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Forslagsstiller:  Hovedbestyrelsen (HB) 
 
 
Forslagets tekst:   
 
HB foreslår en kontingentstigning på 2,60 procent med virkning fra 1. januar 2017. Kontingentsatserne til 
konfliktfond, praksispulje og forskningsfond videreføres uændret med henholdsvis 30 kroner/kvartal, 23 
kroner/kvartal og 23 kroner/kvartal. HB foreslår videre, at kontingentet fastholdes på 2017-niveau i årene 
2018 og 2019; - dvs. ingen kontingentstigninger i 2018 og 2019. 
 
  
 

 
Motivation af forslaget: 
 
Det nuværende kontingent blev fastlagt på REP10. Her blev kontingentet for aktive, fuldt betalende med-
lemmer nedsat med ca. 2 procent. Samtidig blev kontingentet for øvrige medlemsgrupper videreført uden 
ændringer; - dvs. på 2007-niveau. Når det var muligt at nedsætte henholdsvis fastfryse kontingentet uden 
samtidig at nedsætte aktivitetsniveauet, skyldes det, at HB gennem flere år målrettet havde optimeret øko-
nomistyringen. Det gav både plads til at nedsætte kontingentet og til samtidig at opbygge en pæn formue. 
Formuen har HB siden da arbejdet på at omsætte til medlemsaktiviteter, så vores fælles penge omsættes 
til fælles aktiviteter. Økonomistyringen gjorde det også muligt for REP13 at beslutte at fortsætte med uæn-
dret kontingent for alle medlemsgrupper. Så når vi når til 2016, har kontingentet ikke været hævet siden 
2007 eller i 9 år.  
 
HB har ikke ændret den økonomiske kurs. Der er stadig godt styr på tingene. Selvom vi oplever medlems-
fremgang, så har den almindelige løn- og prisudvikling for længe siden overhalet udviklingen i medlems-
kontingentet. Det er derfor HB’s vurdering, at tiden nu er kommet til en beskeden stigning i kontingentet. I 
2010 gik vi 2 procent ned. HB foreslår nu, at vi går 2,60 procent op. Dermed er vi ”kroner” meget tæt på 
2007-niveauet. HB lægger også op til, at der ikke kommer stigninger i hverken 2018 eller 2019.  
 
Hvis forslaget vedtages, bliver kontingentsatserne kvartalsvis følgende: 
 

Kategori Aktuelt kontingent Foreslået kontingent 
Aktivt medlem 1620 1662 
Aktiv, dobbeltorganiseret 771 792 
Aktiv deltidsansat (højst 20 timer/uge) 771 792 
Aktiv, fuldtidsledig (på dagpenge/kontant-
hjælp) 

771 792 

Aktiv, forældreorlov (på dagpenge) 771 792 
Aktiv, sygdom/barsel (på dagpenge) 771 792 
Aktiv, videreuddannelse på SU 174 177 
Aktiv, videreuddannelse på dagpenge 771 792 
Passivt medlem 279 288 
Passivt medlem (udland) 342 351 
Studerende medlem 174 177 
Pensionistmedlem (*) 174 177 
Efterlønsmodtager 174 177 

 
Der er skattefradrag for fagforeningskontingent. Fradraget er 6.000 kroner årligt. For pensionistmedlemmer 
er der ikke skattefradrag, med mindre man har A-indkomst eller modtager tjenestemandspension. I bilag 
11-a ses en uddybning af Etf’s forskellige kontingentkategorier. 
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Når man ser på størrelsen på medlemskontingentet, er det vigtigt også at se på, hvordan det rent teknisk er 
sammensat. Der er nemlig forskel i måden, det gøres på. Aktuelt er kontingentet for aktive, fuldt betalende 
medlemmer i Etf 1.620 kroner i kvartalet. Af dette kontingent går der 23 kroner til Praksispuljen, 23 kroner  
til Forskningsfonden og 30 kroner til Konflikttfonden. Tilbage er der så 1.544 kroner. 
  
Hos Danske Fysioterapeuter er kontingentet 1.600 kroner. Men her tillægges der yderligere 51 kroner til en 
forskningsfond og 25 kroner til en konfliktfond. Det samlede kontingent er dermed 1.676 kroner.  
 
Det illustrerer, at vi i Etf ”skilter” med et kontingent, der dækker det hele. Danske Fysioterapeuter har der-
imod et kontingent på 1.600 kroner, og hertil skal der så lægges yderligere til betaling til fondene. Men der-
for er det selvfølgelig stadig relevant at se på kontingentet andre steder. Derfor har vi lavet en liste med an-
dre fagforeningers kontingent til sammenligning – se bilag 11-b. Vi tager dog forbehold for, om tallene er 
helt opdaterede, så billedet er muligvis ikke helt retvisende.  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 


