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Angående udbetaling af fraværsgodtgørelse.
Forberedelsesudvalgets medlemmer blev med brev af 26. juni
2006 orienteret om, at statsamtet i København i forhold til
Frederiksborg Amt i et brev dateret 22. maj 2006 havde godkendt
ordningen med udbetaling af en generel fraværsgodtgørelse i
forbindelse fravær fra hjemmet uden, at der skulle kunne
dokumenteres udgifter i forbindelse hermed.
Som følge af denne tilkendegivelse er der med virkning fra den
22. maj 2006 i overensstemmelse med vederlagsregulativet for
Region Midtjylland for 2006 blevet ydet et fast beløb på 208 kr. i
forbindelse med møder uden overnatning. Beløbet er
skattepligtigt.
Det skal oplyses, at der i forhold til opgørelsesskemaet vedr.
møder, rejser m.v. ikke har skullet udfyldes noget vedrørende
fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder uden overnatning, da
dette automatisk er blevet udbetalt til alle påførte møder
undtagen i de tilfælde, hvor der er tale om møder med
overnatning.
Som der blev mundtligt orienteret om på Forberedelsesudvalgets
møde den 20. september 2006 har Indenrigs- og
Sundhedsministeriet imidlertid efterfølgende overfor statsamtet i
København rejst tvivl om lovligheden af udbetaling af en generel
fraværsgodtgørelse uden dokumenterede udgifter.

Senest har Statsamtet i København på foranledning af Indenrigsog Sundhedsministeriets henvendelse i et brev af 19. september
2006 til Frederiksborg Amt tilkendegivet, at statsamtet skal
anmode Frederiksborg Amt om at tilrettelægge praksis for
udbetalinger af fraværsgodtgørelse således, at der ikke udbetales
godtgørelser uden der er positive udgifter i forbindelse med
fraværet. Statsamtet har således justeret den oprindelige
udmelding af 22. maj 2006 til Frederiksborg Amt.
På den baggrund vil udbetalingen af fraværsgodtgørelse for
fravær uden overnatning til Forberedelsesudvalgets medlemmer
blive suspenderet, indtil der er fundet en endelig afklaring på,
hvorvidt der er hjemmel til at yde en generel fraværsgodtgørelse i
forbindelse med møder med fravær fra hjemmet uden, at der er
positive udgifter forbundet hermed.
Såfremt det efterfølgende viser sig, at der er hjemmel til at
udbetale den generelle fraværsgodtgørelse, vil beløbene blive
efterbetalt.
Det kan oplyses, at Danske Regioner er blevet bedt om at afklare
endeligt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvorvidt der kan
udbetales en generel fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder
uden overnatning og hvorvidt der kræves dokumenterede udgifter
i den forbindelse.
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