
 

Spørgsmål fra Kristoffer Skytte 

spørgetiden ved regionsrådsmødet 26. august 2019 

Spørgsmål: 

Jeg skal bede om at få overnævnte sag behandlet af regionsrådet. Jeg har jo kontaktet jer 

flere gange, men sagen er forsøgt dysset ned i min optik. Og man gemmer sig bag et 

retsforlig, som blev tvunget frem ved hjælp af en håndskrevet aftale, som man fra 

regionsrådets side aldrig har forsøgt at finde. 

Sagen kort: 

Jeg får en p-afgift, som jeg klager over til p-selskabet flere gange. Ifølge Jane Kraglunds svar 

har jeg IKKE klaget. Ifølge Europarks anklageskrift har jeg klaget 2 gange. Så Jane Kraglund 

taler så i min optik usandt. 

Det er meget alvorligt i min verden, hvis man ikke kan stole på regionsrådet.  Og spar mig om 

retsforlig mm. Jeg forlanger en redegørelse og de ansvarlige stillet til ansvar. 

Jeg er rystet over den ansvarsfralæggelse, som jeg mener, at man møder her. Og den 

lukkethed når ordet falder på parkering på OUH. 

Det er jo kommet frem, at ledelsen IKKE skal betale for parkering, og kan holde frit uden 

afgifter mm. Det vil jeg også anmode regionsrådet om en forklaring på. 

Jeg er rystet over, hvor mange ressourcer, man har brugt på denne sag. På at tale udenom og 

nægte at stille p-selskabet til ansvar. 

Svar: 

Jeg kan konstatere, at du siden 2013 på baggrund af en konkret p-bøde løbende har rettet 

henvendelse til OUH dels om retssagen mellem dig og parkeringsselskabet og dels om 

parkeringsordningen på OUH. Ligesom du har stillet spørgsmål til administrationen og her i 

spørgetiden om sagen. 

Som tidligere oplyst, så hverken kan eller vil regionen gå ind i spørgsmål om retssagen, når 

der er taget stilling til den i retten og indgået retsforlig.  

Dine spørgsmål om parkeringsordningen er besvaret gentagne gang, og jeg må derfor endnu 

engang henvise til tidligere svar, og har ikke yderligere at tilføje. 

 


