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Att.: Regionsrådet 

 

Høring af regionsrådet (regionens sagsnr. 18011093) 

 
Region Hovedstaden har den 9. juli 2018 sendt en klage over en afgørel-

se om aktindsigt til Ankestyrelsen.  

 

Ankestyrelsen fører tilsynet med regionerne. Det følger af regionslovens 

§§ 30-31. 

 

Ankestyrelsen skal i den anledning anmode regionsrådet i Region Hoved-

staden om en redegørelse. Vi henviser til det, vi har skrevet nedenfor. 

 

Sagens baggrund 

Det fremgår af sagen, at journalist Hans Drachmann den 30. januar 

2018 har anmodet Region Sjælland og Region Hovedstaden om aktind-

sigt i nogle konkrete oplysninger vedrørende Sundhedsplatformen.  

 

Region Hovedstaden har den 9. marts 2018 sendt en afgørelse om akt-

indsigt til journalisten.  

 

I afgørelsen er det anført, at der er tale om et samlet svar fra Region 

Hovedstaden og Region Sjælland på aktindsigtsanmodningen af 30. ja-

nuar 2018.  

 

Af klagevejledningen fremgår det, at hvis journalisten ønsker at klage 

over afgørelserne, skal dette meddeles til Region Hovedstaden og Region 

Sjælland. Regionerne vil i så fald revurdere afgørelserne, og hvis afgørel-

serne fastholdes videresende klagen til Ankestyrelsen.  

 

Afgørelsen er afsendt fra mailadressen center-for-it-medico-og-

telefoni@regionh.dk. Direktionssekretariatet i Region Hovedstaden står 

som afsender nederst i afgørelsen. Det fremgår ikke i øvrigt, hvem der 

er afsender af afgørelsen.  

 

27. august 2018 

center-for-it-medico-og-telefoni@regionh.dk
center-for-it-medico-og-telefoni@regionh.dk


 

 2 

Det fremgår af sagen, at journalisten den 15. marts 2018 har sendt en 

klage over afgørelsen om aktindsigt af 9. marts 2018 til Region Hoved-

staden. Af klagen fremgår, at idet Region Hovedstaden har svaret på 

begge regioners vegne, angår klagen begge svar. 

 

Region Hovedstaden har den 17. april 2018 orienteret journalisten om, 

at regionen er i gang med at foretage en revurdering af afgørelsen.  

 

Region Hovedstaden har den 15. juni 2018 revurdereret afgørelsen om 

aktindsigt af 9. marts 2018. Regionen har sendt sagen til Ankestyrelsen 

den 9. juli 2018. 

 

Ankestyrelsen anmoder om en redegørelse 

Det fremgår Forvaltningsret af Niels Fenger, 1. udgave 2018, side 142 f., 

at det må antages, at delegation til og fra en region som udgangspunkt 

kræver lovhjemmel, idet regionerne ikke indgår i et almindeligt hierarki, 

og at regionerne derfor ikke har en fælles overordnet myndighed. Hertil 

kommer, at der skal være hjemmel i lovgivningen for, at en region kan 

udføre en opgave for en anden region.  

 

Af forvaltningsloven § 32 b fremgår det, at i en sag, hvori der er eller vil 

blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal de dokumenter, 

der udgår fra myndigheden til borgere, virksomheder m.v., være forsy-

net med en personlig underskrift eller være udformet på en måde, der i 

øvrigt sikrer en entydig identifikation af den, som er afsender af doku-

mentet, og at dokumentet er endeligt. 

 

Ankestyrelsen skal anmode regionsrådet i Region Hovedstaden om en 

redegørelse med henblik på Ankestyrelsens overvejelser om, hvorvidt 

der er anledning til at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelses-

lov, jf. regionslovens § 31. 

 

Regionsrådet i Region Hovedstaden bedes herunder redegøre nærmere 

for, hvorledes Region Hovedstaden og Region Sjælland har samarbejdet 

om sagen, herunder om et ”samlet svar” i sagen. 

 

Regionsrådet bedes desuden forholde sig til, at det ikke af afgørelsen 

fremgår, hvilken medarbejder der har afsendt afgørelsen. 

 

Vi skal desuden bede regionsrådet om at komme ind på sagsbehand-

lingstiden i den konkrete sag. Vi henviser til sagsbehandlingsfristerne i 

offentlighedslovens § 36, stk. 2, og § 37, stk. 2, jf. § 38, stk. 1.  
 

Vi beder om at modtage redegørelsen senest den 1. oktober 2018. 
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Vi har i dag ligeledes anmodet regionsrådet i Region Sjælland om en ud-

talelse til sagen.  

   

Vi sender en kopi af dette brev og regionsrådets udtalelse til journalist 

Hans Drachmann. 

 

Venlig hilsen 

 

Cecilie Smistrup 


