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Fastlæggelse af honorarniveau for landsformand, næstformand  
og regionsformænd  
 
 
 

 
Forslagsstiller:  Hovedbestyrelsen (HB) 
 
Forslagets tekst:   
 
Honorarer for varetagelse af eksterne tillidsposter, der varetages som led i hvervet i Etf, tilfalder Etf.  
Dette er gældende for landsformand, næstformand og regionsformænd. 
 
  
 

 
Motivation af forslaget: 
 
Siden 2002 har det været praksis, at forslag til ændringer i honorarerne til landsformand, næstformand, re-
gionsformænd og HB-medlemmer har været drøftet i et honorarpolitisk udvalg nedsat af Repræsentantska-
bet og/eller HB. Det har også været praksis, at de honorarpolitiske udvalg har fremsat konkrete forslag til 
honoreringen. Dette skete sidste gang på REP07, hvor de nuværende honorarer blev fastlagt.  
 
Forud for REP07 udarbejdede det daværende honorarpolitiske udvalg en ret omfattende rapport, hvori man 
belyste en række relevante forhold af betydning for fastlæggelsen af honoreringen. Et grundlæggende prin-
cip for det honorarpolitiske udvalgs arbejde er, at den løbende udvikling i honorarerne som hovedregel føl-
ger den almindelige lønudvikling på det offentlige arbejdsmarked; - her på KL’s område. Det betyder, at de 
honorerede politikere dermed er sikret den samme procentuelle udvikling som medlemmerne. 
 
Trods dette grundige arbejde har der imidlertid vist sig nogle forhold, som der efterfølgende har måttet 
handles på.  
 
Det første forhold drejer sig om den pulje, der ved hver OK-forhandling afsættes til de såkaldte ”specielle 
forhandlinger”. Forholdene vedrørende denne pulje indgik ikke i det honorarpolitiske udvalgs rapport. Det 
er den pulje, hver enkelt organisation har til forhandling af forbedringer, der alene vedrører medlemsgrup-
pen. Det er altså ikke den pulje, der anvendes til de generelle forhold – som f. eks. barselsreglerne og lign.- 
der er tale om. Dette forhold blev afdækket i 2010. HB besluttede, at hver enkelt politiker får et beløb, der 
svarer til værdien af puljen.  
Det skal her oplyses, at de menige HB-medlemmer ikke er omfattet af dette, idet deres honorering er fast-
sat efter et andet princip. 
 
Det andet forhold drejer sig om pensionsprocenten. I det honorarpolitiske udvalgs rapport er den fastsat til 
16 procent svarende til pensionsprocenten for ledende ergoterapeuter på KL’s område. I rapporten er det 
formuleret sådan, at pensionsprocenten svarer til pensionsprocenten for ledende ergoterapeuter på KL’s 
område med aktuelt 16 procent. Dette kan kun læses således, at pensionsprocenten for landsformand, 
næstformand og regionsformænd skal svare til den til enhver tid gældende pensionsprocent for ledende 
ergoterapeuter på KL’s område. Den er nu på 17,95 procent. Den er imidlertid aldrig blevet reguleret. Først 
under forberedelsen af REP16, hvor der har været anledning til at genlæse rapporten fra 2007, er det ble-
vet afdækket, at der skal være en løbende regulering af pensionsprocenten. Der er derfor lavet en efterre-
gulering af dette. De menige HB-medlemmer er ikke omfattet heraf, idet de ikke oppebærer pension af de-
res honorar.  
 
Det tredje forhold drejer sig om de honorarer, der betales for varetagelsen af eksterne tillidshverv, der vare-
tages i kraft af hvervet i Etf. Konkret drejer det sig om bestyrelsesarbejdet i Pensionskassen for Sundheds-
faglige. Menige medlemmer af bestyrelsen honoreres med 53.004 kr. årligt. Næstformandsposten – der går 
på skift mellem organisationernes formænd med en cyklus på 1 år – honoreres med 123.852 kr. årligt. Det 
honorarpolitiske udvalg har ikke i deres rapport fra 2007 taget stilling til eller på nogen måde omtalt disse 
honorarer. Praksis har været, at honoraret er ydet til Etf’s landsformand sideløbende med det honorar, der 
ydes af Etf.  
 
Denne praksis har således ikke været i strid med de gældende bestemmelser. Bortset fra Dbio har de øv-
rige organisationer en anden praksis/bestemmelse. Her er det sådan, at honorarer for varetagelsen af eks-
terne tillidshverv, der varetages som et led i posten i den organisation, man er valgt i, tilfalder organisatio-
nen. Dermed er der kun tale om ét honorar, der er dækkende for alle de opgaver, der varetages.  
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Tina Nør Langager har siden 1. december 2015 været landsformand i Etf. Tina Nør Langager har i kraft af 
hvervet i Etf været menigt bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Sundhedsfaglige og fra 1. juni 2016 
næstformand. Tina Nør Langager har i overensstemmelse med hidtidig praksis modtaget honoraret for va-
retagelsen af disse opgaver. Tina Nør Langager er imidlertid af den opfattelse, at Etf’s praksis bør være 
den samme som i hovedparten af de øvrige organisationer. Tina Nør Langager fremsætter derfor på HB’s 
vegne forslag om, at honoraret for varetagelse af eksterne tillidsposter, der varetages i kraft af hvervet i Etf, 
tilfalder Etf. Dette har som konsekvens, at formandens samlede honorar dermed nedsættes med kr. 53.004 
hhv. kr. 123.852 årligt.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


