
Dagsordenens punkt 9 c 

 

Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg 

 

 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: HB stiller forslag om, at der nedsættes et honorarpolitisk udvalg på føl-

gende grundlag: 

1. Honorarpolitisk udvalg består af 3 personer  

2. Udvalget sammensættes af aktive medlemmer af Etf. Medlemmerne må ikke samti-

dig varetage honorerede politiske hverv i Etf. 

3. HB bemyndiges til at udarbejde et kommissorium for det honorarpolitiske udvalg 

4. Funktionsperioden er 3 år, således at funktionsperioden afsluttes på REP22 

        
Motivation af forslaget: 

 

Repræsentantskabet i 2016 besluttede, at der fremover skal nedsættes et honorarpolitisk 

udvalg på hver repræsentantskabsperiode med en funktionsperiode svarende til repræ-

sentantskabsperioden dvs. 3 år. 

Det er ikke praksis, at HB selv fremsætter forslag om deres egen honorering. HB mener, 

at der skal være ”armslængde”, således at det er Repræsentantskabet, der til enhver tid 

fastlægger honorarniveauerne. 

Det er fortsat Repræsentantskabet, der træffer beslutningerne. Men det er det honorarpoli-

tiske udvalgs medlemmer, der alle er uden tilknytning til Etf’s politiske virke, der udfører 

forarbejdet. 



HB ser det som en god og sund kultur, at der er fuldstændig åbenhed om honorarerne. 

Derfor er det efter HB’s opfattelse vigtigt, at forarbejderne til fastlæggelse af honoreringen 

udarbejdes af medlemmer, der ikke selv tager aktivt del i Etf’s politiske virke. Den praksis 

blev forankret på REP16, og i overensstemmelse med dette, stilles der her forslag om at 

nedsætte et honorarpolitisk udvalg.  

Der påhviler ikke det honorarpolitiske udvalg en forpligtelse til at fremsætte et forslag til 

ændringer i honoreringerne. Det honorarpolitiske udvalg skal kun fremsætte forslag til æn-

dringer, hvis det gennem sit arbejde finder anledning til det. Og det vil stadig altid være 

Repræsentantskabet, der skal tage stilling til alle spørgsmål om honoreringen af Etf’s poli-

tikere. 

Muligheden for at blive medlem af honorarpolitisk udvalg formidles til alle medlemmer, når 

HB har haft lejlighed til at udarbejde et kommissorium for den kommende 3-årige periode.        

 

 


