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Punkt nr. 16 

Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og 
Region Syddanmark om drift af sygehusvaskerierne i Vejle og 
Brædstrup 



11. Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om drift af 
sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup i 2007 

Resumé  

Delingsaftalen for Vejle Amt indebærer, at sygehusvaskerierne i henholdsvis Vejle og Brædstrup fra 
1. januar 2007 tilhører hver deres region. Der foreslås indgået en samarbejdsaftale for 2007, der 
giver mulighed for samdrift med udgangspunkt i de to vaskeriers eksisterende aktivitet. 
Samarbejdsaftalen foreslås forvaltet af en kontaktgruppe med en formand udpeget af Region 
Midtjylland. Der vil i 2007 blive arbejdet med at udrede den fremtidige tilrettelæggelse af 
vaskeridriften i Region Midtjylland.  

Underudvalget vedr. generelle sager indstiller,  

 

at vedlagte samarbejdsaftale for 2007 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland vedrørende 
samdrift af de to vaskerier i Vejle og Brædstrup godkendes, 

  

at direktionen i Region Midtjylland bemyndiges til at udpege en administrativ formand for den 
kontaktgruppe, der skal forvalte samarbejdsaftalen, og 

  

at der iværksættes et udredningsarbejde i 2007 vedrørende den fremtidige tilrettelæggelse af 
vaskeridriften i Region Midtjylland. 

 
Anna Marie Touborg, Dan Boyter og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens 
behandling.  

Sagsfremstilling  

Delingsaftalen for Vejle Amt indebærer, at sygehusvaskerierne i henholdsvis Vejle og Brædstrup 
fra 1. januar 2007 tilhører hver deres region. De to vaskerier har hidtil haft fælles ledelse, 
administration, distribution og gensidig afhængig produktspecialisering. 
 
Det foreslås, at der indgås en samarbejdsaftale for 2007 mellem Region Syddanmark og Region 
Midtjylland, som muliggør samdrift mellem de to vaskerier med udgangspunkt i vaskeriernes 
eksisterende aktivitet. Ud fra hensynet til sikker drift skal dette samarbejde sikre 
vasketøjsforsyningen til de nuværende kunder - dvs. til sygehusene beliggende i det nuværende 
Vejle Amt, nogle få andre hidtidige amtslige institutioner og enkelte kommunale institutioner.  
 
Der vil desuden i 2007 blive iværksat et udredningsarbejde vedrørende den fremtidige 
tilrettelæggelse af vaskeridriften i Region Midtjylland.  
 
Udgangspunktet for samarbejdsaftalen for 2007 er, at regionerne stiller hvert deres kapitalapparat 
og personale til rådighed for samarbejdet. Ejerskabet til driftsaktiver mv. tager således 
udgangspunkt i den ved regionsdannelsen gennemførte fordeling. Aktiver, der anskaffes efter 1. 



januar 2007, bogføres hos den anskaffende budgetenhed. Der udarbejdes separat budget og 
regnskab for de to vaskerienheder.  
 
Alle driftsudgifter og anskaffelsesomkostninger/investeringer finansieres via de stykpriser, som 
kunderne hos de to vaskerier afregner til. Mindreforbrug ("overskud") eller merforbrug 
("underskud") fra vaskeriet i Brædstrup overføres månedligt til Region Midtjylland.  
 
Aftalen er baseret på en forventning om samme produktion til sygehusene i det nuværende Vejle 
Amt som hidtil.  
 
Til at forvalte samarbejdsaftalen foreslås der nedsat en kontaktgruppe med repræsentanter for 
brugerne og med en formand udpeget af Region Midtjylland. 
 
Samarbejdsaftalen følges af en leveranceaftale, som nærmere præciserer leverancer, service- og 
kvalitetsstandarder samt i det hele taget en række rettigheder og forpligtelser for kunde og 
leverandør.  
 
Det kan oplyses, at sagen forelægges Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark til beslutning 
den 9. november 2006. 
 
Der vedlægges udkast til samarbejdsaftale. 
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