Spørgsmål fra Steen Graasbøl Black
regionsrådsmødet 29. februar 2016

1. Hvorledes aflønnes de to regionspolitikere, der sidder i Jysk Linnedservice?
2. Er de to bestyrelsesvalgte regionspolitikere habile til at sidde i regionsudvalget, når der
træffes afgørelser omkring vaskeriydelse?
3. De to regionspolitikere, der er repræsenteret i Jysk Linnedservice, hvor ligger deres
interesser?
4. Mandag den 25. januar om eftermiddagen kom sparekataloget ud. Har der efter
regionsmødet den 25. januar om eftermiddagen været mailkorrespondance, hvor en af
regionspolitikerne fra Jysk Linnedservice bestyrelse har forsøgt at påvirke driften af det
regionsejet vaskeri?
5. Hvis der er et overskud i Jysk Linnedservice, hvor kunderne er offentlige institutioner,
hvorfor får regionen så ikke del i dette overskud?
6. Hvis der er overskud i Jysk Linnedservice, hvorfor har de to bestyrelsesmedlemmer så ikke
fået vaskepriserne sat ned for de offentlige institutioner?
7. Hvorfor har regionen i det hele taget andel i dette firma, udover at der er to
regionspolitikere, der får en økonomisk gevinst? Den ene har siddet i mange år, til hvilken
gave for regionen?
8. Hvorledes forholder regionen sig til, hvis vaskeriydelserne kommer i udbud, og det er et
udenlandsk firma, der vinder udbuddet, og ca. 100 lavtuddannede medarbejdere mister deres
job?
Svar
1.
Region Syddanmarks repræsentanter i Jysk Linnedservice er Karsten Uno Petersen og Tage
Petersen. De modtager begge et vederlag herfor, som udbetales af Jysk Linnedservice. Karsten
Uno Petersen får 7.500 kr. i kvartalet, mens Tage Petersen som næstformand får 12.500 kr. i
kvartalet.
2.
Når der behandles sager angående Jysk Linnedservice i regionsrådet, vil det afhænge af
sagens karakter og interessens karakter- og styrke, om de to repræsentanter er inhabile.
3.
De to repræsentanter er valgt til at varetage regionens interesser i Jysk Linnedservice. Fordi
de sidder i bestyrelsen varetager de sideløbende selskabets interesser.

4.
Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen har i forbindelse med vedtagelsen af sparekataloget
forespurgt til, om der er en konflikt mellem sparekataloget og nye investeringer i Syddanske
Vaskerier. Karsten Uno Petersen blev informeret om, at nye investeringer er sat i bero, indtil
der er afklaring af besparelsesprocessen.
5.
Region Syddanmark har i alle årene fået udbetalt udbytte svarende til vores aktieandel.
6.
Som nævnt har regionen fået udbetalt sin andel af selskabets udbytte
7.
Regionen overtog aktieandelen (10%) i Jysk Linnedservice i forbindelse med strukturreformen.
Regionens medlemmer i bestyrelsen er udpeget af regionsrådet.
8.
Region Syddanmark har pt. 2 eksterne leverandører ud over Syddanske Vaskerier, som er
regionens eget vaskeri. Vaskeriydelser for Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus har
været i udbud tidligere, så det er ikke nyt, at området konkurrenceudsættes.
Regionsrådet har tidligere i juni 2012 besluttet, at konkurrenceudsættelse og fremtidig
organisering af vaskeriydelserne skal ske på et grundlag, der sikrer sygehusene en
konkurrencedygtig og innovativ leverandør indenfor produktudvikling, kundetilpassede
koncepter, logistikløsninger, kvalitet og hygiejne igennem et offentligt-privat samarbejde.
I forbindelse med konkurrenceudsættelse af regionens egne funktioner, vil der som
udgangspunkt være mulighed for at afgive eget bud. Hvis der skulle blive tale om udlicitering
af regionale funktioner vil der være tale om virksomhedsoverdragelse, hvor medarbejderne
overgår til den nye leverandør på eksisterende vilkår. Der vil altså ikke opstå en situation med
100 medarbejdere, som mister sit job.

