 
De sendes omg til inkasso . 
Selv om kontrakten og Jane kraglund på skrift siger noget andet .   

Og det er i bekendt med MORAL ETIK ????? 
 
Mvh Kristoffer Skytte . 
 
Svar: 
 
Tak for dine spørgsmål til parkeringsordningen på OUH. 
 
Dine spørgsmål bygger på en række præmisser, som jeg ikke er enig i.  
 
Du har flere gange stillet spørgsmål om ordningen her i regionsrådets spørgetid. Dine spørgsmål 
er besvaret gentagne gange. Jeg kan henvise til disse svar, herunder svar givet i forbindelse med 
regionsrådsmødet den 25. november 2019 og 27. april 2020, og har ikke yderligere at tilføje.  
 
I forhold til dit generelle spørgsmål om politikernes ansvar, kan jeg henvise til tidligere svar til dig 
den 28. september 2020, hvor lignende spørgsmål er besvaret. 
 


