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Til Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære Simon Emil Ammitzbøll-Bille 
 
 
 Vedrørende kommunestyrelseslovens § 29, stk. 2 om generel 

inhabilitet  

 
Regionsrådet i Region Midtjylland henvender sig til ministeren for at 
gøre opmærksom på, at de nuværende regler om generel inhabilitet 
afskærer en stor gruppe af offentligt ansatte ledere fra medlemsskab 
af de stående udvalg i regionsrådet. Det er regionsrådets opfattelse, 
at den nuværende lovgivning er uhensigtsmæssig og kan virke ude-
mokratisk. Regionsrådet vil med denne henvendelse opfordre mini-
steren til at rejse spørgsmålet i folketinget med henblik på at drøfte 
mulighederne for at justere loven.  
 
Henvendelsen drejer sig konkret om kommunestyrelseslovens § 29, 
stk. 2, litra b. Efter bestemmelsen er medlemskab af et stående ud-
valg udelukket for ansatte, der i øvrigt har ledende administrative 
funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under ud-
valget.  
 
Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår det, at eksempelvis kon-
torchefer, afdelingsledere, sekretariatschefer, ledende hjemmesyge-
plejersker og institutionsledere vil være ansatte, der har ledende ad-
ministrative funktioner.   
 
Regionsrådet er af den opfattelse, at afgrænsningen af, hvilke offent-
ligt ansatte ledere, der efter bestemmelsen er udelukket fra at sidde i 
et stående udvalg, bør være mere snæver og begrænset end dens 
nuværende udformning. Den nuværende fortolkning af, hvilke ansat-
te, der har ledende administrative funktioner, udelukker efter regi-
onsrådets opfattelse en for stor gruppe af ansatte ledere fra at kunne 
deltage i regionsrådsarbejdet på lige fod med andre folkevalgte med-
lemmer.  
 



 

 

Side 2

Reglen er affattet i 1989, men samfundet - og ikke mindst regionerne 
- har ændret sig en del siden bestemmelsens udformning. Regioner-
nes kerneopgave er sundhedsvæsnet. Og en del af regionsrådets 
medlemmer har en ansættelsesretlig baggrund indenfor sundhedsom-
rådet. Regionsrådet mener, at det er en styrke for regionen, at en del 
af medlemmerne har en faglig indsigt i sundhedsområdet. Men be-
stemmelsen har den konsekvens, at en gruppe af ansatte med leden-
de administrative funktioner indenfor eksempelvis regionshospitaler-
ne udelukkes fra at kunne sidde i det stående udvalg, hvorunder hos-
pitalsdriften henhører.  
 
Dette er ikke kun uhensigtsmæssigt for det nuværende regionsråd, 
men på sigt risikeres det, at ledende medarbejdere afholder sig fra at 
engagere sig politisk i regionsrådet, fordi de risikerer ikke at kunne få 
tilstrækkelig indflydelse på det område, som de har en særlig faglig 
kompetence indenfor, fordi de er ledende medarbejdere indenfor 
selvsamme område.  
 
Regionsrådet i Region Midtjylland opfordrer ministeren til at tage ini-
tiativ til politiske drøftelser med henblik på at få justeret loven, så en 
gruppe af ansatte med ledende administrative funktioner ikke ude-
lukkes fra medlemsskab af stående udvalg. Dette kan ske ved, at be-
stemmelsens afgræsning af ansatte begrænses yderligere.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 


