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Muligheden for instruktion af de af Region Hovedstaden udpegede
bestyrelsesmedlemmer i Amgros A/S
Baggrund
I forbindelse med forretningsudvalgets første drøftelse af udkast til indkøbspolitik på mødet den 2. april 2019 blev der spurgt ind til, hvilke beføjelser regionens bestyrelsesrepræsentanter i Amgros I/S har, set i forhold til at indkøbspolitikken ikke dækker medicinområdet.
Amgros I/S og regionens bestyrelsesmedlemmers beføjelser
Amgros I/S er et regionalt samarbejde oprettet med hjemmel i sundhedslovens § 78 og efter godkendelse af sundhedsministeriet. Amgros indkøber fortrinsvis lægemidler samt i begrænset omfang medicinsk udstyr og høreapparater for regionerne.
Amgros I/S ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. Hvert regionsråd udpeger blandt dets medlemmer ét bestyrelsesmedlem, dog udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden to. De øvrige fire regionsråd udpeger på skift et
ekstra medlem. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere
sker for regionsrådendes valgperiode. Den nuværende bestyrelse fungerer i
perioden 2018-2022. Region Hovedstaden repræsenteres af Lars Gaardhøj
(A) og Freja Södergran (O).
Regionsrådet kan give instruktion til regionens udpegede bestyrelsesmedlemmer, f.eks. om så vidt muligt gennem afstemninger i bestyrelsen at sikre, at
principperne fra Region Hovedstadens indkøbspolitik også anvendes i forbindelse med Amgros’ indkøb.
Amgros I/S har ikke en samlet indkøbspolitik på samme måde som regioner,
stat og kommunerne, idet rammerne for de indkøbsfaglige tiltag på lægemiddelområdet er styrede af det lægefaglige og økonomiske råd, Medicinrådet.
Principperne for fællesregionale indkøbsfaglige tiltag fremgår i øvrigt pt. af
”Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020”, som dog ikke direkte
dækker fælles indkøb af medicin gennem Amgros, men derimod indkøb via
RFI-samarbejdet (Regionernes Fælles Indkøb).
Administrationen skal derfor påpege, at Region Hovedstadens repræsentanter
i Amgros I/S’ bestyrelse kun i begrænset omfang vil kunne påvirke Amgros

indkøbsprocesser, herunder kun i det omfang der kan opnås opbakning i bestyrelsen.
Administrationens anbefaling om generel instruks
Da det ikke er realistisk, at Amgros I/S vil lægge sig op ad en enkelt regions
indkøbspolitik, vil de af regionen udpegede bestyrelsesmedlemmer have behov for en vis manøvremargen med henblik på at opnå mest mulig indflydelse.
Administrationen skal derfor anbefale, at en eventuel instruktion af regionens
bestyrelsesmedlemmer begrænses til et krav om generelt at arbejde for de
elementer fra Region Hovedstadens indkøbspolitik, som regionsrådet prioriterer, men ikke om en bestemt stemmeafgivning.
En generel instruktion, der ikke indeholder instruktion om en bestemt stemmeafgivning i forbindelse med bestyrelsesmøder, vil næppe kunne danne grundlag for at tilsynet (Ankestyrelsen) kan stille de af regionsrådet instruerede bestyrelsesmedlemmer retligt til ansvar for en eventuel overtrædelse af instruktionen. Omvendt vil regionsrådet altid kunne vælge at træffe beslutning om en
mere retligt bindende og ansvarspådragende instruktion, hvis de af regionsrådet udpegede medlemmer efter regionsrådets opfattelse ikke lever op til ånden i den generelle instruktion – f.eks. instruktion om konkret stemmeafgivning
under på forhånd kendte dagsordenspunkter på Amgros I/S’ bestyrelsesmøder.
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