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NOTAT  
Om instruktionsbeføjelse for regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
1. Grundlaget for instruktionsbeføjelse 
 
Indledningsvist kan det bemærkes, at det er en forudsætning for, at der kan være tale om 
instruktionsbeføjelse, at regionsrådet har udpeget direkte til det gældende hverv. Udpegning, der 
alene sker efter indstilling fra regionsrådet, kan således ikke danne grundlag for instruktions-
beføjelse. Hertil kommer et krav om, at formålet med udpegningen er, at den udpegede skal 
varetage regionsrådets interesser.  
 
Det bemærkes i denne forbindelse, at ikke har nogen betydning for spørgsmålet om evt. 
instruktionsadgang, om regionsrådets repræsentant er udpeget ved flertalsvalg eller ved 
forholdstalsvalg. En af regionsrådet udpeget person vil, hvis der er instruktionsbeføjelse, altid 
skulle efterkomme et pålagt bundet mandat udstedt af regionsrådets flertal, selvom den udpegede 
måtte være valgt af et mindretal i regionsrådet. 
 
På områder, hvor der ikke er lovgivning, der regulerer spørgsmålet om instruktionsbeføjelse, kan 
andre forhold som fx vedtægtsbestemmelser og formålet med udpegningen til det pågældende 
hverv inddrages i en vurdering af, om der er instruktionsbeføjelse. Regler, som vedrører andre 
offentlige myndigheders adgang til instruktionsbeføjelse, kan benyttes som fortolkningshjælp.  
 
Regionen vil ikke have adgang til at instruere den eller de udpegede, hvis der er tale om et organ, 
som varetager opgaver, som regionen ikke selv ville kunne varetage. Der er derimod som 
udgangspunkt tale om instruktionsbeføjelse ved regionsrådets udpegning til et organ, som varetager 
regionale opgaver.  
 
Regionsrådet vil heller ikke have instruktionsbeføjelse, såfremt den primære baggrund for 
udpegningen af en person ikke har været varetagelse af regionens interesser, men en udpegning 
alene under hensyn til den pågældendes særlige personlige eller faglige kvalifikationer. 
 
Der er som altovervejende hovedregel ikke instruktionsbeføjelse i relation til personer, som 
regionsrådet har udpeget til bestyrelser i erhvervsdrivende fonde, idet bestyrelser i 
erhvervsdrivende fonde alene skal varetage fondenes formål og interesser.  
 
For så vidt angår regionsrådets repræsentanter i ikke-erhvervsdrivende fonde, herunder fx 
selvejende institutioner, gælder det, at fondslovgivningen ikke udelukker, at der kan være 
instruktionsbeføjelse i forhold til regionalt udpegede. Særligt hvor der er indgået 
driftsoverenskomst imellem regionen og en selvejende institution, vil adgang til 
instruktionsbeføjelse være naturlig. 
 
Lov om erhvervsdrivende virksomheder, der bl.a. omfatter interessentskaber, er heller ikke til 
hinder for, at der kan være tale om instruktionsbeføjelse. 
 
Det må antages, at regionsrådet ikke har instruktionsbeføjelse over for repræsentanter udpeget til 
forvaltningsmyndigheder med selvstændige opgaver. Dette gælder fx de videnskabsetiske komiteer 
og Epidemikommissionen. 
 
Om særlige driftsselskaber som Movia gælder det, at spørgsmålet om instruktionsbeføjelse må 
vurderes ud fra trafikselskabets vedtægter og ud fra formålet med regionsrådets udpegning til 
driftsselskabets bestyrelse. Hertil kommer det forhold, at alle interesser på området er repræsenteret 
pågældende hverv.  
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2. Oversigt over regionsrådets instruktionsbeføjelser 
 
Nedenfor følger en oversigt over de hverv, regionsrådet har udpeget (eller indstillet) medlemmer til 
– med angivelse af, om regionsrådet må antages at have eller ikke at have instruktionsbeføjelse (IB) 
i relation til de personer, som regionsrådet har udpeget til at varetage det pågældende hverv. 
 
 +IB = Der må antages at være instruktionsbeføjelse. 
 - IB = Der må antages ikke at være instruktionsbeføjelse.  
 
Udpegninger til hverv, som regionsrådet selv har besluttet at nedsætte (fx stående udvalg og 
følgegrupper) er ikke medtaget, da spørgsmålet om IB ikke er relevant i denne forbindelse. 
 
 

HVERV +/-IB BEGRUNDELSE 
I. Sundhed   
Bestyrelsen for Amgros I/S +IB  Regionalt I/S med regionale 

opgaver. 
Epidemikommissionen for Region Hovedstaden -IB Selvstændig kompetence. 
Sundhedskoordinationsudvalget +IB  Der er ikke selvstændig 

kompetence. 
De Videnskabsetiske Komiteer for Region 
Hovedstaden 

-IB Selvstændig kompetence. 

Samarbejdsudvalget for Almindelig og 
Vederlagsfri Fysioterapi 

+IB Der er ikke  
Selvstændig kompetence. 
Alle interessenter er 
repræsenteret. 

Det regionale samarbejdsudvalg vedrørende 
kiropraktisk behandling 

+IB Do 

Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region 
Hovedstaden 

+IB Do 

Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden +IB Do 
Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen 
praksis i Region Hovedstaden 

+IB Do 

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for 
almen praksis i Region Hovedstaden 

+ IB Do 

Det regionale samarbejdsudvalg for 
speciallægepraksis 

+IB Do 

Det regionale samarbejdsudvalg for 
psykologhjælp 

+IB Do 

Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi i Region 
Hovedstaden 

+IB Do 

Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden +IB Do 
II. Psykiatri og social   
Bestyrelsen for Blindecenter Bredegaard +IB  Ikke-erhvervsdrivende fond. 

Driftsoverenskomst med RH. 
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Bestyrelsen for Jonstrupvang-Bebyggelsen, 
Ballerup 

+IB Do 

Bestyrelsen for Plejehjemmet Solgaven, Farum +IB Do 
Bestyrelsen for Instituttet for Blinde og 
Svagsynede 

+IB Do 

Bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter 
Svendebjerggård 

+IB Do 

Bestyrelsen for Røde Kors´Herberg for 
Kvinder 

+IB Do 

Bestyrelsen for Kommunikationscentret – 
Region Hovedstaden 

+IB Do  

Central kommunal koordinator for afholdelse 
af valg til skolebestyrelse for 
specialundervisningsinstitutionen Geelsgaard 

-IB Særlig kompetence. 

III. Regional udvikling   
III.A. Erhverv, trafik og international   
Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia +IB Regionens opgaver. 
Vækstforum Hovedstaden +IB  Regionens opgaver. Flere 

interessenter er 
repræsenteret. (må også 
gælde fmnd. For VH, da RR 
efter loven udpeger 
vækstforummets formand - 
efter inddragelse af 
vækstforummets 
medlemmer. 

Bestyrelsen for Copenhagen Capacity -IB Erhvervsdrivende fond med 
regionens opgaver.  

Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen -IB Do 
Repræsentantskabet for Wonderful 
Copenhagen 

-IB  Do 

Øresundskomiteen +IB Regionens opgaver. 
Øresundskomiteen – forretningsudvalget +IB Do 
Øresundskomiteens Udvalg for Miljø og Grøn 
Vækst 

+IB Do 

Øresundskomiteens Udvalg for Kultur og 
Fritid 

+IB Do 

Overvågningsudvalget for ØKS-programmet 
(2014-2020) 

+IB  Do 

Styringsudvalget for delprogram Øresund +IB Do 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for 
Hovedstaden 

-IB       RR udpeger ikke direkte. 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for 
Bornholm 

-IB Do 

Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum +IB  Do 
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Hillerød  
Bestyrelsen for Netværket HH-Gruppen +IB Do 
Bestyrelse for letbane i Ring 3 +IB Do 
Klimapolitisk Forum +IB  Do 
Bestyrelsen for Hovedstadsregionens EU-
kontor 

+IB Do 

Samarbejdskomiteen for Den Skandinaviske 
Arena 

+IB  Do 

Styregruppen for KulturMetropolØresund +IB Do 
By- og Pendlercykelfonden +IB  Do 
Bestyrelsen for Gate 21 +IB Do 
III.B. Gymnasier, HF og VUC mv. -IB Selvejende institutioner uden 

driftsoverenskomst med RH. 
Ikke tale om regionens 
opgaver. 

Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium -IB Do 
Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF -IB Do 
Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten -IB Do 
Bestyrelsen for Gentofte HF -IB Do 
Bestyrelsen for VUC Hvidovre-Amager -IB Do 
Bestyrelsen for Københavns VUC -IB Do 
Bestyrelsen for VUC Nordsjælland -IB Do 
Bestyrelsen for Frederiksværk Gymnasium og 
HF 

-IB Do 

III.C. Social- og sundhedsskoler, handelsskoler 
og tekniske skoler 

-IB Selvejende institutioner uden 
driftsoverenskomst med RH. 
Ikke tale om regionens 
opgaver. 

Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i 
Brøndby 

-IB Do 

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og 
sygeplejeskole 

-IB Do 

Det lokale uddannelsesudvalg for den 
pædagogiske grunduddannelse ved 
Højvangsseminariet på Bornholm 

-IB Do 

Bestyrelsen for SOPU København & 
Nordsjælland (fusionen af hhv. Social- og 
Sundhedsskolen i Hillerød og Social- og 
Sundhedsskolen København)  

-IB Do 

III.D. Erhvervsakademier og 
professionshøjskoler 

-IB Selvejende institutioner uden 
driftsoverenskomst med RH. 
Ikke tale om regionens 
opgaver.  

Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC, 
University College Capital 

-IB Do 
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Bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol, 
Metropolitan University College 

-IB Do 

IV. Særlige områder   
Repræsentantskabet for Bibliarium -IB Ikke regionale opgaver. 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn -IB RR udpeger ikke direkte. 
Særligt sagkyndige retsmedlemmer -IB Do 

 
 
 
FR, den 6/5-2015 


