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Bemærkninger til revidering af vederlagsregulativet
Generelt:
Dokumentet gennemskrevet med opdateringer til aktuelle satser og
takster mv.
Desuden er henvisninger til love og bekendtgørelser justeret.
Bilagene har tidligere fremgået af særskilte dokumenter. For
overskuelighedens skyld er de nu samlet.
§ 7:
Rettelserne afspejler SKR nr. 9663 af 24/09/2020: Skrivelse om
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter,
pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (ændring af
regler om ophør af vederlag ved fravær).
Dokumentation kan eksempelvis være en lægeerklæring. Det er
regionsrådet, der afgør, om årsagen til fraværet kan anses for
dokumenteret.
Medlemmet skal senest 14 dage efter at have meddelt forfald på
grundlag af helbredtilstand m.v. indsende dokumentation for sit
fravær, for at være omfattet af retten til vederlag i indtil 9 mdr.
medmindre årsagen er åbenbar.
§ 13
De to paragraffer om it-udstyr og telefoni er opdateret, så det bedre
afspejler nuværende regler og vilkår for abonnementer.
§ 17:
Det er tydeliggjort, at der ydes både diæter og erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste til indkaldte stedfortrædere, jf. beslutning i
regionsrådet 27. maj 2015. Samme tydeliggørelse vil fremadrettet
fremgå i materialet til suppleanterne.
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Side 1

Bilag 2:
Bilag er gennemskrevet med tilføjelse af principper for enkeltmedlemmers deltagelse i kurser,
konferencer mv., hvilket har været drøftet af gruppeformandskredsen i februar 2020.
Desuden er behovet for godkendelser i regionsrådet eller forretningsudvalget (afhængig af
type) præciseret i det udkast til delegerings- og kompetencefordelingsregler, som det nye
regionsråd vil få forelagt til januar.
Bilag 3:
Bilaget er gennemskrevet, så det bedre afspejler nuværende regler og vilkår for
abonnementer.
Bilag 4:
Afsnittet angående fraværsgodtgørelse er opdateret for bedre at afspejle en praksis, hvor de
konkrete behov vurderes fra gang til gang. Desuden er tydeliggjort, at der ikke kan ydes
godtgørelse for samme udgifter flere gange.
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