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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

BILAG 1: ADMINISTRATIONENS BEMÆRKNINGER 

 

  

Hvad sker der ved strejke/lockout med hensyn til løn/driftsbudgettet? 

Ved en overenskomstmæssige strejke eller en lockout vil de berørte ansatte teknisk set være på 

”orlov” under konflikten. Dermed vil den enkelte afdeling have lavere lønudgifter end budget-

tet - i en ikke nærmere defineret periode. 

  

Som udgangspunkt har de budgetterende enheder fortsat disposition over de udmeldte og ved-

tagne drifts- og lønbudgetter. Et hospital vil derfor fortsat kunne disponere over det ud-

meldte/vedtagne budget - indtil andet eventuelt er besluttet. 

  

Som det ser ud nu, betyder dette altså, at eventuelt ledige midler forbliver inden for det pågæl-

dende virksomhedsområde. 

  

Hvad sker der efter strejke/lockout? 

Efter strejke/lockout er afsluttet påbegynder en ”normalisering”. Det kan være vanskeligt at af-

gøre, om der i en periode kommer ekstraudgifter til patientaktiviteter o.l., og derfor være van-

skeligt på forhånd at afgøre, om der er nogle områder, der har større behov end andre omkring 

normalisering af driften. 

  

Hvis der er tale om store lønbesparelser for et område, er det ikke sikkert, at man kan nå at 

bruge de lønmidler inden for det indeværende budgetår. Det åbner i så fald op for en diskussion 

af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til ekstraordinær anvendelse. Her vil man kunne 

rejse spørgsmål om fx de ledige midler kan bruges bedre på nogle særlige områder etc. 

  

Omfanget af eventuelle lønbesparelser afgøres af, hvordan strejke og lockout vil fordele sig 

blandt de ansatte.  

  

Administrationen ved ikke på nuværende tidspunkt, om et hospital, virksomhed eller koncern-

center vil have let ved at anvende ledige midler til en normalisering, eller om disse midler med 

fordel kan allokeres til andre typer af indsatser.  

  



 

 Side 2  

Sædvanligvis foretages disponering af ledige midler i løbet af budgetåret på basis af en samlet 

vurdering af regionens økonomiske situation i forbindelse med de 4 årlige økonomirapporter, 

som forelægges regionsrådet. Det vil derfor også være i forbindelse med disse rapporter, at ad-

ministrationen eksempelvis kunne forelægge forslag til politisk drøftelse om, hvordan eventuelt 

ledige midler efter strejke/lockout kunne anvendes. 

 


