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Ankestyrelsens brev til Region Nordjylland  

Tilsynsudtalelse om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 

Region Nordjylland har den 24. juni 2019 bedt Ankestyrelsen udtale sig 

om tre spørgsmål om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til 

regionsrådsmedlemmer.  

Resumé 

Ankestyrelsen vurderer, at Region Nordjylland ikke lovligt kan indføre et 

generelt krav om, at oplysninger skal dokumenteres via skattemappen. 

Ankestyrelsen vurderer desuden, at Region Nordjylland ikke lovligt kan 

fastsætte en regel om, at selvstændige erhvervsdrivende 

regionsrådsmedlemmer (og ikke-regionsrådsmedlemmer, jf. 

kommunestyrelseslovens § 16a) højst kan få udbetalt et beløb, der 

svarer til halvdelen af omsætningen i den pågældendes virksomhed. 

Endelig vurderer Ankestyrelsen, at Region Nordjylland ikke lovligt kan 

fastsætte en omsætningsgrænse, der udelukker erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste i forbindelse med hobbyvirksomhed. 

Sagens oplysninger 

Det fremgår af Region Nordjyllands henvendelse til Ankestyrelsen, at 

regionsrådet den 28. maj 2019 besluttede, at administrationen skal 

sikre, at der sker en skærpelse af den interne og den eksterne kontrol 

med udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. 

Region Nordjylland har stillet Ankestyrelsen følgende tre spørgsmål: 

29. november 2019
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”- Er det muligt at indføre krav om dokumentation af alle 

oplysninger via Skattemappen for både lønmodtagere og 

selvstændigt erhvervsdrivende? 

- Kan man fastsætte, at man højst kan få udbetalt et beløb 

svarende til halvdelen af omsætningen i éns virksomhed som tabt 

arbejdsfortjeneste? 

- Kan man fastsætte en omsætningsgrænse, der udelukker hobby-

virksomhed, fx svarende til momsgrænsen (ca. 50.000 kr.)?” 

 

Ankestyrelsen har lagt til grund, at skattemappen er de oplysninger om 

skattemæssige forhold, som Skattestyrelsen har samlet for hver enkelt 

skatteyder og med adgang for den enkelte via www.skat.dk.  

 

Region Nordjylland har ikke redegjort for, hvordan begrebet 

hobbyvirksomhed skal forstås.  

 

Reglerne 

 

Efter regionslovens § 11, stk. 1, ydes vederlag, pension m.v. i 

overensstemmelse med blandt andet § 16, stk. 5, i 

kommunestyrelsesloven.  

 

Regionsrådet har pligt til at yde de vederlag, pensioner m.v., 

kommunalbestyrelsen har pligt til efter disse bestemmelser, jf. § 11, stk. 

1, 1. pkt., og regionsrådet har adgang til at yde de vederlag m.v., 

kommunalbestyrelsen har adgang til efter disse bestemmelser, jf. § 11, 

stk. 1, 2. pkt. 

 

Efter regionslovens § 11, stk. 3, fastsætter økonomi- og 

indenrigsministeren (nu social- og indenrigsministeren) nærmere regler 

om vederlag, pension m.v. og kan i den forbindelse fravige stk. 1.  

 

Efter kommunestyrelseslovens § 16, stk. 5, kan et medlem vælge at 

modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald 

reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et 

regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra 

a-e, nævnte møder mv. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at 

yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte 

aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det 

diætbeløb, som er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. § 

16 a, stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren (nu social- og 

indenrigsministeren) fastsætter nærmere regler om ydelse af 

erstatningen, herunder om reduktion af det faste vederlag. 

http://www.skat.dk/
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Efter § 5, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 1770 af 27. december 

2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale 

hverv, kan et medlem af regionsrådet vælge at modtage erstatning for 

dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16, stk. 5, i lov 

om kommunernes styrelse.  

 

Efter § 5, stk. 2, 2. pkt., afgør regionsrådet, om erstatningskravet kan 

anses for dokumenteret. 

 

Dette fremgår blandt andet af pkt. 2.1.3.2 i vejledning nr. 9016 af 7. 

januar 2019 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af 

regionale hverv: 

 

”Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, 

at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et regionalt 

hverv. 

 

Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. 

Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage 

bibeskæftigelse på grund af et regionalt hverv, kan således også 

kræves erstattet. 

 

[…] 

 

Det er regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for 

dokumenteret. 

 

For lønmodtageres vedkommende vil en skriftlig erklæring fra 

vedkommendes arbejdsgiver normalt være tilstrækkelig 

dokumentation. Heri bør indgå oplysninger om fraværets omfang 

og den som følge deraf mistede lønindtægt. Lønmodtageren skal 

derudover kunne sandsynliggøre, at fraværet er knyttet op på en 

konkret mødeaktivitet og evt. befordring frem og tilbage. 

 

For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i 

selskabsform, og for enkeltmandsvirksomheder vil det lidte tab 

ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men 

tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet 

eller virksomheden. Dette har principielt ingen betydning for 

retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Et 

dokumenteret formuetab i selskabet eller virksomheden, der 
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skyldes fravær som følge af en konkret mødeaktivitet, berettiger 

således også regionsmedlemmet til erstatning. 

 

Regionsrådet vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved 

en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende 

eller fra den pågældendes revisor, forudsat at de foreliggende 

omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er 

lidt. Det må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, 

hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for 

dokumenteret. Når regionsrådet skal tage stilling til, om et tab er 

tilstrækkeligt dokumenteret, skal det iagttage de almindelige krav 

til bl.a. saglighed, lighed samt forbuddet mod skøn under regel. 

Der må som følge heraf udvises forsigtighed med at anvende helt 

faste modeller for, hvordan et tab skal beregnes eller 

dokumenteres. 

 

Ministeriet har bl.a. udtalt, at der næppe kan stilles et generelt og 

ufravigeligt krav til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er 

selvstændige erhvervsdrivende, om at dokumentere tabt 

arbejdsfortjeneste ved at fremlægge en revisorerklæring. Det 

samme gør sig gældende for regionsrådsmedlemmer. 

 

Ministeriet har udtalt, at kommunalbestyrelsens kompetence til at 

beslutte, hvorvidt dokumentationskravet i det enkelte tilfælde må 

anses for opfyldt, har en sådan karakter, der hører under den 

daglige administration af vederlagsreglerne, at kompetencen kan 

delegeres til forvaltningen. Det samme gælder for regionsrådets 

beslutningskompetence.” 

 

Sådan vurderer vi sagen 

 

Som det fremgår ovenfor, kan regionsrådsmedlemmer vælge at modtage 

erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.  

 

Som det også fremgår, er det regionsrådet (eller forvaltningen efter 

delegation), der afgør, om erstatningskravet kan anses for 

dokumenteret.  

 

Lovgivningen regulerer ikke spørgsmålet om, hvilke krav der kan stilles 

til dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste, men har overladt det til 

regionsrådet at afgøre, om et erstatningskrav kan anses for 

dokumenteret. Der må således antages at gælde vide rammer for 
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regionens fastsættelse af krav til dokumentationen, herunder regionens 

skøn over, om et erstatningskrav kan anses for dokumenteret. 

 

Ankestyrelsens tilsyn omfatter ikke en stillingtagen til regionens 

skønsudøvelse, i det omfang skønnet er udøvet inden for de rammer, 

lovgivningen sætter. 

 

At lovgivningen er skønsmæssig, indebærer ikke, at regionen er retligt 

ubundet ved sin vurdering af, om kravet på erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste er dokumenteret. Tilsynet omfatter således blandt 

andet en stillingtagen til, om en region har overholdt de almindelige 

offentligretlige grundsætninger, herunder at regionen ikke har sat 

skønnet under regel. 

 

1. Ankestyrelsen vurderer, at Region Nordjylland ikke lovligt kan indføre 

et generelt krav om, at oplysninger skal dokumenteres via 

skattemappen.  

 

Ankestyrelsen henviser til det citerede fra vejledning nr. 9016 af 7. 

januar 2019 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af 

regionale hverv. 

 

Som det fremgår af citatet, må det bero på en konkret vurdering i hver 

enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses 

for dokumenteret. Som det også fremgår, må der udvises forsigtighed 

med at anvende helt faste modeller for, hvordan et tab skal 

dokumenteres. 

 

Regionen må derfor i hver enkelt sag tage konkret stilling til, hvilken 

dokumentation der er påkrævet. Der skal således foretages et individuelt 

skøn. 

 

Et krav om, at tabet skal dokumenteres via oplysninger i skattemappen 

ville efter Ankestyrelsens opfattelse indebære, at regionens skøn var sat 

under regel.  

 

2. Ankestyrelsen vurderer, at Region Nordjylland ikke lovligt kan 

fastsætte en regel om, at selvstændige erhvervsdrivende 

regionsrådsmedlemmer (og ikke-regionsrådsmedlemmer, jf. 

kommunestyrelseslovens § 16a) højst kan få udbetalt et beløb, der 

svarer til halvdelen af omsætningen i den pågældendes virksomhed. 
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Som nævnt ovenfor, fremgår det af kommunestyrelseslovens § 16, stk. 

5, at erstatningen pr. dag højst kan udgøre det femdobbelte af det 

diætbeløb, som er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. § 

16 a, stk. 2. 

 

Lovgivningen har således fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet.  

 

Ankestyrelsen vurderer på den baggrund, at der ikke er hjemmel i 

lovgivningen til, at Region Nordjylland fastsætter et lavere 

maksimumbeløb. 

 

Hvis det dokumenterede tab ligger inden for den i lovgivningen fastsatte 

grænse, vil det ikke være i overensstemmelse med lovgivningen at 

nedsætte beløbet til halvdelen af omsætningen i den pågældendes 

virksomhed. 

 

3. Ankestyrelsen vurderer, at Region Nordjylland ikke lovligt kan 

fastsætte en omsætningsgrænse, der udelukker erstatning for tabt 

arbejdsfortjeneste i forbindelse med hobbyvirksomhed. Ankestyrelsen 

bemærker i den forbindelse, at vi fortolker begrebet hobbyvirksomhed 

som svarende til bierhverv. 

 

Der er ikke i lovgivningen fastsat et minimum for erstatningsbeløbet, og 

som det fremgår af den nævnte vejledning, sondres der i lovgivningen 

ikke mellem hovederhverv og bierhverv.  

 

Hvis der er dokumentation for, at der er lidt et tab i forbindelse med 

varetagelsen af et regionalt eller kommunalt hverv, kan tabet derfor 

også kræves erstattet, hvis det er opstået i forbindelse med 

hobbyvirksomhed. 

 

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk. 

 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

 

Tilsynet med regionerne varetages af Ankestyrelsen. Det står i § 30 i 

regionsloven. 

 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at regionerne overholder den lovgivning, 

der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det følger af § 48, stk. 1, 

i kommunestyrelsesloven og § 31 i regionsloven. 
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Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af regionale dispositioner 

eller undladelser. Det følger af § 50 i kommunestyrelsesloven og § 31 i 

regionsloven. Ankestyrelsen kan også afgive en vejledende udtalelse om 

lovligheden af en påtænkt regional disposition. 

Venlig hilsen 

Dorthe Langelund 


