
Dagsordenens punkt 10 

 

Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget 

for den kommende periode 2020-2022 

 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: HB fremsætter her forslag til rammebudgetter for 2020, 2021 og 2022. 

Forslag til rammebudgetter vedlægges. 

        
Motivation af forslaget: 

HB’s forslag til rammebudgetter er udarbejdet med den forudsætning, at Repræsentant-

skabet godkender HB’s forslag om, at medlemskontingentet fastholdes på uændret ni-

veau.  

Ifølge vedtægterne er det Repræsentantskabet, der godkender rammebudgetterne for den 

kommende 3-årige periode. Rammebudgetter adskiller sig fra detailbudgetterne, som HB 

hvert år fastlægger med afsæt i den besluttede, overordnede ramme. HB står til enhver tid 

til ansvar overfor Repræsentantskabet, og det er således også Repræsentantskabet, der 

godkender foreningens årsregnskaber, der netop udtrykker detailbudgetterne. 

Rammebudgetter er i sagens natur overordnede. Der tages, så vidt det er muligt, højde for 

kendte faktorer af betydning for økonomien. Heri indgår f.eks. faktorer som forventet løn- 

og prisudvikling, forventet medlemsudvikling, hensyn til opbygning og vedligeholdelse af 

Etf’s formue m.v. Rammebudgetterne er baseret på følgende grundlæggende forudsætnin-

ger: 

• et uændret kontingentniveau 

• en medlemstilgang på 2,5% årligt 

• et uændret aktivitetsniveau 

• en fremskrivningsprocent på 1,9% i 2020 og på 2,0% i 2021 og 2022 

 



Fremskrivningsprocenten er beregnet bl.a. på grundlag af et gennemsnit af skøn fra hhv. 

Det Økonomiske Råd, Økonomi- og Indenrigsministeriet og LO. 

Rammebudgetter og formueudvikling fremgår her: 

 

 

Det er som udgangspunkt hensigtsmæssigt, at der ved budgetlægningen sikres et over-

skud af en passende størrelse. Hensigten er ikke at opbygge en uforholdsmæssig stor for-

mue. Medlemmernes penge skal omsættes til aktiviteter for medlemmerne. Som det frem-

går, indeholder rammebudgetterne et mindre overskud hvert år. Procentuelt svarer til bud-

getterede overskud til ca. 3% årligt. 

Det er imidlertid HB’s vurdering, at det i detailbudgettet for 2020-2022 vil være forsvarligt 

at omsætte en del af det overskud, der akkumuleres til aktiviteter, og HB har derfor valgt at 

Rammebudget 2020 - 2022

Beskrivelse Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

INDTÆGTER

Kontingentindtægter -51.393.096 -52.616.328 -53.866.152

Ovf. fonde 2.231.360 2.287.296 2.344.448

Kontingentindtægter -               49.161.736     -               50.329.032     -               51.521.704     

AKUT-midler -                 4.000.000     -                 4.000.000     -                 4.000.000     

Bladindtægter -                 1.033.937     -                 1.054.616     -                 1.075.708     

Andre indtægter       

Annonce/abon. mv. -                 1.033.937     -                 1.054.616     -                 1.075.708     

INDTÆGTER IALT -               54.195.673     -               55.383.648     -               56.597.412     

OMKOSTNINGER

Politikerhonorarer 6.392.733 6.520.588 6.651.000

Tillidsrepræsentanter 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Faglige/medlemsrettede aktiviteter 6.619.913 6.752.311 6.887.357

Kontingenter 1.940.176 1.978.980 2.018.560

Administation/faste driftsomkostninger 33.972.031 34.651.472 35.344.501

OMKOSTNINGER IALT 52.924.853 53.903.351 54.901.418

NETTORESULTAT * -                 1.270.820     -                 1.480.297     -                 1.695.994     

* Et minus (-) foran tallet = overskud

Formueudvikling

Forventet formue ultimo 2019 12.352.763

Årets budgetterede nettooverskud 1.270.820 1.480.297 1.695.994

Formue ultimo 13.623.583 15.103.880 16.799.874

Besluttet formue 12.000.000 12.000.000 12.000.000

Afstand til besluttet formue 1.623.583 3.103.880 4.799.874



udvide normeringen og ansætte en afdelingschef for afdeling Profession, Politik og Kom-

munikation. Dette er sket med virkning fra den 1.10. 2019. 

Trods denne udvidelse er det HB’s vurdering, at der fortsat vil være de fornødne midler til 

at finansiere ”eventualforpligtelser” såsom betaling af eventuelle fratrædelser til honore-

rede politikere, fortsat formueopbygning m.v. 

        
 

 

 


