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Til  

Social- og Indenrigsministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K. 

 
 

 
I henhold til Rigsrevisorlovens § 18 stk. 3 sendes udtalelse fra Regionsrådet 
om hvordan Region Nordjylland har forholdt sig til Rigsrevisionens 
bemærkninger vedrørende udbetaling af overarbejde uden hjemmel 
 

Region Nordjylland har udbetalt overarbejde til overlæger og lægelige chefer uden 
hjemmel  
 
Rigsrevisionen har i sine bemærkninger påpeget, at Region Nordjylland har udbetalt 
overarbejde til overlæger og lægelige chefer uden at have hjemmel til udbetalingerne. 
Overlæger og lægelige chefer er ikke berettigede til at modtage overarbejdsbetaling, da de 
er ansat uden højeste arbejdstid. I stedet er de omfattet af aftaler om merarbejde, hvor 
betalingen bl.a. sker på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang.  
 

Region Nordjylland har udbetalt overarbejde til overlæger og lægelige chefer for ca. 176.000 

kr. i de første 5 måneder af 2019 og for ca. 169.000 kr. i 2018.  

Der er på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger, har Region Nordjylland konkret taget 
initiativ til følgende tiltag.  
 
Tiltag:  
Regionen har udviklet og ibrugtaget en teknisk løsning (automatisk kontrol) der sikre, at 
overarbejdsudbetalinger til overlæger og lægelige chefer automatisk stoppes (opsættelse af 
systemmæssige spærringer). Dette med henblik på at fjerne muligheden for at kunne 
indrapportere overarbejde til personalegrupper, der formelt ikke er berettiget hertil.  
 

Resultatet af den tekniske løsning er konkret, at overarbejdsbetalinger til overlæger og 

lægelige chefer automatisk standses via systemmæssig spærring. 

Den tekniske løsning blev implementeret i efteråret 2019. 
 
 

Til brug for ministerredegørelsen er der i henhold til Rigsrevisorlovens § 18 stk. 3 indhentet 

en udtalelse fra regionsrådet, hvori det er beskrevet hvordan Region Nordjylland har forholdt 

sig til Rigsrevisionens bemærkninger om udbetaling af overarbejde uden hjemmel til 

overlæger og lægelige chefer. 

Nedenfor fremgår den efterspurgte udtalelse fra regionsrådet i Region Nordjylland.  
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På mødet i regionsrådet den 29. september 2020 godkendelse regionsrådet følgende 

udtalelse til Social- og Indenrigsministeriet. 

"Regionsrådet i Region Nordjylland udtaler til brug for udarbejdelsen af Social- og 

Indenrigsministeriets redegørelse til Statsrevisorerne, at Regionsrådet tilslutter sig 

Administrationens svarbidrag, der indeholder et konkret beskrevet tiltag (implementering af 

en teknisk løsning i form af systemmæssig spærring) fsva. standsning af udbetaling af 

overarbejde til overlæger og lægelige chefer uden hjemmel."  

Medsendt til orientering og dokumentation er dagsordenpunktet inkl. referat fra 

regionrådsmødet den 29. september 2020.  

 

Venlig hilsen 

 

Dan Fanøe Nilsson 

Specialkonsulent 

 

 

 
 
 


