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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Administrationens bemærkninger til 
et evt. samarbejdsaftale med Kyiv 
Oblast 

• Fra et juridisk perspektiv er der ikke noget til hinder for at oprette en 
samarbejdsaftale med Kyiv Oblast. Af bekendtgørelse nr. 72 af 18. ja-
nuar 20191, som vedrører regionens aktiviteter inden for regional ud-
vikling, fremgår det, af §2 at: ”Regioner kan i partnerskaber medvirke til 
udformning og planlægning af grænseoverskridende samarbejdsaftaler 
på tværs af landegrænser… Samarbejdsaftalerne kan bl.a. omfatte 
fælleserklæringer for regionalt samarbejde, der har politisk og strate-
gisk karakter”.  

• Der er også efter sundhedsloven mulighed for myndighedssamarbejde 
på sundhedsområdet, jf. blandt andet bekendtgørelse nr. 170 af 5. fe-
bruar 2017 om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og 
samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder § 5, 
stk. 2. 

• Regionerne er dog altid underlagt de generelle forvaltningsretlige prin-
cipper om saglighed og ansvarlig økonomisk forvaltning. En samar-
bejdsaftale skal derfor vurderes hensigtsmæssig i forhold til regionens 
opgavevaretagelse, jf. regionslovens § 5. Det har den konsekvens, at 
regionen altid bør overveje, hvordan den får mest mulig gensidig gavn 
af en sådan aftale. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at 
vurdere, om det vil være tilfældet ved en samarbejdsaftale med Kyiv 
Oblast set i forhold til en samarbejdsaftale med en anden region. Det 

 

1 Bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af 
organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning. 
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bemærkes i den forbindelse, at udenrigspolitiske og sikkerhedspoliti-
ske hensyn ikke er lovlige kriterier i forbindelse med regionsrådets stil-
lingtagen til spørgsmålet. 

• Regionen kan ikke indgå en aftale som indbefatter, at regionen hjælper 
med penge, udstyr eller genopbygning som finansieres af regionens 
budget. Regionens budget skal bruges på regionens lovbestemte op-
gaver.  
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