
Den 05/11/2013 kl. 19.19 skrev "Kirsten Lee" <Kirsten.Lee@regionh.dk>: 

Kære Alle, 

Jeg kender intet til en politisk beslutning om at reducere antallet af regionsmedlemmer fra 3 til 2. jeg kender 
heller ikke til nogen politisk beslutning om at udsætte sagen. 

Hvad er dette? 

Jeg vil beder om at sagen bringes op på næste FU i december. 

VH Kirsten 

  

  

 
Fra: Georg Møller [mailto:j-g@mail.tele.dk]  
Sendt: 5. november 2013 13:15 
Til: Leila Lindén; Kirsten Lee; Hans Toft; lisemuller@regionh.dk; Henrik Thorup; Bent Larsen; 
susanne@susannelanger.dk 
Emne: henvendelse 
  

Til gruppeformænd i Region Hovedstadens regionsråd 

Ad: Vedtægter og driftsoverenskomster for de selvejende institutioner, der har aftale med 
Regionen. 

Den selvejende institution Bredegaard er et botilbud til blinde og svagtseende voksne mennesker. 
Institutionen har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, Den Sociale 
Virksomhed.  Bestyrelsen består af 7 medlemmer og det er 5 af disse incl de tre politiske 
medlemmer, der står bag vedlagte henvendelse til regionsdirektøren. De to øvrige medlemmer 
repræsenterer samarbejdende institutioner, og har været neutrale i drøftelserne af den nye 
overenskomst.  

I knapt 8 år har vi fra Bredegaard i regionsforvaltningen (Den Sociale Virksomhed) efterlyst 
retningslinjer for bestyrelsens arbejde – herunder samarbejde med forvaltningen. Der foreligger 
nu et resultat, hvor vi så 1. udkast ultimo juni 2012. Det lange tidsforløb angiver, at det ikke har 
været en let proces. Forvaltningens planlægning var, at sagen skulle i 
forretningsudvalget/regionsrådet i september 2013. Men sagen er blevet udsat. Det er oplyst, at 
der ligger en politisk beslutning bag udsættelsen, ligesom der skulle ligge en politisk signal  om fra 
næste periode at reducere regionsudpegede medlemmer i bestyrelsen fra 3 til 2. 

Efter så mange års venten ville bestyrelsen ikke til sidst være det forsinkende led. Vi har derfor 
underskrevet driftsoverenskomsten, men i fremsendelsesskrivelsen anført nogle punkter, hvor vi 
finder, at driftsoverenskomst med bilag ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser bestyrelsen for den 
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selvejende institution. - Hvordan kan man være en selvejende institution og samtidig været styret 
af regionsforvaltningen i næsten alt, hvad man gør? Driftsoverenskomsten er så stram, at den 
næsten intet overlader til en selvejende institution, der ellers pr definition burde være herre i eget 
hus. - Forvaltningens argumentation er, at de vil have ensartede regler i samtlige institutioner i 
regionens regi, hvad enten de er selvejende eller drevet af regionen. Det vil sige i alle tilfælde en 
stram dialog forvaltningen og den daglige leder imellem og bestyrelsen på sidespor. 

Med den nuværende ejerstruktur er der behov for nytænkning! Jeg skal anbefale, at det politiske 
niveau pålægger forvaltningen at udarbejde retningslinjer for et konstruktivt samarbejde baseret 
på gensidig respekt og en grundlæggende forståelse over for det, der er kerneværdien i de 
selvejende institutioner. Subsidiært må der opstilles alternativer. 

Hvis det nuværende udkast til driftsoverenskomst fastholdes, bør man drøfte, om der fremover 
skal være politisk repræsentation i bestyrelsen.  

En politisk drøftelse kan af gode grunde ikke afsluttes i denne valgperiode. Derfor opstår der den 
situation, at man ved de kommende konstitueringsforhandlinger skal udpege medlemmer til 
bestyrelsen efter de gamle vedtægter, der er tilbage fra amtets tid. Dvs, at der skal udpeges 3 
medlemmer. Når de nye vedtægter på et tidspunkt træder i kraft, skal der foretages en reducering 
til 2. 

Med venlig hilsen 
  
Georg Møller 
Udpeget af Radikale Venstre  
bestyrelsesformand 
Slåenbakken 15 
3460 Birkerød 
j-g@mail.tele.dk 
  

 
 

mailto:j-g@mail.tele.dk

	Fra: Georg Møller [mailto:j-g@mail.tele.dk]  Sendt: 5. november 2013 13:15 Til: Leila Lindén; Kirsten Lee; Hans Toft; lisemuller@regionh.dk; Henrik Thorup; Bent Larsen; susanne@susannelanger.dk Emne: henvendelse

