
Orientering om korrektion af kompensation til de fælleskommunale 
sekretariater vedr. barselsudligningsordningen - sag fra Haderslev 
kommune

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog sagen til efterretning. Der var enighed om, at sekretariatet fremad-
rettet skal indbetale til barselsudligningsfonden i den kommune det er placeret.

RESUMÉ
Fælleskommunal Social- og Sundhedssekretariat har automatisk fået kompensationen fra Haders-
lev Kommunes barselsudligningsordning i diverse barselsforløb i den tid sekretariaterne har været 
placeret i Haderslev Kommune. En kompensation som ikke er berettiget, fordi sekretariaterne ikke 
betaler til kommunens barselsudligningsfond. Marit Nielsen-Man vil på møderne fremlægge sagen. 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager til efterretning at midlerne som indtil 1. maj 2021 er tilført sundhedssekretariatet tilba-
gebetales fra sekretariatets budget og at der fremover ikke tilføres midler til sekretariatets 
budget fra Haderslev kommunes barselsudligningsfond. 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Som bekendt er Haderslev kommune ansættelsessted for de fire ansatte i de fælleskommunale so-
cial- og sundhedssekretariater. Haderslev Kommune varetager dermed samtlige ansættelsesfor-
pligtelser herunder barselsordninger.

Haderslev Kommune har en barselsudligningsordningen, som er finansieret ved, at alle driftsste-
derne i kommunen fik reduceret deres driftsbudgetter - hvorved reduktionen tilgår barselsfonden. 
Denne finansieringsmodel er ikke indført i forhold til de to fælleskommunale sekretariater, hvorved 
sekretariaterne ikke har betalt til ordningen.

Når denne sag bringes frem, skyldes det, at de to fælleskommunale sekretariater automatisk har 
fået kompensationen fra Haderslev Kommunes barselsudligningsordning i diverse barselsforløb 
ind til nu. En kompensation som ikke er berettiget, fordi der ikke betales ind til kommunens barsels-
udligningsfond.

Det kan oplyses, at der i perioden fra 2018 og indtil den 1. maj 2021 er tilført sekretariaterne kom-
pensation på ca. 364.000 kr. fra Haderslev Kommunes barselsudligningsordning fordelt med ca. 
68.000 kr. til Sundhedssekretariatet og ca. 294.000 kr. til Socialsekretariatet. Fortsætter tildelingen 
uændret resten af året, så vil kompensationen løbe op i yderligere ca. 373.000 kr. til Sundhedsse-
kretariatet. Tilskuddet er stoppet pr. 30. april 2021 men hvis der fortsat tilføres midler til sekretaria-



terne, forventes det at der fra 2018 og frem til udgangen af 2021, samlet vil være tilført sekretaria-
terne ca. 600.000 kr. i kompensation fra barselsudligningsordningen. 

Det er muligt at indeholde tilbagebetalingen til Haderslev Kommune inden for budgetterne for 
2021, i det der har været vakancer og mindre aktivitet som følge af COVID19-situationen.

Der er kun tale om refusionen fra den såkaldte barselsudligningsordning i Haderslev kommune, 
som der ønskes tilbagebetalt og som fremover ikke kan benyttes ved barsel i sekretariaterne. De 
almindelige (lovpligtige) dagpengeindtægter i forbindelse med barsel, vil sekretariaterne fortsat få 
refunderet.

Der lægges hermed op til at tilbageføre de omkostninger Haderslev kommune har haft til barselpe-
rioderne.


