Uddrag af regelsæt om økonomiske ydelser – Nedenfor er forslag til regionsrådets beslutning om
ændring af regelsættet om tabt arbejdsfortjeneste. Ændringerne er markeret med kursiv. Den øvrige
del af regelsættet foreslås uændret.

Godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. Kstl. § 16, stk. 5.
A.5.1.

Har et medlem af Regionsrådet valgt erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste kan dette ydes for varetagelse af nærmere angivne hverv efter
valg af Regionsrådet. Erstatning kan ydes for deltagelse i:
a) Møder i Regionsrådet
b) Møder i forbindelse med varetagelse af hverv, der udføres efter valg af
Regionsrådet, medmindre der er fastsat bestemmelser om særskilt
vederlæggelse.
c) Kurser og kursuslignende arrangementer der af Regionsrådet anses for at
have betydning for varetagelsen af de under punkt a og b nævnte hverv.
I bilag 1 er redegjort for hvilke kurser mv., som Regionsrådet finder er
omfattet af denne bestemmelse.
d)

Seminarer for Regionsrådets medlemmer, jf § 9a i Kstl.

e)

deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger

f1)

Varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra
Regionsrådet.

Der kan være tale om følgende hverv, som skal udføres efter anmodning fra
Regionsrådet:
•
•
•
•
•

Forelæggelse af en sag for en statslig myndighed,
forhandling med andre regioner eller kommuner,
besigtigelser i en bestemt sag,
deltagelse i borgermøder eller besøg i venskabsbyer og
generelle orienteringsmøder af betydning for hvervet som medlem af
Regionsrådet.

Regionsrådet anmoder hermed jfr. kstl. § 16, stk. 5 regionsrådsmedlemmerne
om at varetage de hverv, der er er oplistet i bilag 2. De medlemmer, der har
valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan således
modtage det for varetagelse af de nævnte hverv uden yderligere anmodning fra
regionsrådet.

f2) Varetagelse af følgende hverv efter anmodning fra forretningsudvalget
eller særlige udvalg nedsat i henhold til regionslovens § 13, stk. 6:
•

Deltagelse i møder indenfor udvalgets opgaveområde.

A.5.2.

For udførelse af andre aktiviteter der er forbundet med de under A.5.1.
punkterne a - f nævnte møder m.v. - kan der ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste.

A.5.3.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det
femdobbelte af det diætbeløb, som af Indenrigsministeriet er fastsat for møder af
ikke over 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb udgør pr. 1. januar
2010 således 1.900,00 kr. Det maksimale erstatningsbeløb forhøjes hvert år den
1. januar med 25,00 kr.
Ved opgørelsen af den tid der skal ydes erstatning for medtages den medgående
rejsetid til og fra mødet/aktiviteten.

A.5.4.

Regionsrådet afgør om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.
For lønmodtagere vil en skriftlig erklæring fra medlemmets arbejdsgiver om den
tabte arbejdsfortjeneste være tilstrækkelig. Erklæringen skal indeholde dato for
fraværet i forbindelse med arbejdet i regi af Regionsrådet, antallet af mistede
timer og medlemmets timesats. Tab af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge
og afspadsering kan sidestilles med mistet arbejdsfortjeneste.
Hvis en arbejdsgiver finder det uhensigtsmæssigt, at et medlem af regionsrådet
påbegynder sit daglige arbejde inden, eller genoptager sit arbejde efter en
mødeaktivitet i regi af regionsrådet eller lignende, kan erstatningen for den tabte
arbejdsfortjeneste udgøre flere timer end der direkte er medgået til mødet og
rejsen.
Regionsrådet vil som udgangspunkt kunne anse erstatningskravet for
selvstændigt erhvervsdrivende dokumenteret ved at godkende en
revisorgodkendt timesats, som det pågældende regionsrådsmedlem kan anvende,
når vedkommende har lidt et tab af erhvervsindtægt som selvstændigt
erhvervsdrivende.
Som grundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste vil der for de
selvstændigt erhvervsdrivende herudover skulle udfyldes en tro- og loveerklæring på, at regionsrådsmedlemmet har haft tab af erhvervsindtægt som
følge af varetagelsen af det regionale hverv i det antal timer, der anmodes om
tabt arbejdsfortjeneste for. Det påhviler det enkelte regionsrådsmedlem selv at
foretage en kritisk vurdering af, om den til varetagelse af det regionale hverv
medgåede tid, rent faktisk har medført et tab af erhvervsindtægter som angivet.

For selvstændigt erhvervsdrivende vil en af regionsrådet godkendt timesats ved
en tro- og love-erklæring fra regionsrådsmedlemmet kunne fremskrives med en
sats svarende til den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Bilag 2
Tabt arbejdsfortjeneste for anmodning om varetagelse af ”andre hverv”
Regionsrådets beslutning om hvilke hverv, regionsrådet anmoder
regionsrådsmedlemmerne om at deltage i, jfr. kstl. § 16, stk. 1, litra f.
Regionsrådet anmoder hermed medlemmerne om at varetage følgende andre nærmere
angivne regionale hverv, hvorefter der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste for varetagelse af disse hverv, uden yderligere anmodning fra
regionsrådet, jfr. regionsrådets beslutning under pkt. A.5.1.
-

Dialogmøder med Folketingets medlemmer

-

Deltagelse i møder og forhandlinger med andre myndigheder

-

Deltagelse i møder med eksterne samarbejdsparter, hvor det pågældende
regionsrådsmedlem deltager som repræsentant for Region Syddanmark

-

Orienteringsmøder for regionsrådet

-

Deltagelse i møder for repræsentanter for alle de politiske grupper i regionsrådet
som regionsrådsformanden indkalder til.

-

Borger- og orienteringsmøder i forbindelse med regionsrådets planer, strategier mv.

-

Formøder for de regionale repræsentanter i udvalg, hvor der til udvalget er udpeget
repræsentanter fra andre myndigheder eller organisationer, eksempelvis
Sundhedskoordinationsudvalget og samarbejdsudvalg på overenskomstområderne.

-

Tværregionale erfaringsudvekslingsmøder i regi af Danske Regioner.

