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NOTAT 

Til: Regionsrådets møde den 7. december 2021 –  
pkt. 1 – Ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedsta-
den (2. behandling) 

Administrationens ændringsforslag til pkt. 1 - Ændring 
af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden (2. be-
handling) 
Administrationen foreslår, at regionsrådet i forbindelse med 2. behandlingen af 
ny styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden vedtager et ændringsforslag om, 
at styrelsesvedtægtens § 2, stk. 6 (krav om regionsrådet godkendelse af afta-
ler, der medfører indskrænkninger i regionsrådets beføjelser), udgår. 

Bestemmelsen, som bør udgå, har følgende indhold: 

• Stk. 6. Aftaler mellem regionen og andre myndigheder og/eller private 
parter, der medfører indskrænkninger i regionsrådets beføjelser, skal 
inden indgåelsen forelægges regionsrådet til godkendelse. 

Hvis regionsrådet vedtager det nævnte ændringsforslag, vil den foreslåede § 
2, stk. 7, blive til § 2, stk. 6.  

Begrundelse: 

Ankestyrelsen har den 29. november 2021 sendt brev med Ankestyrelsens 
bemærkninger til regionsrådets seneste ændring af Region Hovedstadens sty-
relsesvedtægt vedtaget på regionsrådsmøderne den 24. september og 22. ok-
tober 2019, dvs. den styrelsesvedtægt, som nu foreslås ændret. Ankestyrel-
sens brev er vedlagt som bilag. 

Det fremgår af Ankestyrelsens bemærkninger, at Ankestyrelsen vurderer, at 
styrelsesvedtægtens § 2, stk. 7 (samme bestemmelse som den nu foreslåede 
§ 2, stk. 6), indeholder en regel om delegation. Ankestyrelsen vurderer på 
denne baggrund, at bestemmelsen ikke må optages i styrelsesvedtægten.  

Ankestyrelsens påpeger, at styrelsesvedtægten kun må indeholde regler af 
mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af regio-
nen, men ikke bestemmelser vedrørende delegation eller begrænsning heraf. 

Ankestyrelsen påpeger videre, at også den i styrelsesvedtægten før ændrin-
gen i 2019 indeholdte bestemmelse, hvorefter regionsrådet skulle godkende 
aftaler med andre offentlige myndigheder, også var en bestemmelse om dele-
gation (og dermed ikke lovligt kunne indeholdes i en styrelsesvedtægt).   



Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 2  

Ankestyrelsen har bedt Region Hovedstaden om inden for 2 måneder at til-
kendegive, om regionen vil ændre sin styrelsesvedtægt på baggrund af Anke-
styrelsens vurdering. 

Administrationen foreslår på denne baggrund, at Regionsrådet gennem et æn-
dringsforslag lader den pågældende bestemmelse helt udgå af det nuværende 
forslag til ny styrelsesvedtægt. 

Det bemærkes, at fjernelsen af bestemmelsen fra styrelsesvedtægten ikke 
ændrer på, at aftaler mellem regionen og andre myndigheder og/eller private 
parter, der medfører indskrænkninger i regionsrådets beføjelser, inden indgå-
elsen skal forelægges regionsrådet til godkendelse, idet kompetencen til at 
indgå sådanne aftaler ikke er delegeret til administrationen.  

Administrationen vil i forbindelse med en fremsendelse af den nye styrelses-
vedtægt til Ankestyrelsen, jf. regionslovens § 3, stk. 4, bede Ankestyrelsen om 
vejledning i forhold til under hvilke vilkår, det vil være muligt at delegere kom-
petence til udvalg og/eller administrationen til gennem aftale at reducere regi-
onsrådets beføjelser.  

 

 

 


