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Rgsrevsonen hr sev tget nttv t denne undersøgese og fgver derfor beretnngen t Sttsrevsorerne  henhod t § 17, stk. 2,  rgsrevsoroven, f. ovbekendtgørese nr. 101 f 19. nur 2012.
Rgsrevsonen hr gennemget regnskberne efter § 4, stk. 1, nr. 1, f. § 6  rgsrevsoroven.
Beretnngen vedrører fnnsovens § 10. Økonom- og ndenrgsmnsteret.
 undersøgesesperoden hr der været føgende mnstre:
Morten Østergrd: september 2014 - un 2015
Kren Eemnn: un 2015 - november 2016
Smon Em Ammtzbø: november 2016 Beretnngen hr  udkst været foregt Økonom- og ndenrgsmnsteret og regonerne, hvs bemærknnger er fspeet  beretnngen.
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1. Introduktion og
konklusion
1.1.

FORMÅL OG KONKLUSION

1. Denne beretnng hnder om regonernes forvtnng f øn t dmnstrtve og ægege chefer. Ae 5 regoner er omfttet f undersøgesen.
2. Løn er en væsentg omkostnng for regonerne. Lønomkostnngerne udgør c. 41-48 %
f regonernes smede drftsomkostnnger p c. 127 m. kr.  2015. Regonernes smede omkostnnger t de dmnstrtve og ægege chefers øn vr c. 2,0 m. kr.  2015.
En stor nde f chefernes øn er retvt ukompceret t forvte, d ønnen erede er
fstgt centrt  koektve fter. En mndre nde f ønnen er dermod mere kompce-

FAST LØN

ret t forvte, d ftegrundget gver regonerne mughed for okt t forhnde ønnen med den enkete chef. Hert kommer, t der p omrdet er mnge ove, overenskom-

og eventuee tæg som kv-

ster og fter, som er ndbyrdes fhængge, og regonerne kn nvende fere forskege
nsættesesformer. Chefernes fste øn bestr f en grundøn og eventuee tæg. Er en
chef nst p kontrkt eer p rem, bestr ønnen herudover f et kontrkt- eer remstæg. Endeg kn cheferne f vrbe øn som fx merrbedsbetng og resuttøn.

Fst øn bestr f en grundøn
fktons- og funktonstæg.
Ved nsættese p kontrkt eer p rem opns et ydergere tæg.

VARIABEL LØN

Vrbe øn er den de f ønnen, der kke er fst øn og kke

Rgsrevsonen hr sev tget nttv t undersøgesen, som bev gngst p bggrund
f ønrevsoner  2 regoner  forret 2016. Lønrevsonerne vste, t regonerne kke  e

udbetes hver mned. Det kn

tfæde forvtede ønnen t cheferne  overensstemmese med ftegrundget, særgt
for den de f ønnen, der vr t forhndng meem den enkete regon og chef, fx kon-

tng, resuttøn og engngs-

trkt- og remstæg og merrbedsbetng. V hr derfor undersøgt, om tsvrende
forhod gør sg gædende  de øvrge regoner.
3. Formet med undersøgesen er t vurdere, om regonerne forvter dmnstrtve og
ægege chefers øn  overensstemmese med ftegrundget. Undersøgesen omftter
øn t chefer, som er nst  regonshuse, p hospter og  ndre regone nsttutoner.
Undersøgesen er bseret p en stkprøve p 184 dmnstrtve og ægege chefer  de
5 regoner og omftter øn udbett  2015 og 2016.  oktober 2016 vr der  t 1.784 chefer nst  regonerne.

fx være bonus, merrbedsbevederg.
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De feudbetnger, v hr konstteret som en de f undersøgesen, summer kke op t
større beøb  forhod t regonernes smede ønomkostnnger, men v kn dog konsttere, t det kn være store beøb set  forhod t den enkete chef. V hr desuden gt vægt
p, t fe  ønnen kn medføre forkerte udbetnger  hee nsættesesperoden, det
den fste øn udbetes utomtsk hver mned. Hert kommer, t undersøgesen er bseret p en stkprøve, hvorfor der kn forekomme feudbetnger  ndre end de undersøgte sger.

KONKLUSION
Rgsrevsonen vurderer, t regonerne generet hr forvtet de dmnstrtve og ægege chefers fste øn  overensstemmese med ftegrundget. Dermod hr regonerne 
fere tfæde kke forvtet kontrkt- og remstæg og merrbede  overensstemmese med ftegrundget. P dsse omrder, hvor ønnen er forhndet okt, hr forvtnngen været mngefud.
Rgsrevsonen fnder, t regonerne bør gennemg deres forretnngsgnge og nterne
kontroer for t skre, t regonerne ogs forvter den de f ønnen, der er t ok forhndng,  overensstemmese med ftegrundget.

Overenskomst- og tjenestemandsansatte chefers faste løn

Regonerne hr generet forvtet den fste øn t overenskomst- og tenestemndsnstte chefer  overensstemmese med ftegrundget.

Kontraktansatte chefers faste løn

Regonerne hr generet forvtet den fste øn t kontrktnstte chefer  overensstemmese med ftegrundget. Regonerne hr dog  dt under hvdeen f de gennemgede kontrkter kke reduceret  chefernes kontrkttæg for e de forbedrede vkr, der
er ftt. Den smede øn for dsse chefer vr sedes kke korrekt.

Åremålsansatte chefers faste løn

Regonerne hr generet forvtet den fste øn t remsnstte chefer  overensstemmese med ftegrundget. Regon Nordynd og Regon Syddnmrk hr dog  enkete
tfæde ftt gunstgere vkr for remsnstte ægege chefer, uden t regonsrdene hr uddeegeret den nødvendge kompetence t regonernes dmnstrton. Desuden
hr Regon Syddnmrk  7 ud f 12 tfæde nst chefer p rem, uden t det fremgk
f stngsopsget, t det vr mugt t bve nst p remsvkr, hvket kke er 
overensstemmese med ftegrundget.
 Regon Hovedstden er hver femte chef nst p rem, mens de øvrge regoner nvender remsnsætteser  meget begrænset omfng. Regonen hr ndt 2013 nvendt remsnsætteser uden tbgegngsstng  større omfng, dvs. med høt remstæg og med frtrædesesbeøb. Regonens tdgere prkss hr betydet, t regonen  undersøgesesperoden hr udbett c. 16,7 mo. kr.  frtrædesesbeøb t remsnstte chefer uden tbgegngsstng og c. 48,6 mo. kr.  remstæg.
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Regon Hovedstden ændrede prkss  2013, hvor nsættesesformen bev søgt begrænset. Regonen vurderer, t den nuværende prkss med t tbyde en tbgegngsstng
er mere hensgtsmæssg  forhod t det ægege krreremønster. Rgsrevsonen fnder
det tfredsstende, t Regon Hovedstden hr ændret prkss t en mndre omkostnngstung nsættesesform.

Chefernes merarbejde

Regon Nordynd, Regon Sænd og Regon Syddnmrk hr gennem fere r udbett
større beøb for merrbede t fere f regonernes chefer, der kke er  overensstemmese
med ftegrundget. Merrbedet hr  fere tfæde kke hft en mdertdg krkter,
som ftegrundget foreskrver, men hr strkt sg over fere r. Herudover hr dokumenttonen for merrbedet  fere tfæde været mngefud eer het frværende, og
regonerne hr sedes udbett merrbedet uden t skre sg, t rbedet bev udført.
Dette fnder Rgsrevsonen utfredsstende.

Chefernes resultatløn

Regon Mdtynd og Regon Syddnmrk hr forvtet resuttøn  overensstemmese
med ftegrundget. mdertd hr Regon Mdtynd generet kke dokumenteret, hvd
resuttønnen er honorerng for. Der er derfor kke en kr smmenhæng meem de opstede fokusomrder (brugertfredshed, budgetoverhodese, fgge stndrder og fgg kvtet mv.), de opnede resutter det pgædende r og den udbette resuttøn
t den enkete chef. Rgsrevsonen kn konsttere, t Regon Mdtynd hr udbett
mndst 100 %  resuttøn for 2015 t e chefer omfttet f resuttønsften. Regonen hr  t udbett over 2,3 mo. kr.  resuttøn for 2015. Regon Syddnmrk hr  7 ud
f 9 sger udbett det mksme beøb  resuttøn. Rgsrevsonen fnder generet, t
en udbetngsgrd p 100 %  e eer stort set e tfæde bør medføre, t regonerne
overveer, om resuttønsfterne er tstrækkegt mbtøse.

1.2.

BAGGRUND

4. Undersøgesen hnder om ønnen t dmnstrtve chefer, der er nst som regonsdrektører, koncerndrektører, vcedrektører eer kontorchefer  den centre dmnstrton eer nst  tsvrende dmnstrtve stnger p hospter, og t ægege chefer,
der er nst som ægege drektører, chefæger, ndre ægege chefer, edende overæger, professorer eer specensvrge overæger.
Admnstrtve og ægege chefer  regonerne kn være nst p forskege vkr. Som
udgngspunkt nsættes cheferne enten p overenskomst eer som tenestemænd. Der
er en række forskee p de 2 nsættesesformer  forhod t fx fskedgese, opsgesesvrse og optenng f penson. En chef p overenskomstvkr og en chef p tenestemndsvkr p smme stngsnveu kn derfor hve forskege øn- og nsættesesvkr ene som føge f de 2 nsættesesformer og thørende fter.
Overenskomstnstte chefer kn nsættes p kontrkt, og bde overenskomstnstte
og tenestemndsnstte chefer kn nsættes p rem. Det er regonen som rbedsgver, der besutter, om en chef sk nsættes p kontrkt eer p rem.
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Åremsnsættese er en tdsbegrænset nsættesesform. Der er knyttet et remstæg t stngen, som forhndes  forbndese med nsættesen. Rmmerne for remstæggets størrese fhænger f remets ængde, og om der er tknyttet en vrg nsættese efter remets udøb – en skdt tbgegngsstng. Hvs den remsnstte bver nst uden tbgegngsstng, ydes der et frtrædesesbeøb ved remets
udøb.
 modsætnng t remsnsætteser er kontrktnsætteser kke tdsbegrænsede. Der
er knyttet et kontrkttæg t stngen, som forhndes  forbndese med nsættesen.
Rmmerne for kontrkttæggets størrese fhænger f stngen.

Lønnens sammensætning

5. Unset nsættesesform bestr de dmnstrtve og ægege chefers smede øn f
en fst de og en vrbe de, f. tbe 1.

TABEL 1

OVERSGT OVER LØNDELE
Fst øn

Grundøn
Eventuee kvfktons- og funktonstæg
Eventuet kontrkttæg eer remstæg

Vrbe øn

Eventue merrbedsbetng
Eventue resuttøn

Det fremgr f tbe 1, t den fste øn bestr f en grundøn, eventuee kvfktonsog funktonstæg og eventuet tæg for t være nst p kontrkt eer p rem. Bde
kvfktons- og funktonstæg og kontrkt- og remstæg ftes  forbndese med
nsættesen.  øbet f nsættesesperoden kn der ftes nye kvfktons- og funktonstæg og/eer ske forhøese f ekssterende tæg. Størresen f tæg er t forhndng og fhænger fx f chefens kompetencer, kvfktoner og erfrng.
Regonerne kn  peroder honorere chefer for merrbede, fx ford hospterne v fvke
ventester eer p grund f edge stnger. Merrbedet sk s vdt mugt gves  form
f fspdserng f smme vrghed som det præsterede merrbede med tæg f 50 %,
men kn ogs udbetes. Resuttøn er et suppement t den fste øn og er en vrnt f
et engngstæg. Resuttøn gves normt for resutter, som chefen hr opnet p bggrund f p forhnd fststte m og nden for en gven tdsperode.
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Lønomkostninger

6. Lønomkostnngerne udgør c. 41-48 % f regonernes smede drftsomkostnnger p
c. 127 m. kr.  2015. Regonernes smede omkostnnger t de dmnstrtve og ægege chefers øn vr c. 2,0 m. kr.  2015. Tbe 2 vser ntet f dmnstrtve og ægege chefer  de 5 regoner  2016.

TABEL 2

ADMNSTRATVE OG LÆGELGE CHEFER  REGONERNE  2016
(Ant)

Regon
Hovedstden

Regon
Mdtynd

Regon
Nordynd

Regon
Sænd

Regon
Syddnmrk

 t

Admnstrtve chefer

281

106

61

90

129

667

Lægege chefer

291

262

163

137

264

1.117

 t

572

368

224

227

393

1.784

Note: Antet f chefer omftter chefer, som er nst under henhodsvs ”Afte for chefer” og ”Afte vedrørende ægege chefer” pr. 1. oktober
2016.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr regonerne.

Det fremgr f tbe 2, t ntet f chefer  2016 spænder fr 224  Regon Nordynd
t 572  Regon Hovedstden. Der vr  t 1.784 chefer nst  regonerne  oktober 2016.
Den gennemsntge rsøn t dmnstrtve og ægege chefer vr  2016 p c. 1,1 mo.
kr. nk. penson og vrbe øn.

Aftalegrundlaget

7. De dmnstrtve og ægege chefers øn- og nsættesesvkr er regueret  henhodsvs ”Afte for chefer” og ”Afte vedrørende ægege chefer”.

AFTALE FOR CHEFER

Aften er ndget meem Regonernes Lønnngs- og Tkst-

8. Nr chefer er nst p kontrkt eer p rem, er deres øn- og nsættesesvkr ogs
regueret f ”Rmmefte om kontrktnsættese f chefer”, ”Rmmefte om kontrktnsættese f ægege chefer” eer ”Rmmefte om remsnsættese”. Lægege
chefer, som er nst p rem, er desuden omfttet f protokot nr. 2 om nsættesesvkr ved remsnsættese f ægege chefer  ”Afte vedrørende ægege chefer”.
Unset nsættesesform er cheferne ogs omfttet f ”Afte om godtgørese for merrbede t tenestemænd uden høeste tenestetd”. Det gæder dog kke regons- og koncerndrektører. Herudover er cheferne ogs omfttet f ”Afte om ok øndnnese for
chefer”, bortset fr regonsdrektører. Det gæder fx mugheden for t ndg fter om
resuttøn.

nævn og Dnmrks urst- og
Økonomforbund, ngenørforenngen DA og HK/Kommun.

AFTALE VEDRØRENDE
LÆGELIGE CHEFER
Aften er ndget meem Re-

gonernes Lønnngs- og Tkstnævn og Forenngen f Specæger.

6

NTRODUKTON OG KONKLUSON

9. Sev om øn- og nsættesesvkr  vdt omfng er regueret, er der forske p regonernes prkss og p, hvke fter regonerne ndgr med cheferne. Ae regonerne hr kontrktnstte chefer. Regon Hovedstden nvender som den eneste regon remsnsætteser  vdt omfng. Regon Hovedstden og Regon Mdtynd hr kun ndget fter om merrbede  begrænset omfng, hvormod Regon Nordynd, Regon Sænd og
Regon Syddnmrk hr ndget fter om merrbede med fere ægege chefer. Regon
Mdtynd og Regon Syddnmrk hr ndget resuttønsfter med fere chefer. Resuttøn nvendes kke eer kun  enketstende tfæde  de øvrge 3 regoner.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Nævnet bestr f 9 medemmer og stedfortrædere for dsse, der beskkkes f fnnsmnsteren. De 5 regoner hr hver
ét medem (som ogs er medem f de respektve regonsrd), KL hr 2 medemmer (som
ogs er medem f de respektve kommunbestyreser),
Sundheds- og Ædremnsteret
hr ét medem, og Fnnsmnsteret hr ét medem. Medemmerne sdder for 4 r d gngen.

Andre aktører

10. Regonernes Lønnngs- og Tkstnævn hr b.. t opgve t fte og fstsætte ønog øvrge nsættesesvkr for nstte  regonerne. Nævnet kn bemyndge sve de enkete medemmer f nævnet som sekretrtet for nævnet t t forhnde med de forhndngsberettgede orgnstoner. Retnngsnerne for forhndngerne sk fstægges f nævnet, og de forhndede resutter sk foreægges for nævnet og godkendes,
nden de træder  krft.
11. Dnske Regoner er nteresse- og rbedsgverorgnston for regonerne og vretger regonernes nteresser  forhod t de regont nsttes øn- og nsættesesvkr.
Dnske Regoner yder den sekretrtsmæssge betenng f Regonernes Lønnngs- og
Tkstnævn. Det betyder, t Dnske Regoner forbereder og behnder sger, der sk foreægges for nævnet, yder bstnd ved forhndnger og vretger forhndnger efter bemyndgese.
Regonerne revderes f prvte revsorer. Rgsrevsonen kn med hemme  rgsrevsorovens § 4, stk. 1, nr. 1, f. § 6, og regonsovens § 28, stk. 3, f egen drft fornstte under-

søgeser  regonerne.

1.3.

REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING

Revisionskriterier

12. V hr vurderet, om chefernes øn- og nsættesesvkr er  overensstemmese med
ftegrundget p omrdet. Undersøgesens revsonskrterer  forhod t t vurdere,
om chefernes fste øn er korrekt, er bseret p ”Afte for chefer” og ”Afte vedrørende
ægege chefer”.  fsnttene om kontrktnsætteser og remsnsætteser bseres
revsonskrtererne endvdere p henhodsvs ”Rmmefte om kontrktnsættese”,
”Rmmefte om kontrktnsættese f ægege chefer” og ”Rmmefte om remsnsættese”.  fsnttet om merrbede bseres revsonskrtererne p ”Afte om godtgørese for merrbede for tenestemænd uden høeste tenestetd”. Aften omftter ogs chefer, der kke er tenestemænd.  fsnttet om resuttøn bseres revsonskrtererne b.. p ”Afte om ok øndnnese for chefer”. Det fremgr f de enkete fsnt, hvke konkrete krv  de forskege fter der gger t grund for de specfkke dee f undersøgesen.
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Metode

13. Undersøgesen er bseret p ønrevsoner  e 5 regoner. V hr undersøgt, om den
udbette øn er  overensstemmese med de ndgede nsætteseskontrkter og ftegrundget. V hr udtget stkprøver  hver regon ud fr en vurderng f væsentgheden,
b.. ønnveu og omfng f merrbede, og ud fr en vurderng f rsko for fe, fx nr en
chef er omfttet f fere fter, fx ”Afte for chefer” og ”Rmmefte om kontrktnsættese”.
V hr gennemget 184 chefers øn- og nsættesesvkr ud f en smet poputon p
1.784, herf 52  Regon Hovedstden, 30  Regon Mdtynd, 32  Regon Nordynd,
30  Regon Sænd og 40  Regon Syddnmrk. Den nvendte metode t t udvæge
stkprøver er uddybet  bg 1.
Undersøgesen er bseret p gennemgng f skrftgt mtere og personesger smt
møder. V hr b.. gennemget nsætteseskontrkter, remskontrkter, tægskontrkter, merrbedsfter, resuttønsfter, ønseder, dokumentton for merrbede
og regonernes ksse- og regnskbsregutver, kompetencereger m.m.
14. Revsonen er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson, f.
bg 1.

Afgrænsning

15. Undersøgesen hnder om øn, der er udbett  2015 og 2016. V hr gennemget øndt for peroden 1. nur 2015 - 31. mrts 2016  Regon Mdtynd og Regon Syddnmrk.  Regon Hovedstden, Regon Nordynd og Regon Sænd hr v gennemget
øndt for peroden 1. nur 2015 - 31. ugust 2016.
Undersøgesen er fgrænset t t omhnde dmnstrtve og ægege chefer, som er
nst under ”Afte for chefer” eer ”Afte vedrørende ægege chefer”. Der v være
medrbedere  regonerne, som hr tte f chef, men som kke er omfttet f de 2 fter, og de er derfor kke omfttet f undersøgesen.
Som grundg for vores vurderng f, hvordn regonerne hr forvtet chefernes fste
øn, hr v gennemget, om den udbette grundøn og eventuee kvfktons- og funktonstæg og eventuet kontrkttæg eer remstæg svrer t det, der fremgr f
nsætteseskontrkterne, og er  overensstemmese med ftegrundget.
Som grundg for vores vurderng f, hvordn regonerne hr forvtet chefernes vrbe
øn, hr v gennemget, om udbetnger f merrbede og resuttøn svrer t det, der
fremgr f merrbedsfter og resuttønsfter, og er  overensstemmese med ftegrundget. Andre typer f vrbe øn som vgttæg, uempegodtgøreser, tæg for
opkd og frtrædesesgodtgøreser er kke omfttet f undersøgesen.
Ud over de krv, der fremgr f de forskege fter, er cheferne beskyttet f den mndege rbedsmrkedsovgvnng (fx funktonær-, fere- og rbedsmøoven), som gver
mnmumsbeskyttese t rbedstgere p en række punkter. Regerne ndgr kke  undersøgesen.
16.  bg 1 er undersøgesens metodske tgng beskrevet. Bg 2 ndehoder en ordste, der forkrer udvgte ord og begreber.
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2. Chefers løn- og
ansættelsesvilkår
17. Dette kpte hnder om, hvorvdt regonerne forvter ønnen t de dmnstrtve og
ægege chefer  overensstemmese med ftegrundget. V hr vurderet des den fste
øn t overenskomst- og tenestemndsnstte, kontrktnstte og remsnstte chefer, des den vrbe øn  form f merrbedsbetng og resuttøn.
Unset nsættesesform bestr chefernes fste øn f en grundøn og eventuee kvfktons- og funktonstæg. Er cheferne nst p kontrkt eer p rem, fr de et kontrkttæg eer et remstæg. Deres vrbe øn kn fx best f merrbedsbetng
og resuttøn.

2.1. REGIONERNES FORVALTNING AF OVERENSKOMSTOG TJENESTEMANDSANSATTE CHEFERS FASTE LØN
18. V hr undersøgt, om regonerne forvter den fste øn t overenskomst- og tenestemndsnstte chefer  overensstemmese med ftegrundget. V hr vurderet, om den
udbette fste øn, dvs. grundøn og eventuee kvfktons- og funktonstæg, er 
overensstemmese med de ndgede nsætteseskontrkter og ftegrundget.
19. V hr gennemget nsætteseskontrkter og ønseder for  t 94 chefer  de 5 regoner, herf 38 overenskomstnstte chefer og 56 tenestemndsnstte chefer.
Gennemgngen vser, t regonerne generet hr udbett grundøn og eventuee kvfktons- og funktonstæg  overensstemmese med de ndgede nsætteseskontrkter
og ftegrundget. V hr  gennemgngen konstteret enkete fe  e regoner. Boks 1
vser 3 eksemper p konstterede fe.
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BOKS 1

EKSEMPLER PÅ KONSTATEREDE FEL  FORSKELLGE REGONER
Fe  udbetng f funktonstæg
Et tæg p c. 25.000 kr. pr. mned vr kke bortfdet ved ophør f funktonen. Regonen
hr opyst, t det for meget udbette beøb bver tbgebett.
Fe  udbetng f kompekstetstæg
En edende overæge fk 2 kompekstetstæg, sev om overægen føge ftegrundget
kun kunne f ét tæg. Regonen hr derfor udbett for meget  øn sden 1. nur 2012, og
feen beøber sg t knp 200.000 kr. eksk. penson. Regonen hr opyst, t der er ndget
fte om tbgebetng.
Fe  en mdertdg nsættese
En mdertdgt nst overæge, hvs nsættese udøb  2004, rbeder fortst p hosptet
og fønnes f regonen, men overægen hr drg fet forænget sn nsættese eer er bevet fstnst. Drektonen hr besuttet, t overægen nu er t betrgte som fstnst.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t regonerne generet hr forvtet den fste øn t chefer nst p
overenskomst- og tenestemndsvkr  overensstemmese med ftegrundget.

2.2. REGIONERNES FORVALTNING AF KONTRAKTANSATTE CHEFERS FASTE LØN
20. V hr undersøgt, om regonerne forvter kontrktnsætteser  overensstemmese
med ftegrundget. V hr vurderet, om den udbette fste øn er  overensstemmese
med de ndgede nsætteseskontrkter og ftegrundget, herunder om regonerne reducerer  kontrkttæg ved forhndng f gunstgere vkr end udgngspunktet  ftegrundget.
21. Chefer kn nsættes p kontrkt  henhod t ”Rmmefte om kontrktnsættese
f chefer” og ”Rmmefte om kontrktnsættese f ægege chefer”. Der ydes et øntæg for t være nst p kontrkt p henhodsvs 20 % for regonsdrektører og 15 %
for øvrge chefer. Stngerne fønnes  øvrgt  henhod t ”Afte for chefer” eer ”Afte
vedrørende ægege chefer”. føge fterne bestr chefernes fste øn f en grundøn og
eventuee kvfktons- og funktonstæg.
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22. V hr gennemget 45 kontrktnstte chefers nsætteseskontrkter og deres ønseder, herf 11  Regon Hovedstden, 6  Regon Mdtynd, 8  Regon Nordynd, 9 
Regon Sænd og 11  Regon Syddnmrk.
Gennemgngen vser, t regonerne generet hr udbett de kontrktnsttes grundøn
og eventuee kvfktons- og funktonstæg  overensstemmese med de ndgede nsætteseskontrkter og ftegrundget.
23. Boks 2 vser, t ftegrundget gver mughed for, t regonerne og den pgædende chef kn fte t vekse kontrkttægget t ndre eementer.

BOKS 2

RAMMEAFTALE OM KONTRAKTANSÆTTELSE AF CHEFER
”nden for de nævnte rmmer for øntæg – henhodsvs 20 % og 15 % – er det mugt efter
fte t vekse øntægget t ndre eementer – fx høere pensonsbdrg, ydergere frtrædesesgodtgørese ved unsøgt fsked o. gn”. (§ 9).

Regonen og den pgædende chef kn fte forbedrnger  øvrge nsættesesvkr, fx
ydergere frtrædesesgodtgørese ved unsøgt fsked eer et høere pensonsbdrg. 
dsse tfæde sk kontrkttægget reduceres.
24. Undersøgesen vser, t e 5 regoner hr ftt gunstgere vkr for kontrktnstte
chefer, end hvd der er udgngspunktet  ftegrundget.  de tfæde sk chefernes
øntæg reduceres. Tbe 3 vser,  hvket omfng regonerne hr reduceret chefernes
kontrkttæg.

TABEL 3

KONTRAKTANSATTE CHEFER MED GUNSTGERE VLKÅR END UDGANGSPUNKTET  AFTALEGRUNDLAGET
(Ant)

Regon
Hovedstden

Regon
Mdtynd

Regon
Nordynd

Regon
Sænd

Regon
Syddnmrk

 t

Chefer nst p kontrkt

52

8

10

16

11

97

Gennemgede sger  t

11

6

8

9

11

45

Gennemgede sger, hvor der er
ftt forbedrede vkr

9

6

7

9

11

42

Gennemgede sger, hvor der kke
er reduceret  øntægget for e
forbedrede vkr

8

0

5

2

7

22

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr regonerne.
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Det fremgr f tbe 3, t regonerne hr ftt forbedrede vkr  42 ud f 45 gennemgede sger.  3 sger vr der kke ftt forbedrede vkr.  22 f de gennemgede sger
hr regonerne kke reduceret kontrkttægget, nr de hr ndget fte med de pgædende chefer om forbedrede vkr. Det svrer t, t der er fe  dt under hvdeen f de
gennemgede sger.
 Regon Hovedstden konstterede v fe  8 ud f 9 sger, hvor der vr ftt forbedrede
vkr.  Regon Nordynd vr der fe  5 ud f 7 sger,  Regon Sænd fe  2 ud f 9
sger og  Regon Syddnmrk fe  7 ud f 11 sger. V konstterede kke fe  de gennemgede sger  Regon Mdtynd.
føge Regonernes Lønnngs- og Tkstnævn sk chefernes kontrkttæg reduceres med
0,75 % for forbedret opsgesesvrse, 0,50 % for ret t t bve frtstet, hvs regonen
brnger nsættesesforhodet t ophør, og 0,25 % for efterøn t børn under 21 r  stedet
for t børn under 18 r.
25. Undersøgesen vser, t regonerne  vdt omfng føger Regonernes Lønnngs- og
Tkstnævns stndrdfrdrg  de tfæde, hvor regonerne reducerer øntægget. Nævnet hr  december 2016 udsendt en veednng t regonerne vedrørende kontrktnsættese f chefer. Veednngen ndehoder b.. en oversgt over, hvke stndrdfrdrg der
er gædende.
26. Regonerne hr opyst, t de hr ændret prkss ved fstsættese f kontrkttæg.
Regon Nordynd hr opyst, t regonen ved de seneste kontrktnsætteser hr fugt
Regonernes Lønnngs- og Tkstnævns veednng om fstsættese f frdrgets størrese, og t denne sgsgng v bve ndrbedet  regonens forretnngsgngsbeskrveser
og kontrofornsttnnger p øn- og personeomrdet. Regon Sænd hr opyst, t de
konkrete kontrkter er f ædre dto, t regonen nden Rgsrevsonens undersøgese hr
strmmet op p stndrder og procedurer, og t der ved nye kontrktnsætteser derfor
sker redukton  kontrkttæggene efter Regonernes Lønnngs- og Tkstnævns veednng. Regon Hovedstden hr opyst, t regonen sden u 2016 hr nvendt frdrg  tægsprocenten for forbedret opsgesesvrse og frtrædesesgodtgørese ved e kontrktnsætteser. Regon Syddnmrk hr opyst, t regonen v skre, t der frdrges
for efterøn t børn under 21 r, hvs dette vkr ftes.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t regonerne generet hr forvtet den fste øn t kontrktnstte chefer  overensstemmese med ftegrundget. Regonerne hr dog  dt under hvdeen f de gennemgede kontrkter kke reduceret  chefernes kontrkttæg for e de
forbedrede vkr, der er ftt. Den smede øn for dsse chefer vr sedes kke korrekt.
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2.3. REGIONERNES FORVALTNING AF ÅREMÅLSANSATTE CHEFERS FASTE LØN
27. V hr undersøgt, om regonerne forvter remsnsætteser  overensstemmese
med ftegrundget. V hr vurderet, om den udbette fste øn er  overensstemmese
med de ndgede nsætteseskontrkter og ftegrundget, herunder om remstægget og øvrge remsvkr er  overensstemmese med ftegrundget.
28. Bde dmnstrtve og ægege chefer kn være nst p den tdsbegrænsede nsættesesform, og ud over chefernes grundøn og eventuee kvfktons- og funktonstæg ydes et remstæg  henhod t ftegrundget. Boks 3 vser de overordnede
krv t remsnsættese f dmnstrtve og ægege chefer  henhod t ftegrundget.

BOKS 3

AFTALEGRUNDLAGET FOR ÅREMÅLSANSÆTTELSER
Rmmefte om remsnsættese
• ”Åremsstnger sk opss, og regonsrdets besutnng om besættese p rem sk
fremg f stngsopsget” (§ 3, stk. 1).
• ”Under remsnsættesen ydes et tæg t den øn, der er ftt for stngen ved vrg
nsættese. Tæggets størrese ftes  hvert enket tfæde med den forhndngsberettgede orgnston (§ 5, stk. 1). Gves der tsgn om tbgegngsstng, kn tægget
ftes p ndt 20 % f ønnen (§ 5, stk. 2).  ndre tfæde kn tægget ftes p ndt
30 % f ønnen” (§ 5, stk. 3).
• ”Ved remets udøb udbetes et frtrædesesbeøb (§ 6, stk. 1). Frtrædesesbeøbet udgør 3 mneders øn  remsstngen smt ydergere 1 mneds øn for hvert fude rs remsnsættese (§ 6, stk. 2). Bdrg t penson ndgr  beregnngsgrundget, medmndre
ndet er ftt (§ 6, stk. 3). Ved forængese f remsften er der mughed for t fte,
t en de f det smede frtrædesesbeøb udbetes (§ 6, stk. 4). Frtrædesesbeøb udbetes kke:
•
•
•
•

ved nsøgt fsked,
nr der er gvet tsgn om en tbgegngsstng, eer
nr der sker vrg nsættese  remsstngen,
nr der sker vrg nsættese  en nden tenestemndsstng, der er fønnet ndt 2
øntrn under remsstngen” (§ 6, stk. 5).

Protokot nr. 2 om nsættesesvkr ved remsnsættese f ægege chefer 
fte vedrørende ægege chefer
• ”Åremstægget fstsættes t 15 % f den smede (netto)øn” (§ 2, stk. 2).
• ”Ved remets udøb hr overægen tbgegngsret t en stng som overæge” (§ 2, stk. 3).
• ”Åremsvkr, der dsker sg fr dette protokots bestemmeser, sk ftes meem
regonsrdet og Forenngen f Specæger” (§ 4).
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29. V hr gennemget 45 remsnstte chefers nsætteseskontrkter og deres ønseder, herf 30  Regon Hovedstden, 3  Regon Mdtynd, 5  Regon Nordynd, 1 
Regon Sænd og 6  Regon Syddnmrk.
Gennemgngen vser, t de remsnstte dmnstrtve og ægege chefer generet
hr fet udbett grundøn og eventuee kvfktons- og funktonstæg  overensstemmese med de ndgede nsætteseskontrkter og ftegrundget.

Omfanget af åremålsansatte administrative og lægelige chefer

30. Tbe 4 vser ntet f chefer p rem og ntet f gennemgede sger fordet
p dmnstrtve og ægege chefer.

TABEL 4

ÅREMÅLSANSATTE ADMNSTRATVE OG LÆGELGE CHEFER
(Ant)

Regon
Hovedstden

Regon
Mdtynd

Regon
Nordynd

Regon
Sænd

Regon
Syddnmrk

 t

Chefer

572

368

224

227

393

1.784

Chefer nst p rem

118

3

5

1

12

139
45

Gennemgede sger  t

30

3

5

1

61)

Gennemgede sger, ægege
chefer

11

0

2

0

4

17

Gennemgede sger, dmnstrtve
chefer

19

3

3

1

2

28

1)

Undersøgesen hr omfttet e 12 stngsopsg for remsnsætteser.

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr regonerne.

Det fremgr f tbe 4, t det er forskegt,  hvket omfng regonerne nvender remsnsætteser. Regon Hovedstden hr nst 118 chefer p rem, hvket svrer t, t
hver femte chef  regonen er nst p rem. Åremsnsætteser nvendes begrænset
 de øvrge regoner.
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Fgur 1 vser et eksempe p en rsøn t en chef, som er nst p rem med og uden tbgegngsstng.

FIGUR 1

ÅRSLØN FOR EN ÅREMÅLSANSAT CHEF MED OG UDEN TLBAGEGANGSSTLLNG
Kr.

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Med tilbagegangsstilling
Grundløn ekskl. pension

Åremålstillæg på 15 %

Åremålstillæg på 25 %

Fratrædelsesbeløb

Uden tilbagegangsstilling

Note: Eksemplet er baseret på en grundløn på 1 mio. kr. ekskl. pension og en 6-årig åremålsansættelse. For
ansatte uden tilbagegangsstilling ydes et fratrædelsesbeløb efter endt åremålsansættelse, der består af 3 måneders løn i åremålsstillingen og yderligere 1 måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse, dvs. i dette eksempel 3+6 måneders løn. Eksemplet viser fratrædelsesbeløbet opgjort på
årsbasis.
Kilde: Rigsrevisionen.

Det fremgr f fgur 1, t en chef, der er nst p rem med tbgegngsstng, hr en
rsøn p c. 1.150.000 kr., mens en chef, der er nst p rem uden tbgegngsstng, hr en rsøn p c. 1.400.000 kr., hvs udgften t frtrædesesbeøbet medregnes.
Regon Hovedstden hr opyst, t prkss vedrørende nsættese p rem bev ændret
 2013, hvor nsættesesformen bev søgt begrænset. Undersøgesen vser, t hosptsdrektonerne  2008 kunne nvende remsnsætteser t edende overæger mv. efter
en konkret vurderng. Eventuee remstæg bev ydet p ndt 15 % med tbgegngsstng og ndt 25 % uden tbgegngsstng.
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Det fremgr f Regon Hovedstdens nuværende retnngsner fr 2014, t regonen som
hovedrege nsætter dmnstrtve og ægege chefer p overenskomst eer p kontrkt. Åremsnsættese uden tbgegngsstng kn kun nvendes efter forudgende
konkret godkendese f koncerndrektonen  regonen. Åremsnsættese med tbgegngsstng kn nvendes t edende overæger  regonen og t knkchefer p Rgshosptet og  Regon Hovedstdens Psyktr. Derudover kn remsnsættese med tbgegngsstng kun nvendes efter forudgende konkret godkendese  koncerndrektonen.
Regon Hovedstden hr opyst, t ntet f remsnsætteser er fdet sden 2013
fr 171 t 118  2016. Antet f remsnsætteser med tbgegngsstng er reduceret fr 83 t 74, og ntet f remsnsætteser uden tbgegngsstng er reduceret
fr 88 t 44. Smtdg er ntet f kontrktnsætteser steget fr 1 t 52  smme perode.
Regon Hovedstden hr vdere opyst, t remsnsættese med tbgegngsstng
omkostnngsmæssgt gger p nveu med kontrktnsættese, d ngen f dsse nsættesesformer ndehoder frtrædesesbeøb, og tægsprocenten er den smme (15 %).
Som føge f det ægege krreremønster vurderer regonen, t remsnsættese med
tbgegngsstng derfor er hensgtsmæssg, nr en æge efter en remsstng ønsker t vende tbge t en nden stng  knkken. Det er regonens vurderng, t den
konstterede udvkng er tfredsstende, d remsnsætteser uden tbgegngsstng udgør det krtske eement p grund f de særge omkostnnger t frtrædesesbeøb
og den høe tægsprocent ved denne nsættesesform.
Undersøgesen vser, t Regon Hovedstdens tdgere prkss med t nsætte chefer p
rem med et høere remstæg og med ftt frtrædesesbeøb hr betydet, t regonen hr udbett c. 16,7 mo. kr.  frtrædesesbeøb t remsnstte chefer uden tbgegngsstng og c. 48,6 mo. kr.  remstæg  peroden 1. nur 2015 - 31. ugust 2016. Sev om ntet f remsstnger er fdet, er der endnu 44 chefer, som fr
et høt remstæg, og som v f udbett et frtrædesesbeøb efter udøbet f remsperoden. Regon Hovedstden hr opyst, t regonen kke udbeter frtrædesesbeøb, hvs de pgædende chefer fortsætter  en nden chefstng  regonen. De resterende fter v være ophørt nden for f r. Rgsrevsonen fnder det tfredsstende, t
Regon Hovedstden hr ændret prkss t en mndre omkostnngstung nsættesesform.

Stillingsopslag vedrørende åremålsansættelser

31. Det fremgr f ftegrundget, t det sk st  stngsopsget, hvs en stng ønskes best p rem. Undersøgesen vser, t det  7 ud f 12 nsætteser p rem  Regon Syddnmrk kke fremgk f stngsopsget, t det vr mugt t bve nst p remsvkr, hvket kke er  overensstemmese med ftegrundget.  3 tfæde hr det
kke været mugt for regonen t fnde stngsopsgene. Det skydes føge regonen, t
opysnngerne kke er vdereført  forbndese med et t-systemskfte, og t det kke tdgere hr været prkss t ournsere stngsopsget p personesgen.  2 tfæde
fremgk det f stngsopsget, t det vr mugt t bve nst p rem. Undersøgesen vser, t stngerne vr set op  overensstemmese med ftegrundget  de øvrge regoner.

15

16

CHEFERS LØN- OG ANSÆTTELSESVLKÅR

Regon Syddnmrk hr opyst, t regonen vr opmærksom p probemstngen og omfnget forud for Rgsrevsonens undersøgese. Undersøgesen vser dog, t det kke er
mugt for regonen t dokumentere, hvorfor rem bev vgt, p trods f t rem kke
vr ngvet som nsættesesform  stngsopsget, d fternes ndgese gger ngt
tbge. Regonen hr opyst, t der er foretget de nødvendge ttg for t forebygge, t
gnende fe v kunne ske.

Åremålsvilkår for administrative chefer

32. Det fremgr f ftegrundget, t remstæggets størrese for dmnstrtve
chefer fhænger f, om der gves tsgn om en tbgegngsstng. Hvs der er gvet tsgn om en tbgegngsstng, kn tægget ftes p ndt 20 % f ønnen. Hvs der
kke er gvet tsgn om en tbgegngsstng, kn tægget ftes p ndt 30 % f
ønnen.
Undersøgesen vser, t remstæg er ftt og udbett  overensstemmese med ftegrundget for dmnstrtve chefer. Der er geedes overensstemmese meem ftt remsstæg, tbgegngsstng og frtrædesesbeøb.

Åremålsvilkår for lægelige chefer

33. Det fremgr f protokot nr. 2  ”Afte vedrørende ægege chefer”, t remstægget for ægege chefer fstsættes t 15 % f den smede øn. Det fremgr endvdere, t
der er ret t en tbgegngsstng, og t frtrædesesbeøb kke udbetes ved udøb f
remet. Tbe 5 vser nt gennemgede sger, hvor regonerne hr ftt et høere tæg end udgngspunktet  ftegrundget.

TABEL 5

ÅREMÅLSANSATTE LÆGELGE CHEFER MED GUNSTGERE VLKÅR END UDGANGSPUNKTET 
AFTALEGRUNDLAGET
(Ant)

Gennemgede sger  t
Sger med høere remstæg end
udgngspunktet  ftegrundget

Regon
Hovedstden

Regon
Mdtynd

Regon
Nordynd

Regon
Sænd

Regon
Syddnmrk

 t

11

R

2

R

4

17

5

R

2

R

2

9

Note: R = kke reevnt, d regonerne kke hr nst ægege chefer p rem.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr regonerne.

Det fremgr f tbe 5, t Regon Hovedstden, Regon Nordynd og Regon Syddnmrk
 9 ud f 17 sger hr vgt t ndg fter, hvor de ægege chefer hr fet et høere
remstæg end udgngspunktet  protokotet, og hvor der kke er ftt en tbgegngsstng, men  stedet er ftt et frtrædesesbeøb. Undersøgesen vser fx, t Regon Nordynd hr ftt remstæg p 20 % og 25 %, og t Regon Syddnmrk hr
ftt remstæg p 25 % og 29 %.
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34. Regonerne kn ndg fter med de ægege chefer, der dsker sg fr udgngspunktet  protokot nr. 2  ”Afte vedrørende ægege chefer”. Regonerne kn fx fte
et remstæg, der er høere end de 15 %, som er udgngspunktet  protokotet.  dsse tfæde sk det ftes meem regonsrdet og Forenngen f Specæger.
Undersøgesen vser, t regonsrdet  Regon Nordynd og  Regon Syddnmrk kke
hr ndget fter med Forenngen f Specæger  de tfæde, hvor der er ftt gunstgere remsvkr end det, der er udgngspunktet  protokotet. Afterne vr  stedet ndget meem hosptets edese/HR-fdengen og Forenngen f Specæger. Undersøgesen vser endvdere, t regonsrdet  de 2 regoner kke hr uddeegeret kompetencen hert. Der er over en perode p 1-6 r udbett  t 1,6 mo. kr. mere t de 4 ægege chefer, end hosptets edese/HR-fdengen hr hft kompetence t.
Regon Nordynd hr opyst, t regonen nerkender, t bemyndgesen fr regonsrdet
t HR-fdengen kke er tstrækkegt tydeg, hvorfor regonen erede hr gngst en
revson f regonens kompetencepn for det øn- og dmnstrtve omrde.
Regon Syddnmrk hr opyst, t regonen v udrbede mere fydestgørende og overskuege beskrveser f deegtons-, kompetence- og dsponerngsregerne p fere nveuer. Regonen hr endvdere opyst, t hosptets edese/HR-fdengen kke hr været opmærksom p, t de kke hvde fet deegeret den fornødne kompetence. Som det
fremgr f tbe 4, nvender Regon Syddnmrk  begrænset omfng remsnsætteser. Regonen hr ændret prkss og ydergere begrænset brugen f remsnsætteser
fr september 2014.
Det fremgr f tbe 5, t ogs Regon Hovedstden hr ftt gunstgere remsvkr,
end det er forudst  protokot nr. 2  ”Afte vedrørende ægege chefer”. Det fremgr
f en deegtonsrmme fr 2008, t eventuee remstæg t ægege chefer ydes p
ndt 15 % med tbgegngsstng og ndt 25 % uden tbgegngsstng. Det betyder, t regonen hr deegeret kompetencen t hosptsdrektonerne, som kn ndg remsvkr, der er gunstgere end udgngspunktet  protokotet.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t regonerne generet hr forvtet den fste øn t remsnstte
chefer  overensstemmese med ftegrundget. Regon Nordynd og Regon Syddnmrk hr dog  enkete tfæde ftt gunstgere vkr for remsnstte ægege chefer, uden t regonsrdene hr uddeegeret den nødvendge kompetence t regonernes
dmnstrton t t fvge fr ftegrundget.
Undersøgesen vser endvdere, t Regon Syddnmrk  7 ud f 12 tfæde hr nst chefer p rem, uden t det fremgk f stngsopsgene, t det vr mugt t bve nst
p remsvkr, hvket kke er  overensstemmese med ftegrundget. Regon Syddnmrk hr opyst, t regonen hr foretget de nødvendge ttg for t forebygge gnende fe.
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Regon Hovedstden hr nst hver femte chef p rem, mens de øvrge regoner  meget begrænset omfng nvender remsnsætteser. Regonen hr tdgere nvendt
remsstnger uden tbgegngsstng  større omfng, dvs. med høt remstæg
og med frtrædesesbeøb. Regonens tdgere prkss hr betydet, t regonen  undersøgesesperoden hr udbett c. 16,7 mo. kr.  frtrædesesbeøb t remsnstte chefer uden tbgegngsstng og c. 48,6 mo. kr.  remstæg.
Regon Hovedstden hr ændret prkss  2013, hvor nsættese p rem bev begrænset, og hvor der  tfæde f remsnsættese ftes en tbgegngsstng, s der kke sk udbetes et høt remstæg og et frtrædesesbeøb. Regonen vurderer, t
den nuværende prkss er mere hensgtsmæssg  forhod t det ægege krreremønster, d remsnsætteser uden tbgegngsstng er en omkostnngstung nsættesesform. Rgsrevsonen fnder det tfredsstende, t Regon Hovedstden hr ændret
prkss t en mndre omkostnngstung nsættesesform.

2.4. REGIONERNES FORVALTNING AF CHEFERS
MERARBEJDE
35. V hr undersøgt, om regonerne forvter merrbede  overensstemmese med ftegrundget. V hr vurderet, om merrbedet er f mdertdg krkter, og om merrbedet
og dets omfng er dokumenteret.
føge ftegrundget hr regonerne mughed for t yde godtgørese for merrbede t
chefer, f. boks 4.

BOKS 4

AFTALE OM GODTGØRELSE FOR MERARBEDE TL TENESTEMÆND
UDEN HØESTE TENESTETD, §§ 2 OG 3
Aften gver regonerne mughed for t yde godtgørese for merrbede t medrbedere, for
hvem der kke er fstst tkstmæssg overtdsbetng. Det fremgr f ftens § 2, t godtgørese kun kn ydes for tenstgt merrbede, som er f mdertdg krkter, og t godtgøresen endvdere kun kn ydes, hvs merrbedet hr været f væsentgt omfng og hr strkt
sg over en perode, der normt kke m være mndre end 4 uger.
Det fremgr vdere f ftens § 3, t der sk fgves en ndberetnng om grundget for merrbedet og dets omfng, for t godtgørese kn ydes, og t denne ndberetnng sk fgves
ved merrbedets ophør, eer hvs merrbedet strækker sg over ængere td, mndst hvert
kvrt.

Undersøgesen vser, t e 5 regoner nvender godtgørese for merrbede t ægege
chefer, dog nvender Regon Hovedstden og Regon Mdtynd kun godtgørese for merrbede t ægege chefer  meget begrænset omfng.  det føgende uddybes Regon
Nordynds, Regon Sænds og Regon Syddnmrks nvendese f merrbede.
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Lægelige chefers merarbejde

36. V hr gennemget 18 ud f  t 85 sger  Regon Nordynd, Regon Sænd og Regon Syddnmrk for t vurdere, om merrbedet er f mdertdg krkter, og om der er
dokumentton for merrbedet og dets omfng  form f ndberetnnger. V hr gennemget ndgede fter om merrbede, ndberetnngsbg, ønseder mv. Resuttet f
gennemgngen er vst  tbe 6.

TABEL 6

LÆGELGE CHEFERS MERARBEDE
(Ant)

Regon
Nordynd

Regon
Sænd

Regon
Syddnmrk

 t

50

20

15

85

Gennemgede sger  t

9

5

4

18

Gennemgede sger, hvor merrbedet kke er
mdertdgt

4

4

3

11

Gennemgede sger, hvor dokumenttonen for
merrbedet er mngefud eer frværende

4

3

3

10

Chefer med merrbede  t

Note: D de konkrete sger kn ndehode fere fe, kn tene kke summeres op t nt gennemgede sger.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr regonerne.

Det fremgr f tbe 6, t merrbedet  11 ud f 18 sger kke vr f mdertdg krkter,
det de ægege chefer hr fet udbett merrbede sden 1. nur 2015 eer ængere. 
10 ud f 18 sger vr der mngefud eer ngen dokumentton for merrbedet og dets
omfng. Det fremgr desuden, t der  e 3 regoner er sger, som kke er  overensstemmese med ftegrundget.
37. Regon Nordynd hr udrbedet et ”Admnstrtonsgrundg for ndgese f merrbedsfter vedrørende overæger  Regon Nordynd” gædende fr 1. nur 2013.
Grundget ngver b.., t merrbedsfter og forængeser herf for edende overæger sk godkendes f regonsdrektøren. Det fremgr endvdere, t en merrbedsfte
høst kn ndgs for 6 mneder og mksmt udgøre 125 tmer, og t en eventue forængese fornden sk vurderes  smsp med Koncern HR. Regonen hr sedes med udgngspunkt  ftegrundget udrbedet egne retnngsner for nvendesen f merrbede. Boks 5 vser eksemper p sger, som fvger fr ftegrundget  Regon Nordynd.
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BOKS 5

EKSEMPLER PÅ MERARBEDE  REGON NORDYLLAND
En edende overæge med en fst rsøn p c. 1,0 mo. kr. eksk. penson
Overægen fk  peroden 1. nur 2015 - 31. ugust 2016 udbett c. 440.000 kr. for merrbede. Det fremgr f en mkorrespondnce, t Koncern HR hr været  dog med det pgædende hospt sden 2012, men der er ngen fte. P trods herf er der øbende bevet
udbett merrbede t den pgædende chef.
En edende overæge med en fst rsøn p c. 1,0 mo. kr. eksk. penson
Overægen fk  hee peroden 1. nur 2015 - 31. ugust 2016 udbett c. 550.000 kr. for
merrbede. Aften og forængeserne er kke godkendt f regonsdrektøren, og forængeserne f ften er kke vurderet. Merrbedsfterne bestr f en række ms t den pgædende medrbeder fr en vcekontorchef p hosptet, der sendes cc t medrbedere  Koncern HR.
Rgsrevsonens undersøgese vser, t fterne konsekvent er bevet forænget, ng td efter t den foregende fte er udøbet, og t der er udbett merrbede  de peroder, hvor
ften kke vr gædende. Herudover vser undersøgesen, t der er udbett næsten dobbet
s mnge tmer, som der er forudst  ften og  dmnstrtonsgrundget. Sedes er der
de første 6 mneder f 2016 udbett 231 tmer, hvket svrer t et gennemsnt p 38,5 tmer (30.873 kr.) om mneden.

Det fremgr f eksemperne  boks 5, t merrbedet kke er f mdertdg krkter, d udbetngerne strækker sg over næsten 2 r.  det første eksempe udbeter Regon Nordynd merrbedet p bggrund f ndsendte tmeseder fr hosptet t Koncern HR,
sev om der kke er ndget fter om merrbede, f. dmnstrtonsgrundget.  det ndet eksempe er der ndget en fte, som forænges fere gnge, men der udbetes ogs merrbede  peroder, hvor ften kke er gædende, og omfnget f udbetngerne
er større, end der er grundg for  ften.
Regon Nordynd hr opyst, t regonen hr strmmet op p nvendesen f merrbede, f. ftegrundget, og efterevesen f den skrftge dokumentton  henhod t regonens eget dmnstrtonsgrundg.
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38. Undersøgesen vser endvdere, t der  Regon Syddnmrk vr eksemper p fste
mnedge udbetnger f merrbede uden dokumentton for merrbedet og dets omfng, f. boks 6.

BOKS 6

EKSEMPLER PÅ MERARBEDE  REGON SYDDANMARK
En bortorechef med en fst rsøn p c. 1,2 mo. kr. eksk. penson
Lbortorechefen fk  peroden m 2008 - mrts 2016 udbett 43,33 tmers merrbede
hver mned, svrende t  t c. 350.000 kr. om ret og  t c. 2,7 mo. kr.  hee peroden.
Der er fere merrbedsfter for den pgædende chef hen over peroden, hvorf det fremgr, t bggrunden for fterne er ægeg vknce, men der er ngen dokumentton for
merrbedet og dets omfng.
En knkchef med en fst rsøn p c. 1,4 mo. kr. eksk. penson
Knkchefen fk  peroden 1. nur 2015 - 31. mrts 2016 udbett 30 tmers merrbede
hver mned, svrende t  t c. 540.000 kr.  hee peroden. Regon Syddnmrk hr opyst,
t der kke er en skrftg fte om godtgørese for merrbede, men t det er ftt mundtgt meem knkchefen og den tdgere sundhedsdrektør. Der er desuden ngen dokumentton for merrbedet og dets omfng.

Det fremgr f eksemperne  boks 6, t Regon Syddnmrk udbeter merrbedet som
et fst tæg t ønnen.  det første eksempe er der  næsten 8 r udbett merrbede,
uden t det er dokumenteret  form f ndberetnnger f tmeseder e..  det ndet eksempe udbeter regonen merrbedet hver mned, uden t der er ndget en skrftg fte,
og uden t der er dokumentton for merrbedet.
Regon Syddnmrk hr opyst, t regonen v sørge for t brnge de konkrete tfæde 
overensstemmese med gædende reger. Regonen v gngsætte og hr gngst nttver. Regonen v b.. præcsere regerne om merrbede og behovet for kontro f merrbedet og dets omfng og hr nmodet hospterne om t gennemg merrbedsfterne.
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39. Undersøgesen vser, t der  Regon Sænd vr eksemper p, t de udbette tmer
oversteg det ftte mksmum, f. boks 7.

BOKS 7

EKSEMPLER PÅ MERARBEDE  REGON SÆLLAND
En specensvrg overæge med en fst rsøn p c. 0,8 mo. kr. eksk. penson
Overægen fk  peroden 1. nur 2015 - 31. ugust 2016 udbett c. 620.000 kr. for merrbede. Der er kke en merrbedsfte, men der ndsendes øbende ndberetnngsbg, hvorf
det fremgr, hvor mnge merrbedstmer overægen hr hft p forskege dge.
Merrbedet hr et stort omfng –  nge peroder 20-30 ugentge merrbedstmer. Det
fremgr kke f ndberetnngsbgene, hvd der er rsgen t merrbedet og dets omfng.
T gengæd fremgr det f stndrdteksten p ndberetnngsbgene, t der mksmt kn
udbetes merrbede for 11 tmer  gennemsnt pr. uge.
Rgsrevsonens undersøgese vser desuden, t 2 ugers merrbede er bevet udbett dobbet, s overægen hr fet c. 25.000 kr. for meget. Regon Sænd hr opyst, t beøbet er
krævet tbgebett.
En specensvrg overæge med en fst rsøn p c. 0,9 mo. kr. eksk. penson
Overægen fk  peroden 1. nur 2015 - 31. ugust 2016 udbett c. 550.000 kr. for merrbede. Der er en merrbedsfte, hvorf det b.. fremgr, t ften er begrundet  den store
rbedsbyrde, der er p det pgædende omrde, og t overægen kke kn ptge sg eer f
udbett merrbede for mere end 10 tmer  gennemsnt pr. uge.
Rgsrevsonens undersøgese vser, t ntet f merrbedstmer overstger det ftte
mksmum, d der  1. kvrt 2016 er regstreret 14 tmer  gennemsntsnt pr. uge, mens der
 2. kvrt 2016 er regstreret 11 tmer  gennemsnt pr. uge.

Det fremgr f eksemperne  boks 7, t Regon Sænd kke  tstrækkeg grd hr kontroeret dokumenttonen for merrbedet.  begge eksemper overstger ntet f merrbedstmer det ftte mksmum.
Regon Sænd hr opyst, t regonen v rbede p t ændre procedurerne for ndgese, honorerng og godkendese f merrbede.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t Regon Nordynd, Regon Sænd og Regon Syddnmrk nvender godtgørese for merrbede t ægege chefer. Regon Hovedstden og Regon
Mdtynd nvender kun godtgørese for merrbede t ægege chefer  meget begrænset omfng.
Undersøgesen vser desuden, t Regon Nordynd, Regon Sænd og Regon Syddnmrk gennem fere r hr udbett større beøb for merrbede t fere f regonernes chefer, der kke er  overensstemmese med ftegrundget. Merrbedet hr  fere tfæde
kke hft en mdertdg krkter, som ftegrundget foreskrver, men hr strkt sg
over fere r. Herudover hr dokumenttonen for merrbedet  fere tfæde været mngefud eer het frværende. Dette fnder Rgsrevsonen utfredsstende.

2.5. REGIONERNES FORVALTNING AF CHEFERS
RESULTATLØN
40. V hr undersøgt, om regonerne forvter resuttøn  overensstemmese med ftegrundget. V hr endvdere undersøgt, om regonerne hr dokumenteret, hvorfor de hr
udbett resuttøn t de pgædende chefer, og om udbetngsgrden ndkerer, t resuttønsften er tstrækkegt mbtøs.
Resuttøn bestr typsk , t en de f ønnen udmøntes  forhod t msætnnger og/eer resutter, og er derfor et suppement t den fste øn. føge ftegrundget hr regonerne mughed for t honorere chefer med resuttøn. Boks 8 vser uddrg herf.

BOKS 8

AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER
”Resuttøn bseres p opfydese f bestemte mege eer konstterbre resutter f enten
kvntttv eer kvttv krkter og udmøntes p en  forveen ftt og kendt mde  forhod t nsttutonens/vrksomhedens msætnnger og/eer resutter” (§ 2, stk. 1, pkt. 4).

Det fremgr f boks 8, t udbetng f resuttøn føge ftegrundget sk bseres
p bestemte mege eer konstterbre resutter og udmøntes p en  forveen ftt
og kendt mde.
Af bemærknngerne  ftegrundget fremgr dog ogs, t det kke er en forudsætnng
for t nvende resuttøn, t den ndsts, der honoreres, p forhnd er mst. Resuttøn kn fx ogs gves  form f en ndvdue eer koektv bonusgnende ordnng.
41. Undersøgesen vser, t Regon Mdtynd og Regon Syddnmrk hr ndget resuttønsfter med chefer. Resuttøn nvendes kke  Regon Sænd og kun  enketstende tfæde  Regon Hovedstden og  Regon Nordynd.
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42. Regon Mdtynd hr  2009 ndget ”Afte om resuttøn for chefer”, der fortst er
gædende. Aften omftter hosptsedeser smt vcedrektører, fdengschefer og
kontorchefer  regonens centre dmnstrton.
Det fremgr f resuttønsften, t Regon Mdtynd kn udmønte resuttøn p en
hv mnedsøn pr. r (25.000-40.000 kr.) t cheferne for en tfredsstende ndsts og
resuttopnese. Udmøntnngen sker p bggrund f en hehedsvurderng.  het særge
tfæde kn beøbet enten forhøes eer nedsættes med 25 % eer 50 %.
Det fremgr vdere f ften, t udmøntnngen sker p bggrund f en dog meem den
enkete chef/chefgruppe og den reevnte drektør om ndsts og resuttopnese  reton t 6 fokusomrder  Regon Mdtynds ”Ledeses- og Styrngsgrundg”. De 6 fokusomrder er brugertfredshed, fgge stndrder og fgg kvtet, servcem, produktvtet, medrbedertfredshed og budgetoverhodese.
Endeg fremgr det f ften, t der er en gensdg forventnng om, t hovedprten f
cheferne rgt v f udmøntet den fude resuttøn, dvs. en hv mnedsøn.
43. Rgsrevsonen kn konsttere, t Regon Mdtynd kke hr konkretseret eer mst de 6 fokusomrder ydergere og som en konsekvens herf kke udbeter resuttøn
p bggrund f opfydese f bestemte mege eer konstterbre resutter. Rgsrevsonen kn endvdere konsttere, t regonen  stedet hr vgt t nvende resuttøn 
form f en koektv bonusgnende ordnng. Rgsrevsonen kn endeg konsttere, t fokusomrderne hr været de smme de sdste 7 r.
44. V hr gennemget grundget for Regon Mdtynds udbetng f resuttøn. Mteret vedrører en chefgruppe  den centre dmnstrton og en hosptsedese. Gennemgngen vser, t begge chefgrupper skrftgt hr redegort for rbedet  det forøbne
r forud for det rge dogmøde med drektonen, og der er refert f dogmøderne. De
pgædende chefgrupper og drektonen hr kke forhodt sg t de 6 fokusomrder  henhodsvs redegøreserne og refertet. Der er derfor kke en kr smmenhæng meem de
opstede fokusomrder  resuttønsften, de opnede resutter for chefgrupperne
det pgædende r og den udbette resuttøn t den enkete chef. Regonen hr generet kke dokumenteret, hvorfor cheferne fk udbett resuttøn. Regonen hr dog begrundet resuttønnen  de tfæde, hvor cheferne fk forhøet deres resuttøn. Begrundeserne er fx, t de pgædende chefer hr øftet ekstrordnært store opgver  forbndese med sygehusbyggeret.
Gennemgngen vser endvdere, t Regon Mdtynd hr udbett mndst 100 %  resuttøn (en hv mnedsøn) for 2015 t e chefer omfttet f resuttønsften. Regonen udbette 100 %  resuttøn t 68 ud f 80 chefer, mens 12 ud f 80 chefer fk udbett mere end de 100 %. Regonen hr  t udbett over 2,3 mo. kr.  resuttøn for 2015.
Resuttønnen for 2016 vr kke opgort p undersøgesestdspunktet.
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45. Rgsrevsonen kn konsttere, t den mde, Regon Mdtynd nvender resuttøn
p med opstede fokusomrder, der kke er mstte, gør det vnskegt for regonen t
vurdere, om chefgrupperne hr bdrget tstrækkegt t fx fgge stndrder og fgg
kvtet smt produktvtet, s den fude resuttøn sk udbetes. Desuden fnder Rgsrevsonen, t det bør være dokumenteret, hvd resuttønnen er honorerng for, ogs nr
mn nvender en bonusgnende fte.  øvrgt fnder Rgsrevsonen kke, t budgetoverhodese bør udøse resuttøn, det Rgsrevsonen forudsætter, t en chef – som ed 
den mndege opgvevretgese – overhoder budgetter og bevnger.
Endeg fnder Rgsrevsonen, t en udbetngsgrd p 100 % bør medføre, t regonen
overveer, om en sdn resuttønsfte er tstrækkegt mbtøs.
46. Rgsrevsonen fnder, t nvendese f resuttøn kn være et vgtgt suppement t
t fønne chefer, hvs der p forhnd er ndget en resuttønsfte, som er bseret p
opfydese f bestemte mege eer konstterbre resutter. For det første gver det
krhed og benhed om krtererne for udbetng f resuttøn. For det ndet medvrker
det t t knytte en regons m t den udbette øn. For det trede understøtter det regonens fokus p m og effekt. Regonerne v sedes ogs kunne dokumentere, t de honorerede resutter gger ud over den rbedsndsts, der eers er omfttet f den fste
øn. Rgsrevsonen fnder derfor, t Regon Mdtynd kun undtgesesvst bør udbete
resuttøn for resutter, hvor regonen kke p forhnd hr ndget en resuttønsfte
bseret p opfydese f bestemte mege eer konstterbre resutter.
47. Undersøgesen vser, t de opstede m  resuttønskontrkterne  Regon Syddnmrk generet er mege og konstterbre, og t regonen utmo ret gennemgr mene opstet for hver enket chef, opgør mopfydesesgrden og hr dokumenteret, hvorfor cheferne fr udbett resuttøn. Undersøgesen vser endvdere, t regonen hr udbett det mksme beøb  7 ud f 9 sger.
Regon Syddnmrk hr opyst, t regonen er ved t fvke den hdtdge prkss, det fter om resuttøn for drektører og chefer  regonshuset er opsgt, og der er ndedt
forhndnger med de fgge orgnstoner om ophør f øvrge resuttønsfter for
hosptsdrektoner.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t Regon Mdtynd og Regon Syddnmrk hr ndget resuttønskontrkter med chefer. Resuttøn nvendes kke  Regon Sænd og kun  enketstende tfæde  de øvrge 2 regoner.
Regon Mdtynds forvtnng f resuttøn er  overensstemmese med ftegrundget, d det f bemærknngerne  ftegrundget fremgr, t det kke er en forudsætnng
for t nvende resuttøn, t den ndsts, der honoreres, p forhnd er mst. Resuttøn kn fx ogs gves  form f en ndvdue eer koektv bonusgnende ordnng. Regonens 6 fokusomrder er kke mege og konstterbre og de hr været de smme de sdste 7 r.
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Regon Mdtynd hr generet kke dokumenteret, hvd resuttønnen er honorerng for.
Der er derfor kke en kr smmenhæng meem fokusomrderne  resuttønsften
(brugertfredshed, budgetoverhodese, fgge stndrder og fgg kvtet mv.), de opnede resutter  det pgædende r og den udbette resuttøn t den enkete chef.
Rgsrevsonen kn konsttere, t regonen hr udbett mndst 100 %  resuttøn (en
hv mnedsøn) for 2015 t e chefer omfttet f resuttønsften. Regonen udbette 100 %  resuttøn t 68 ud f 80 chefer, mens 12 ud f 80 chefer fk udbett mere
end de 100 %. Regonen hr  t udbett over 2,3 mo. kr.  resuttøn for 2015.
Regon Syddnmrks forvtnng f resuttøn er  overensstemmese med ftegrundget. Regonen hr opstet m, opgør mopfydesesgrden og hr dokumenteret, hvorfor resuttønnen er bevet udbett. Regonen hr  7 ud f de 9 sger udbett det mksme beøb  resuttøn.
Rgsrevsonen fnder, t en udbetngsgrd p 100 % t e chefer eer t stort set e
chefer bør medføre, t regonerne overveer, om resuttønsfterne er tstrækkegt
mbtøse.

Rgsrevsonen, den 15. februr 2017

Lone Strøm

/Peder uh Mdsen

METODSK TLGANG

BILAG 1. METODISK TILGANG
Formålet

Formet med undersøgesen er t vurdere, om regonerne forvter dmnstrtve og ægege chefers øn  overensstemmese med ftegrundget. Derfor hr v undersøgt, om
regonerne forvter ønnen  overensstemmese med ftegrundget med hensyn t
den fste øn for overenskomstnstte, tenestemndsnstte, kontrktnstte og remsnstte chefer smt den vrbe øn  form f merrbedsbetng og resuttøn.
 undersøgesen ndgr Regon Hovedstden, Regon Mdtynd, Regon Nordynd, Regon Sænd og Regon Syddnmrk. Økonom- og ndenrgsmnsteret og regonerne hr
hft beretnngen  hørng.
Undersøgesen hnder om chefer, som er nst under henhodsvs ”Afte for chefer” og
”Afte vedrørende ægege chefer”. Undersøgesen omftter udbetnger t cheferne 
Regon Mdtynd og Regon Syddnmrk  peroden 1. nur 2015 - 31. mrts 2016.  Regon Hovedstden, Regon Nordynd og Regon Sænd omftter udbetnger t cheferne peroden 1. nur 2015 - 31. ugust 2016.
Undersøgesen er bseret p en gennemgng f dokumentton for den udbette øn 
form f fx nsætteseskontrkter, tægskontrkter, merrbedsfter, resuttønsfter og ønseder. V hr herudover b.. gennemget forretnngsgngsbeskrveser, regnskbsnstrukser og retnngsner for øn. V hr desuden hodt møder med regonerne og
Dnske Regoner.

Væsentlige dokumenter – aftalegrundlaget

V hr gennemget en række fter, der vedrører henhodsvs dmnstrtve og ægege
chefer, herunder:
•

Afte for chefer

•
•

Afte vedrørende ægege chefer
Rmmefte om kontrktnsættese f chefer

•
•

Rmmefte om kontrktnsættese f ægege chefer
Rmmefte om remsnsættese

•
•

Afte om godtgørese for merrbede t tenestemænd uden høeste tenestetd
Afte om ok øndnnese for chefer.

Formet med gennemgngen f dokumenterne er t vurdere, om regonerne forvter øn
t chefer  overensstemmese med ftegrundget.
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Stikprøve

Formet med stkprøveundersøgesen er t efterprøve, om regonerne forvter øn t
chefer  overensstemmese med ftegrundget for de udvgte chefer.

Antallet af chefer

Antet f dmnstrtve og ægege chefer  e 5 regoner vr p 1.784  oktober
2016. V hr gennemget  t 184 chefers øn- og nsættesesvkr. Stkprøven udgør
c. 10 % f de dmnstrtve og ægege chefer, som er nst  regonerne, f. tbeen
nedenfor.

STKPRØVEN FORDELT PÅ REGONER
(Ant)
Admnstrtve og ægege chefer
Udtgne chefer
Ande, der er revderet

Regon
Hovedstden

Regon
Mdtynd

Regon
Nordynd

572

368

224

Regon
Regon
Sænd Syddnmrk
227

393

 t
1.784

52

30

32

30

40

184

9,1 %

8,2 %

14,3 %

13,2 %

10,2 %

10,3 %

Kde: Rgsrevsonen.

Nedenstende tbe vser, hvor mnge sger v hr gennemget  de enkete regoner fordet p de 4 nsættesesformer.

STKPRØVEN FORDELT PÅ REGONER OG ANSÆTTELSESFORM
(Ant)

Regon
Hovedstden

Regon
Mdtynd

Regon
Nordynd

Regon
Regon
Sænd Syddnmrk

Kontrktnstte

11

6

8

9

Åremsnstte

 t

11

45

30

3

5

1

6

45

Overenskomstnstte

5

5

6

7

15

38

Tenestemndsnstte

6

16

13

13

8

56

52

30

32

30

40

184

Gennemgede sger  t

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr regonerne.

METODSK TLGANG

Udvælgelsen

V hr bedt regonerne om t ndsende øndt p personnveu med opysnnger om nvn,
cpr-nummer, stng, øntrn, øndestype, nsættesessted og nsættesestdspunkt. Stkprøven er udvgt p bggrund f de modtgne ønopysnnger.
De 184 sger er udvgt ud fr en vurderng f væsentghed. Chefer med hø øn, med meget udbett merrbede eer med resuttøn er udtget. Desuden er sgerne udvgt ud
fr en vurderng f rsko for fe. Fx er rskoen for fe større for øn t chefer, der er omfttet f fere fter, dvs. nst p kontrkt eer p rem, og for chefer, der fr merrbedsbetng og resuttøn.
Stkprøven er sedes fremkommet ved en kke-sttstsk udvægese og er derfor kke repræsenttv for poputonen. Undersøgesens resutter kn derfor kke generseres t
poputonen.

Standarderne for offentlig revision

Revsonen er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson. Stndrderne fstægger, hvd brugerne og offentgheden kn forvente f revsonen, for t
der er te om en god fgg ydese. Stndrderne er bseret p de grundæggende revsonsprncpper  rgsrevsonernes nterntone stndrder (SSA 100-999).
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BILAG 2. ORDLISTE

Admnstrtve chefer

Er omfttet f ”Afte for chefer” og er nst  stnger som regonsdrektører, koncerndrektører,
vcedrektører eer kontorchefer  den centre dmnstrton eer er nst  tsvrende dmnstrtve stnger p hospter.

Aftegrundget

Aftegrundget udgøres  denne undersøgese f ”Afte for chefer”, ”Afte vedrørende ægege
chefer”, ”Rmmefte om kontrktnsættese”, ”Rmmefte om kontrktnsættese f ægege
chefer”, ”Rmmefte om remsnsættese”, ”Afte om godtgørese for merrbede for tenestemænd uden høeste tenestetd” og ”Afte om ok øndnnese for chefer”.

Dnske Regoner

En nteresse- og rbedsgverorgnston for regonerne, som vretger regonernes nteresser 
forhod t de regont nsttes øn- og nsættesesvkr. Dnske Regoner yder den sekretrtsmæssge betenng f Regonernes Lønnngs- og Tkstnævn. Det betyder, t Dnske Regoner forbereder og behnder sger, der sk foreægges for nævnet, yder bstnd ved forhndnger og vretger
forhndnger efter bemyndgese.

Fst øn

Bestr f en grundøn og eventuee tæg som kvfktons- og funktonstæg. Ved nsættese
p kontrkt eer rem opns et ydergere tæg.

Grundøn

Bestr f et øntrn og eventuee fste tæg.

Frtrædesesbeøb

Som ed  ”Rmmefte om remsnsættese” udbetes et frtrædesesbeøb ved remets udøb. Det gæder b..  de tfæde, hvor regonen kke hr gvet tsgn om en tbgegngsstng.
Frtrædesesbeøbet udgør 3 mneders øn  remsstngen og ydergere 1 mneds øn for hvert
fude rs remsnsættese.

Funktonstæg

Funktonstæg ydes ud over grundønnen. Funktonstægget bseres p de funktoner (rbedsog nsvrsomrder), der er knyttet t den enkete stng. Funktonerne sk være særge funktoner, som gger ud over de funktoner, der forudsættes vretget for grundønnen.

Kontrktnsættese

Kontrktnsættese kn nvendes for overenskomstnstte. Ansættesesformen er  modsætnng
t remsnsættese kke tdsbegrænset. Der ydes et kontrkttæg.

Kontrkttæg

Beregnes som et procenttæg f den øn (nk. eventuee særge tæg), der gæder for stngen.
 beregnngsgrundget ndgr ogs eventuee særge tæg (dvs. kvfktons- og funktonstæg, men kke rdghedstæg eer tæg, der er gvet som kompenston for merrbedsbetng
o..), som ydes t den kontrktnstte.

Kvfktonstæg

Kvfktonstæg ydes ud over grundønnen. Kvfktonstægget bseres p den enkete nsttes kvfktoner.

Lægege chefer

Er omfttet f ”Afte vedrørende ægege chefer” og er nst  stnger som ægege drektører,
chefæger, ndre ægege chefer, edende overæger, professorer eer specensvrge overæger.

Merrbede

Chefer kn honoreres for mdertdgt merrbede. Merrbedet bør s vdt mugt gves  form f fspdserng f smme vrghed som det præsterede merrbede med tæg f 50 %, men kn ogs
udbetes.

Overenskomstnsættese

Overenskomstnsættese er regueret v koektve fter (overenskomster) meem rbedsgvere
og rbedstgere om øn- og nsættesesvkr.  regonerne ndgs fterne meem Regonernes
Lønnngs- og Tkstnævn og de fgge orgnstoner.

ORDLSTE

Regonernes Lønnngsog Tkstnævn

Nævnet fter og fstsætter øn- og nsættesesvkr for nstte  regonerne. Nævnet bestr f
9 medemmer og stedfortrædere for dsse, der beskkkes f fnnsmnsteren. De 5 regoner hr
hver ét medem (som ogs er medem f de respektve regonsrd), KL hr 2 medemmer (som ogs
er medem f de respektve kommunbestyreser), Sundheds- og Ædremnsteret hr ét medem,
og Fnnsmnsteret hr ét medem. Medemmerne sdder for 4 r d gngen.

Resuttøn

Resuttøn er et suppement t den fste øn og er en vrnt f et engngstæg. Resuttøn gves normt for resutter, som chefen hr opnet p bggrund f p forhnd fststte m og nden for en gven tdsperode.

Smet øn

Bestr f fst øn (grundøn, penson, eventuee kvfktons- og funktonstæg og eventuet
kontrkt- eer remstæg) og vrbe øn (fx merrbedsbetng og resuttøn).

Tbgegngsstng

Ved en tbgegngsstng hr chefen fet tsgn om overførse t vrg nsættese  en nden
stng end remsstngen, nr remsperoden udøber.

Tenestemndsnsættese

Tenestemndsnsættese er regueret  tenestemndsregutvet for nstte  regonerne. Tenestemænd hr ret t penson bett f det offentge og er bedre beskyttet mod fx stngsændrnger end overenskomstnstte.

Vrbe øn

Den de f ønnen, der kke er fst øn og kke udbetes hver mned. Det kn fx være bonus, merrbedsbetng, resuttøn og engngsvederg.

Åremsnsættese

En tdsbegrænset nsættese, der kn nvendes for bde overenskomstnstte og tenestemndsnstte. T remsnsættesen knyttes der særge vkr, fx frtrædesesbeøb og remstæg.

Åremstæg

Beregnes som et procenttæg f den øn (nk. eventuee særge tæg), der gæder for stngen
ved vrg besættese p nsættesestdspunktet.  beregnngsgrundget ndgr ogs eventuee
særge tæg (dvs. kvfktons- og funktonstæg, men kke rdghedstæg eer tæg, der er
gvet som kompenston for merrbedsbetng o..), som ydes t den remsnstte.
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