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Anmodning om udtalelser vedrørende regionsrådsformænds habilitet
i forbindelse med tre udbudssager om sygehusbyggeri
Statsforvaltningen er den 25. september 2016 via indslag i DR Nyheder
og artikler på dr.dk blevet opmærksom på omtalen af tre regioners udbud af kontrakter på OPP-projekter i forbindelse sygehusbyggeri, der i
2013 alle blev vundet af et konsortium, som pensionsselskabet PKA er
en del af.
Der har i forbindelse med medieomtalen været rejst spørgsmål om regionsrådsformændenes habilitet ved behandlingen af sagerne, der påbegyndtes i 2011, om at sende sygehusbyggerierne i udbud.
Regionsrådsformanden for Region Midtjylland var på daværende tidspunkt og er fortsat bestyrelsesformand for PKA, mens regionsrådsformanden for Region Sjælland og den daværende regionsrådsformand for
Region Syddanmark var medlemmer af PKA’s bestyrelse.
Ifølge medierne har PKA siden 2011 offentligt erklæret at være interesseret i at deltage i OPP-partnerskaber med sygehuse, og i 2012 skulle
PKA have besluttet at investere et milliardbeløb i OPP-projekter.
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Statsforvaltningen kan ud fra medieomtalen forstå, at regionsrådsformanden for Region Midtjylland valgte at erklære sig inhabil i regionsrådet i 2013, efter at PKA’s konsortium officielt gav sit bud på kontrakten
med Region Midtjylland, og efter at regionen havde indhentet en vurdering fra Kammeradvokaten, der angiveligt fastslog, at regionsrådsformanden var inhabil. Regionsrådsformanden har udtalt til pressen, at
han ikke har anset sig som inhabil i forhold til det forberedende arbejde
i regionen i perioden forud for PKA’s afgivelse af buddet.
Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at regionsrådsformanden
for Region Sjælland overfor pressen har afvist, at han har været inhabil i
forbindelse med den politiske behandling af udbudsprocessen, og at
han har understreget, at han ikke har været med til at vælge, at den
udbudte kontrakt skulle gå til PKA’s konsortium.
Det skal indledningsvist bemærkes, at det følger af reglerne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, at den, der virker inden for
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den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende deltager i l edelsen af eller i øvrigt har nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk
person, der har en særlig interesse i sagens udfald. Der foreligger dog ikke inhabilitet, hvis der som
følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne
blive påvirket af uvedkommende hensyn, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 2. Hvis embedspersonen er
udpeget af myndigheden til at varetage myndighedens interesser i selskabets bestyrelse, vil det under visse omstændigheder kunne tale imod, at vedkommende i forbindelse med en konkret vurdering anses for inhabil.
Konsekvensen af inhabilitet er, at den pågældende embedsperson ikke må træffe afgørelse, deltage
i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, jf. forvaltningslovens §
3, stk. 3.
Regionsrådsformanden er udover at være leder af regionsrådet også formand for forretningsudvalget samt øverste daglige leder af regionens administration, jfr. hhv. regionslovens §§ 14 og 16, jfr.
den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 3.
Omtalen af de nævnte udbudssager rejser efter Statsforvaltningens opfattelse spørgsmål om, i hvilken udstrækning en regionsrådsformand, der samtidig er medlem af bestyrelsen for et privat selskab, der har en økonomisk interesse i regionens behandling af en sag, kan deltage i behandlingen
af sagen i regionen, hvad enten dette sker som led i varetagelsen af hvervet som formand for reg ionsrådet, formand for forretningsudvalget eller øverste daglige leder af administrationen. Dette
spørgsmål skal efter Statsforvaltningens opfattelse belyses i forhold til alle faser i behandlingen af
de omhandlede udbudssager, herunder efter omstændighederne også i forhold til dispositioner foretaget forud for gennemførelsen af selve udbuddet.
Statsforvaltningen skal på den baggrund anmode om en udtalelse fra hvert enkelt regionsråd om
regionsrådsformandens deltagelse i sagerne om udbud af sygehusbyggerierne med henblik på
Statsforvaltningens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejs e en tilsynssag. Vi beder
særligt om oplysninger om følgende:







På hvilket grundlag deltager/deltog regionsrådsformanden i PKA’s bestyrelse. Er han udpeget af det enkelte regionsråd eller Danske Regioner, og på hvilket grundlag og med hvilket
formål.
I hvilket omfang har regionsrådsformanden - fra det tidspunkt, hvor det stod klart for PKA’s
bestyrelse, at selskabet ville byde på OPP kontrakterne - deltaget i behandlingen af sagerne
om at sende regionernes kontrakter om sygehusbyggeri i privat udbud, og er dette sket som
led i varetagelsen af hvervet som formand for regionsrådet, formand for forretningsudvalget
eller øverste daglige leder af administrationen.
I hvilket omfang har regionsrådsformanden erklæret sig inhabil i behandlingen af sygehussagerne, og i givet fald, på hvilket tidspunkt og med hvilken begrundelse.
Har regionsrådet taget stilling til formandens habilitet i sagen og med hvilket resultat.
Er der i øvrigt regionsrådsmedlemmer, der på lignende måde har/har haft særlig tilknytning
til PKA i den periode, hvor udbudssagerne har været under behandling, og har disse i givet
fald erklæret sig inhabile i forhold til sagens behandling.

Statsforvaltningen skal endvidere anmode om at modtage regionernes relevante sagsakter, herunder eventuelle udtalelser fra Kammeradvokaten eller andre juridiske rådgivere.
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Statsforvaltningen ønsker at modtage udtalelsen i form af en en nærmere beskrivelse af regionsrådsformandens deltagelse i sagerne vedr. udbud af sygehusbyggerierne, herunder karakteren og
omfanget af regionsrådsformandens deltagelse, og regionens vurdering af regionsrådsformandens
habilitet, jf. ovenfor, samt relevante sagsakter i forbindelse hermed. Statsforvaltningens ønsker s åledes ikke at modtage samtlige akter fra de respektive udbudssager.
Statsforvaltningen anmoder om at modtage udtalelserne inden 2 måneder.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Line Mussegaard Christensen, tlf. 72 56 77 46.
Med venlig hilsen

Line Mussegaard Christensen
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