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Indledning  

Notatet beskriver, hvordan Region Hovedstaden håndterer henvendelser fra 

kandidater i forbindelse med valg (hhv. kommunal-, regional-, folketingsvalg 

samt valg til Europa Parlamentet). Retningslinjerne hviler på regionens Åben-

hedspolitik vedtaget af regionsrådet i 2017 samt principper for ligebehandling 

og politisk neutralitet i forvaltningen. 

Retningslinjerne er gældende enten fra udskrivelse af valg til valget er afviklet 

(ved folketingsvalg) eller fra en måned op til valget (ved kommunal- og regio-

nalvalg/valg til Europa Parlamentet)  

Ved henvendelser fra kandidater skal Center for Politik og Kommunikation al-

tid konsulteres. Der rettes henvendelse gennem fællespostkassen: center-for-

politik-og-kommunikation@regionh.dk 

Lokalelån og -leje på Regionsgården og regionens hospitaler og virk-

somheder til politiske aktiviteter  

Lokaler kan stilles til rådighed efter sædvanlige regler vedrørende betaling, 

når det drejer sig om tværpolitiske møder med en bred repræsentation af kan-

didater og partier. Der kræves således alene bred repræsentation af kandida-

ter og partier og ikke, at alle opstillingsberettigede partier har adgang eller er 

inviteret.  

Det er den lokale ledelses beslutning på hospitalet eller i virksomheden, hvor-

vidt der er kapacitet til at låne lokaler.  

Center for Politik og Kommunikation skal konsulteres ved lokaleforespørgsler. 

mailto:center-for-politik-og-kommunikation@regionh.dk
mailto:center-for-politik-og-kommunikation@regionh.dk


 

 Side 2  

Ledende embedsmænds deltagelse i politiske aktiviteter  

Ledende embedsmænd (defineret som regionsdirektør, koncerndirektører, 

hospitalsdirektører, centerdirektører, vicedirektører og enhedschefer i cen-

trene) kan ikke inviteres til at holde faglige oplæg eller deltage i debat i den 

nævnte periode for de pågældende typer af valg. 

Retningslinjerne gælder alene politiske aktiviteter, dvs. at åbningsceremonier, 

grundstensnedlæggelse mv. ikke er omfattet af spillereglerne.   

Informationer til kandidater  

Ønsker kandidater informationer og fakta om hospitaler og virksomheder, kan 

der udleveres eksisterende materiale og i øvrigt henvises til hjemmesiden. Der 

udarbejdes ikke nye tabeller eller notater. (Se afsnit nedenfor om adgang til in-

formationer for regionsrådsmedlemmer, som også er kandidater) 

Center for Politik og Kommunikation skal konsulteres, når en kandidat ønsker 

information. 

Besøg og praktik på regionens hospitaler og i virksomheder  

Kandidater kan besøge hospitaler og virksomheder med henblik på at opnå 

faglig indsigt. Et sådant besøg vil typisk planlægges med en varighed mellem 

2-4 timer eller mulighed for at følge med på en vagt, således kandidaten får 

mulighed for en dybere faglig indsigt. (Se afsnit nedenfor om adgang til besøg 

for regionsrådsmedlemmer, som også er kandidater) 

Ved henvendelse fra kandidater om ønske om praktik eller besøg på et hospi-

tal eller i en virksomhed, som har til formål at give kandidaten faglig indsigt i 

regionens opgaver, er det altid den lokale ledelses beslutning, hvorvidt der er 

kapacitet til et sådant besøg. Besøget afvikles altid under hensyntagen til pati-

enter, pårørende og personale. 

Center for Politik og Kommunikation skal konsulteres med henblik på, at regi-

onsrådsformanden orienteres og gives mulighed for at afklare eventuel delta-

gelse af regionsrådsformanden eller anden repræsentant fra regionsrådet ef-

ter konkret vurdering.  

Uddeling af valgmateriale  

Der må i perioden, hvor der kan brevstemmes på hospitaler og botilbud mv., 

som udgangspunkt ikke uddeles valgmateriale og valgrelaterede effekter 

(blomster, slik, balloner mv.) ved hospitaler eller virksomheder, hverken uden-

dørs eller indendørs. Dette skyldes reglerne om forbud mod valgagitation eller 

anden form for holdningsmæssig påvirkning i stemmelokalerne eller andre ste-

der i umiddelbar tilknytning hertil. Da det i forbindelse med alle valg i i henhold 

til valglovgivningen skal være muligt for patienter og pårørende for at brev-

stemme på regionens hospitaler og botilbud mv., kan der derfor generelt være 

risiko for valgagitation ved uddeling af valgmateriale ved disse områder. 
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Valgplakater ophænges i overensstemmelse med reglerne herom i lov om of-

fentlige veje og lov om private fællesveje. Dvs. der må som udgangspunkt ikke 

ophænges valgplakter på hospitaler og virksomheders matrikler. Inden hospi-

talsadministrationen nedtager eller opfordrer til nedtagning af valgplakater, 

skal det dog sikres, at der ikke rettelig er tale om vejareal, fx privat fællesvej, 

hvor man har ret til at ophænge valgplakter, uanset at ejerskabet er privat. 

Man kan finde ud af det ved at kontakte kommunen. 

Samtidig gælder reglerne om valgagitation også for valgplakater, og det skal 

derfor også vurderes, at en eventuel lovlig ophængt valgplakat ikke strider 

mod reglerne om valgagitation – dvs. valgplakaten skal ikke hænge i umiddel-

bar nærhed af indgange til hospitalet/virksomheden. 

Optagelse af film og fotos på regionens hospitaler og virksomheder til 

TV, sociale medier mv.  

Man må gerne optage video eller fotografere udenfor hospitalers og virksom-

heders matrikler, og også gerne på en måde, hvor Region Hovedstaden/virk-

somhedens navn eller logo fremgår i baggrunden.  

Der kan fotograferes indenfor efter aftale med hospitalsledelsen/virksomheds-

ledelsen og Center for Politik og Kommunikation, hvis der er tale om et fagligt 

besøg som beskrevet ovenfor. Der må ikke fotograferes eller optages video in-

denfor til brug for valgkommunikation.  

Hvis der – inde som ude - tages billeder af patienter, pårørende eller ansatte 

skal der enten indhentes samtykke fra alle på billedet, eller personerne skal 

sløres.  

Vær opmærksom på, at ikke alle er i stand til at afgive samtykke. For eksem-

pel vil nogle personer på grund af sygdom ikke være i stand til at give sam-

tykke, og i sådanne tilfælde skal personen sløres på billedet. 

Anvendelse af regionens billeder og logo  

Hvis en kandidat ønsker at anvende et billede fra regionens hjemmeside, bil-

ledbank eller fra sociale medier, kræver det en konkret tilladelse fra regionen. 

Tilladelsen vil bero på en vurdering af regionens ophavsrettigheder til billedet. 

Kandidater kan som øvrige borgere godt dele regionens billeder på de sociale 

medier. Kandidater må ikke anvende regionens logo i deres eget valgmateri-

ale, fx valgplakater og valgfoldere. 

Særligt vedrørende regionsrådsmedlemmer, der stiller op 

Er et regionsrådsmedlem også kandidat til det pågældende valg, har medlem-

met fortsat mulighed for at blive understøttet af administrationen i forbindelse 

med at medlemmet varetager sit regionale hverv. Det gælder uanset om man 

genopstiller til regionsrådet eller (også) er kandidat til de øvrige typer valg. 

Regionsrådsmedlemmer må ikke særbehandles positivt eller negativt i valg-

kampen i forhold til andre kandidater, der ikke er medlem af regionsrådet. 



 

 Side 4  

Regionsrådsmedlemmet kan dermed stille politikerspørgsmål inden for de 

gældende rammer for besvarelse af disse og har sagsindsigt.  

Regionsrådsmedlemmet kan også komme i praktik på hospitaler og i virksom-

heder inden for de vanlige rammer, hvor besøget kan gøre medlemmet klo-

gere på et område, som medlemmet arbejder med som regionsrådsmedlem.  

Der kan udarbejdes materiale i forbindelse med regionsrådsmedlemmets virke 

og repræsentation for regionen i form af fx baggrundsnotater og talepinde.  

Der må ikke udarbejdes materiale til regionsrådsmedlemmer, der skal anven-

des til vælgermøder, indgå i valgmateriale eller på anden måde skal indgå i 

valgkampen.  

Regionsrådsmedlemmet er i øvrigt omfattet af de samme retningslinjer som 

for øvrige kandidater, jf. beskrivelsen ovenfor. 

Særligt vedrørende medarbejdere, der stiller op  

Hvis en medarbejder i Region Hovedstaden er kandidat, så skal den pågæl-

dende sørge for, at han eller hun optræder som privatperson i politiske sam-

menhænge. Kandidaten må således ikke fremtone som medarbejder, så det 

kan forstås som om, at man udtaler sig på regionens vegne. Konkret bør man 

således ikke optræde i kittel med Region Hovedstaden navneskilt m.m., når 

man deltager i valgaktiviteter, optræder i medier og lignende. Man må gerne 

signalere sit tilhørsforhold til Region Hovedstaden i egne valgmaterialer.   

Ligeledes bør man ikke bruge sin arbejdsmail til aktiviteter, der har med kandi-

daturet at gøre. 

Hvis en medarbejder ønsker at låne lokaler til vælgermøder eller invitere an-

dre kandidater på besøg på arbejdspladsen, så gælder de samme regler som 

for de øvrige kandidater, jf. beskrivelsen ovenfor. 

 
 


