Kommissorium for honorarpolitisk udvalg 2017-2019
1.
Honorarpolitisk udvalg har til opgave at gennemgå honorarerne for de honorerede politikere
i Etf forud for hvert repræsentantskabsmøde.
Honorarpolitisk udvalg har mulighed for – men ikke pligt til – at fremsætte forslag til ændringer i honorarerne
samt i hvem, der skal oppebære honorarer.

2.
Det honorarpolitiske udvalg, der nedsættes forud for REP19, har som en bundet opgave at gennemgå de
gældende fratrædelsesordninger med henblik på eventuelt at fremsætte forslag om ændringer heri.
De gældende fratrædelsesordninger er:
Når en landsformand, næstformand eller en regionsformand fratræder udbetales:
Op til 3 års funktionsperiode 3 måneders honorar efter fratrædelse.
Efter 3 års funktionsperiode 4 måneders honorar efter fratrædelse.
Efter 6 års funktionsperiode 5 måneders honorar efter fratrædelse.
Efter 9 års funktionsperiode 6 måneders honorar efter fratrædelse.
Fratrædelsesgodtgørelsen reduceres med den indtægt, den afgåede måtte oppebære fra anden stilling, som
tiltrædes i den periode, fratrædelsesgodtgørelsen udbetales i.
Når landsformand eller næstformand efter en periode på 6, 9 eller 12 år fratræder, udredes herudover et beløb
svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders honorar.
Dør landsformand eller næstformand i funktionsperioden, modtager ægtefælle eller børn under 18 år, over for
hvem der haves forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders honorar, efter en funktionsperiode på henholdsvis 1,
2 eller 3 år og derover.
Når et hovedbestyrelsesmedlem fratræder, ophører honoreringen samtidig med tidspunktet for fratræden.
Etf’s vedtægter § 15.6. ”Honorering af regionsformand””
Repræsentantskabet fastlægger regionsformandens honorar. Regionsformanden følger i øvrigt reglerne for
landsformanden og næstformanden ved fratræden jf. § 14.3.
Det honorarpolitiske udvalg har herudover som bunden opgave at tage stilling til, om den nuværende praksis
med løbende at tilpasse det samlede honorar svarende til lønudviklingen på det kommunale område med
fordel kan erstattes af en teknisk enklere og mindre bureaukratisk model.
Det honorarpolitiske udvalg skal i sine undersøgelser inddrage alle løndele herunder de gældende
feriebestemmelser.

3.

Honorarpolitisk udvalg består af tre medlemmer. Det tilstræbes, at hver region er repræsenteret i udvalget
med én repræsentant. Der gælder følgende forudsætninger for at være medlem af det honorarpolitiske udvalg:
•
•

Man må ikke varetage en honoreret politisk post i Etf
Man skal være aktivt medlem af Etf

4.
HB inviterer medlemmerne til at deltage i det honorarpolitiske udvalg dels gennem opslag i Ergoterapeuten
dels på hjemmesiden.
Hvis der er flere kandidater, end der er pladser i udvalget, vælges de tre medlemmer ved lodtrækning.
Lodtrækningen foretages på førstkommende HB-møde, og lodtrækningen gennemføres under ledelse af Etf’s
direktør.
5.
Hvis et medlem udtræder, inden funktionsperioden udløber, suppleres udvalget med et nyt medlem. Hvis der
har været lodtrækning om pladserne, afholdes der fornyet lodtrækning blandt de, der ikke opnåede valg.
Lodtrækningen finder sted som beskrevet i punkt 4.
Hvis der ikke kan hentes et nyt medlem som ovenfor beskrevet, foretages der nyvalg til den ledige plads som
beskrevet i punkt 4.
6.
Udvalget nedsættes inden udgangen af december måned 2017. Udvalgets arbejde afsluttes i forbindelse med
REP19.
Det påhviler udvalget at meddele sekretariatet sine eventuelle forslag, der ønskes drøftet på REP19, så betids,
at forslaget(ene) kan formidles rettidigt til repræsentanterne.
7.
Deltagelse i udvalget er ikke honoreret. Deltagerne får dækket eventuel tabt lønindtægt. Deltagernes
rejseomkostninger dækkes af Etf. Etf sørger for mødeforplejning og stiller mødelokaler til rådighed for udvalget.
Etf’s forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed er sekretær for udvalget. Dorthe Julie Kofoed bistår udvalget med
udarbejdelse af de fornødne beregninger.
8.
Udvalgets funktionsperiode løber fra tidspunktet for nedsættelsen i 2017 og til tidspunktet for afslutningen af
REP19.

