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Spørgsmål: 

 

Hvor meget må en regionsrådspolitiker modtage af private leverandører? 

Er der en bagatel grænse? Eller må man modtage eks gratis ydelser fra private leverandører. 

Og må evt. ægtefæller arbejde mm i disse private firmaer? 

 

Svar: 

 

Tak for dine spørgsmål. 

 

Det er et meget bredt spørgsmål du stiller. KL (Kommunernes Landsforening) har i 2019 

udarbejdet et notat, der beskriver rammerne for politikeres adgang til at modtage gaver. 

Notatet er vedlagt besvarelsen af dit spørgsmål. 

 

Regionsrådsmedlemmer er underlagt de samme principper og retsgrundsætninger som 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvorfor beskrivelsen i KL’s notat om retsstillingen i 

forbindelse med modtagelse af gaver også er gældende for regionsrådsmedlemmer. 

 

Jeg kan dog kort ridse op, at det klare udgangspunkt er, at politikere ikke må modtage gaver 

fra borgere eller virksomheder, hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes hverv 

som politiker.  

 

Der er få undtagelser, hvor det er ok, at modtage gaver. F.eks. en repræsentativ gave fra 

værtslandet under et tjenesteligt besøg i udlandet. Der kan ikke opstilles en beløbsmæssige 

grænse i den forbindelse. Men det vil afhænge af en række faktorer, som er beskrevet i KL’s 

notat. 

 

I forhold til dit spørgsmål om ægtefæller, så er der ikke regler, der regulerer hvorvidt en 

ægtefælle til en regionrådspolitiker kan arbejde i en privat virksomhed.  

 

Dog kan ægtefællens ansættelse eller ejerskab af en privat virksomhed indebære, at 

regionsrådsmedlemmet i konkrete situationer er inhabil i forbindelse med behandling og 

afgørelse i en konkret sag.  

 

Hvis medlemmets ægtefælle eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk 

interesse i sagens udfald, vil der foreligger inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2. 

Der vil 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.  

 

 
 


