Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del Bilag 167
Offentligt

Fra: Uffe Thorndahl [mailto:uffe.thorndahl@mail.dk]
Sendt: 7. marts 2017 08:39
Til: Folketingets Oplysning <Folketinget@ft.dk>
Cc: 'Simon Emil Ammitzbøll' <min@oim.dk>; oim@oim.dk; Karina Adsbøl <Karina.Adsbol@ft.dk>
Emne: Fw: Hvorfor skal patienter tilbagebetale uberettiget erstatning, når der ikke kræves tilbagebetaling
af ulovligt høje lønninger til regionale topfolk ?.

Social-, indenrigs- og børneudvalget
Folketinget.
Hvorfor skal patienter tilbagebetale uberettiget erstatning, når der ikke kræves
tilbagebetaling af ulovligt høje lønninger til regionale topfolk.
Jeg skal venligst bede om, at udvalgets medlemmer bliver gjort bekendt med
denne mail til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl. Jeg og
mange andre finder denne forskelsbehandling for dybt krænkende for
almindelige menneskers retsopfattelse, og jeg håber, at der er medlemmer af
udvalget, der vil gøre en indsats for at fjerne denne uanstændige
forskelsbehandling, der aldrig burde have fundet sted i et land, der beskriver sig
selv som et retssamfund.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen
----- Original Message ----From: Uffe Thorndahl
To: 'Simon Emil Ammitzbøll' ; oim@oim.dk ; Karina Adsbøl ; agch@berlingskemedia.dk ;
step@berlingske.dk ; rr@rigsrevisionen.dk
Cc: Knut Gotfredsen ; regioner@regioner.dk ; ullaa@rn.dk ; Bent Hansen ; stephanie.lose@rsyd.dk ;
region@rn.dk ; kontakt@regionsyddanmark.dk
Sent: Saturday, March 04, 2017 11:15 AM
Subject: Hvorfor slal patienter tilbagebetale uberettiget erstatning, når der ikke kræves tilbagebetaling af
ulovligt høje lønninger til regionale topfolk ?.

Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl
Slotholmsgade 10
1216 København K.
Kære Simon Emil Ammitzbøl.
Vedr.: Hvorfor skal patienter tilbagebetale uberettiget erstatning, når der ikke
kræves tilbagebetaling af ulovligt høje lønninger til regionale topfolk ?.

Jeg har med stor interesse læst Berlingske Tidendes forside historie i dag :
Patienter tvinges til at betale erstatning tilbage.
Formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner Ulla Astman forklarer i
avisen regionernes adfærd således :
" Jeg kan godt forstå, at borgerne synes, at det er rigtig træls at skulle
betale penge tilbage. Men sådan er loven, hvis det ikke har været
berettiget, at de fik erstatningen. Det handler jo om skatteborgernes
penge, og derfor bliver vi nødt til at have denne praksis."
Jeg vil tro, at alle disse patienter har været i god tro, da de modtog
erstatningerne.
Det tror jeg så ikke er tilfældet i hvert fald ikke for alle de regionale
topembedsmænd, der ulovligt har fået udbetalt alt for høje lønninger.
Jeg medsender den rapport om lønrevisionen af Region Syddanmark, som
Rigsrevisionen udarbejdede i juni 2016. En lønrevision der nu medfører, at de
øvrige regioner også bliver underkastet samme lønrevision.
Rigsrevisonens rapport viser, at der er i mange tilælde er udbetalt alt for høje
lønninger. Udbetalinger der dels har været ulovlige, samt i strid med
overenskomster og aftaler.
Rapporten beskriver en række voldsomme overtrædelser af de gældende regler,
jeg skal blot referere et enkelt, som drejer sig om en ulovlig lønudbetaling på op
til hele 2,7 millioner kr.
" I et andet tilfælde har en laboratoriechef med en fast årsløn på 1.2. mio
kr. ekskl. pension siden maj 2008, fået udbetalt 43.33 timers
merarbejde hver måned svarende til ca. 350.000 kr. om året og ialt 2,7 mio
kr. Der foreligger flere merarbejdsaftaler for den pågældende medarbejder
henover perioden, hvoraf fremgår, at baggrunden for aftalerne er lægelig
vakance, men der foreligger ingen indberetninger om præsteret
merarbejde. Det er Rigsrevisionens vurdering, at godtgørelse for
merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid ikke kan strække sig
over flere år, jf aftalens § 2, og at Region Syddanmark bør ophøre hermed.
Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Region Syddanmark gennem 8 år
har udbetalt millionbeløb i merarbejde til en af regionens medarbejdere i
strid med gældende regler."
I modsætning til patienterne er jeg meget overbevist om, at mange af dem, der
dels har ansvaret for udbetalingerne af de ulovligt høje lønninger, og dels dem
der har modtaget de ulovligt høje lønninger har været udmærket klar over, at
lønningerne overskred det, der var lovligt. Når jeg har den opfattelse, er det
blandt andet fordi de personer, det drejer sig om dels er højtuddannede og for
de flestes vedkommende også særdeles velbegavet. Derimod halter det meget
med den moralske del, men de har jo heller ikke regnet med at blive kontrolleret.
Det gør man jo meget sjældent, når det gælder de finere kredse her i landet.
Nu roser vi os jo af, at vi lever i et samfund med lighed for loven, så jeg skal
derfor bede dig om bistand og vejledning efter forvaltningslovens § 7 til at få

forklaret denne for i hvert fald helt almindelige mennesker helt uforståelige
forskelsbehandling.
I den forbindelse skal jeg bede dig besvare følgende spørgsmål.
1.
Er de penge som ulovligt er udbetalt til regionale topembedsmænd ikke
skattemidler præcis som de penge som Ulla Astman taler om, som regionerne
efter gældende lov skal kræve tilbagebetaling af som følge af uberettiget
udbetalinger af erstatninger ?.
2.
Hvis du kan besvare spørgsmål 1 bekræftende, er konsekvensen så ikke, at
regionerne tilsvarende skal kræve tilbagebetaling af den del af lønningerne til de
regionale topfolk som er udbetalt ulovligt, og i strid med overenskomster og
aftaler, udfra den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning ?.
Jeg er opmærksom på, at den fungerende sundhedsminister har givet udtryk for,
at regeringen overvejer, hvordan man eventuelt kan ændre reglerne så
patienterne ikke fremover kommer i klemme. Det synes jeg er i orden, men det
hjælper ikke på de aktuelle sager.
Jeg sender også mailen til social-, indenrigs- og børneudvalget med et ønske
om, at udvalget ser på sagen især udfra den helt uacceptable
forskelsbehandling som regionerne her udviser.
Jeg sender også kopi til rigsrevisionen, Regionsrådsformændene : Bent Hansen,
Ulla Astman og Stephanie Lose, samt Transparency International.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen

