Statsforvaltning
Tilsynet

d.29.7.16

Klage over Regionsrådsformand Stephanie Lose`s formandsbeslutninger i BIOS sagen.
Sagen handler om en fejludbetaling fra Regionens side på 31,6 mill., mulighederne for en
tilbagebetalingsordning og konkursbegæringen.
1. Regionsrådet har ikke haft indflydelse på en evt. tilbagebetalingsordning fra BIOS.
2. Regionsrådet har ikke haft viden om, eller indflydelse på at fremsende regning på 31 mill.
med en 10 dages betalingsfrist.
3. Regionsrådet har ikke været viden om, eller haft indflydelse på at Regionen har indgivet
konkursbegæring mod BIOS, før end vi kan se det i en pressemeddelelse fra BIOS søndag
eftermiddag d. 24.7. Først derefter kommer der en orientering fra Regionsrådsformanden.
4. Regionsrådsformanden svarer ikke på mail fremsendt af undertegnede d.25.7. kl. 0.23 vedr.
et Regionsrådsmøde, hvor Regionsrådet får mulighed for at tage stilling til en
tilbagebetalingsordning eller en konkursbegæring. Jeg har ikke fået svar endnu (d.30.7.)
Her er forløbet om hvordan Regionsrådet er informeret:
D. 6.7. Regionsrådet bliver på mail informeret om, at man har opdaget en ”fejl” udbetaling til
BIOS i 2015 på grund af en forskellig tolkning af kontrakten.
D. 8.7. Regionsrådet får på mail en teknisk redegørelse om fejlen og hvad man vil gøre for at
det ikke sker igen.
D. 9.7 skriver Regionsrådsformanden, at hun vil orientere, noget løbende og ellers på
forretningsudvalgsmødet i august. Kommer der noget frem hele Regionsrådet bør vide, vil det
blive distribueret.
D.22.7 indkaldes til ekstraordinær Regionsrådsmøde d. 26.7., hvor dagsorden er : BIOS
mulighed for tilbagebetaling af 31,6 millioner. Dagsordenmaterialet er ikke klar endnu.
(vi får det først ved mødets start).
D.24.7. BIOS udsender pressemeddelelse, hvor de beder om 2 mdr. til at få en finansiering på
plads, så de kan tilbagebetale de 31,6 mill.. Senere samme dag får vi mail fra
Regionsrådsformanden der skriver at hun d.22.7 havde opfordret Bios til at gå konkurs mandag
d.25.7., ellers ville Regionen begære dem konkurs. Dagsordenen til det ekstraordinære
Regionsrådsmøde d.26.7. bliver nu ikke tilbagebetalingen af de 31,6 mill., men
ambulancedriftens fremtid.
Derfor fremsender jeg dagsordenforslag til Regionsrådsmødet om at Regionsrådet skal tage
stilling til en tilbagebetaling, eller en konkursbegæring (sendt d.25.7. kl. 0.23). Et forslag
Regionsrådsformanden åbenbart ikke vil give en tilbagemelding på, hvad jeg mener hun skal.
D.26.7. Det ekstraordinære Regionsrådsmøde, hvor flere Regionsrådsmedlemmer rejser kritik af
at Regionsrådet er holdt uden for så store politiske beslutninger. Svaret fra
Regionsrådsformanden er, at Regionsrådsformanden var bange for at nogle
Regionsrådsmedlemmer ville lække oplysningerne til pressen.

Her er så forløbet om hvordan Regionsrådsformanden har handlet, som Regionsrådet modtog
d.24.7.:
D. 7.7. Administrationen og BIOS drøfter mulighed for tilbagebetaling. Bios signalerer
begrænsede muligheder, men vil arbejde på en plan, der kan behandles politisk til august. Efter
aftale med kammeradvokaten bliver der udsendt pressemeddelelse, hvori der står, at BIOS
arbejder på en afdragsplan. Parallelt hermed beder regionens administration Kammeradvokaten
afklare regionens handlemuligheder. I dagene efter mødet vurderer kammeradvokaterne, at der
bør foretages fuld modregning i forbindelse med næste betaling til BIOS. Kammeradvokaten
vurderer desuden, at en afdragsordning i den foreliggende situation principielt skal betragtes
som et nødlån/statsstøtte, som ikke kan ydes uden EU-kommissionens tilladelse.
D.12.7. Formandsbeslutning om at fremsende krav om betaling af de 31,6 mill. kr. senest
d.22.7.
D.19.7. Formandsskabet drøfter proces- og tidsplan samt mulighed for at yde lån/støtte..
Herefter formandsbeslutning om ikke at forfølge muligheden for at yde nødlån til BIOS.
D.22.7. På mødet med BIOS står det klart, at BIOS ikke kan betale, og at Bios ikke er i stand til
at udbetale løn ultimo juli. (fordi regionen vil modregne de 31,6 mill. ultimo juli). Herefter
træffes der formandsbeslutning om at afvise BIOS`s betalingsplan, og BIOS opfordres til at
indgive konkursbegæring mandag d.25.7.16, hvilket BIOS tilkendegiver at ville gøre.
D.24.7. BIOS udsender pressemeddelelse med besked om, at BIOS ikke agter at indgive
konkursbegæring.
D.25.7. Der træffes formandsbeslutning om d.26.7.16 at indgive konkursbegæring mod BIOS.
Når man sammenholder Regionsrådsformandens handleplan med den med tidsplan om hvordan
Regionsrådet er informeret/har kunnet beslutte noget, må det være i strid med
Regionsloven/kommunalbestyrelsesloven.
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