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1. Indledning
Baggrund for nedsættelse af udvalg og udvalgets opgave.
Nedsættelsen af honorarpolitisk udvalg (HPU) blev besluttet på REP16, og ønsket fra repræsen-
tantskabet var, at udvalget skulle gennemgå honorarerne for honorerede politikere i Etf forud for
hvert repræsentantskabsmøde.

Udvalgets kommissorium er vedlagt som bilag A.

Udvalget har således mulighed for - men ikke pligt til - at fremsætte forslag til ændringer i honora-
rerne samt i hvem, der skal oppebære honorarer. 

Det honorarpolitiske udvalg, der nedsættes forud for REP19, har som en bundet opgave at gen-
nemgå de gældende fratrædelsesordninger med henblik på, eventuelt, at fremsætte forslag om 
ændringer heri. 

Det honorarpolitiske udvalg har herudover som bunden opgave at tage stilling til, om den nuværen-
de praksis med løbende at tilpasse det samlede honorar svarende til lønudviklingen på det kom-
munale område med fordel kan erstattes af en teknisk enklere og mindre bureaukratisk model.

Honorarpolitisk udvalg 2017-2019 har bestået af ledende ergoterapeut Lene Lange, ergoterapeut 
Rikke Uldum Abrahamsen og Klinisk underviser Louise Mosbæk. 

Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed har været sekretær for udvalget.

Afgrænsning af afrapporteringen
På REP07 blev niveauet for honoraret til de fuldtidsfrikøbte honorarlønnede fastlagt under hensyn-
tagen til principperne om, at honoraret skulle afspejle opgaver og kompleksitet og samtidig være 
på et niveau, som var attraktivt for alle medlemmer og ikke afholdt medlemmer fra at stille op. 

HPUs gennemgang tager udgangspunkt i principperne fra REP07 og udviklingen i den efterfølgen-
de periode.

Udvalget har samtidig ønsket at gennemgå de nuværende vilkår på baggrund af principperne om 
gennemsigtighed, fremtidssikring og rimelighed.  Vilkårene for politiske valgte i Etf skal være or-
dentlige, og tilsvarende skal anvendelsen af medlemmernes midler være ”ordentlig”.

Det har været væsentligt for udvalget, at Etf’s udgifter er forudsigelige.

Udvalget har valgt at fokusere på honorarets størrelse og reguleringen af honorarerne, både til de 
fuldtidsfrikøbte medlemmer af HB og de syv øvrige medlemmer samt pensionsprocenten, de eksi-
sterende fratrædelsesordninger og reglerne for honorar ved dødsfald for fuldtidsfrikøbte.

Udvalget har ikke fokuseret på øvrige vilkår, dog er der en opmærksomhed omkring betydningen 
af den nye ferielov. 

Afrapporteringen beskriver vilkårene af de 12 honorarlønnede i Etf’s hovedbestyrelse: Landsfor-
mand, næstformand, tre regionsformænd samt de syv øvrige medlemmer af Hovedbestyrelsen. 
Sidstnævnte er ikke fuldtidsfrikøbte, men honoreres med et kronebeløb.

Udvalget har valgt at sammenligne vilkårene for honorarlønnede i Etf med en række andre organi-
sationer: Danske Fysioterapeuter, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd samt Socialpæda-
gogernes Landsforbund.

Den skematiske oversigt over vilkårene i de sammenlignelige organisationer fremgår af bilag B.
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2. Opsamling: HPU’s anbefalinger til REP19:

 Honorarernes niveau:
A) HPU anbefaler, at niveauet for honoraret til de fem fuldtidsfrikøbte politikere ikke ændres.

B) HPU anbefaler, at kronebeløbet på 1.205 kr. pr. md. som udgør honoraret til de syv øvrige
HB-medlemmer hæves til 1.500 kr. pr. md. Forhøjelsen træder i kraft 1.1.2020.

 Regulering af honorarerne:

HPU anbefaler, at honorarerne fra 1.1.2020 reguleres på baggrund af den samlede økonomi-
ske værdi af KL-forliget. Midler ud over generelle lønstigninger udbetales som løn for at sikre
gennemsigtighed. Der anvendes samme reguleringsmetode til alle 12 HB-medlemmer.

 Pensionssatsen:

HPU anbefaler, at pensionssatsen for de fuldtidsfrikøbte fastfryses på det nuværende niveau.
Forslaget indebærer, at en evt. fremtidig ændring besluttes af Repræsentantskabet.

 Fratrædelsesordninger:

HPU anbefaler, at de nuværende ordninger ændres, så de i højere grad afspejler fratrædel-
sesvilkårene for kommunalt ansatte ergoterapeuter.

o Ved fratræden efter eget ønske i perioden er der intet fratrædelseshonorar/ fratrædelses-
godtgørelse. Honoraret ophører ved udtræden af HB.

o Ved fratræden efter eget ønske ved valgperiodens udløb ydes honorar i 3 måneder, dog
således at evt. anden indkomst/pension modregnes honoraret fra Etf.

o Ved tabt kampvalg/afgang på grund mistillidsvotum eller sygdom ydes fratrædelsesho-
norar og fratrædelsesgodtgørelse svarende til vilkårene i funktionærloven1. Vilkårene over-
føres til de fuldtidsfrikøbte ved at udbetale honorar i en periode svarende til opsigelses-
varslet, dog således at evt. anden indkomst/pension modregnes honoraret fra Etf. Der ud-
betales fratrædelsesgodtgørelse svarende til funktionærlovens bestemmelser.

De nuværende bestemmelser gælder i indeværende valgperiode, mens de nye regler vil være 
gældende fra næste (gen)valg.

1 Medlemmerne der er omfattet at funktionærloven vil have følgende opsigelsesvarsler, hvis de bliver opsagt:
 Indtil 6 mdr. ansættelse: én måned
 6 mdr. til 3 års ansættelse: tre mdr.
 3 til 6 års ansættelse: 4 mdr.
 6 til 9 års ansættelse: 5 mdr.
 Herefter 6 mdr.

         Derudover udbetales følgende fratrædelsesgodtgørelse som engangsbeløb på fratrædelsestidspunktet:

 Én månedsløn, hvis du ved fratræden var ansat i mere end 12 år
 Tre måneders løn, hvis du ved fratræden var ansat i mere end 17 år
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For de syv øvrige HB-medlemmer bortfalder honoraret ved udtræden, svarende til de nuvæ-
rende bestemmelser.

 Dødsfald:
HPU anbefaler, at bestemmelserne vedr.  dødsfald (§14,3 i vedtægterne) for landsformand og
næstformand i funktion udgår.

De nuværende bestemmelser vedrørende dødsfald gælder i indeværende valgperiode, men vil
bortfalde ved næste (gen)valg.

 Ferie:
HPU anbefaler, at de fem fuldtidsfrikøbte fortsat omfattes af Vederlagsbekendtgørelse 1461 af
19. december 2005, og dermed ikke af ferielov eller ferieaftalen, dog således at ferietillægget
hæves fra de nuværende 1,5% til 2,3%. Forhøjelsen træder i kraft 1.1.2020.

De øvrige syv HB-medlemmer skal heller ikke fremover være omfattet af hverken ferielov, feri-
eaftale eller vederlagsbekendtgørelse.

Udgangspunktet for anbefalingerne er således, at de principper, som blev besluttet på REP07 og 
REP10 fortsat er relevante, men med fordel kan justeres, så de bliver mere gennemsigtige, nem-
mere at administrere og den økonomiske belastning for Etf i højere grad er forudsigelig. 

Udvalgets forslag skal ses som en samlet tilpasning til vilkårene for ergoterapeuter i kommunerne 
og indebærer, at der er vilkår som forbedres og vilkår som forringes. 

De enkelte anbefalinger er uddybet i afsnit 3-6 og de økonomiske konsekvenser af anbefalingerne 
er gennemgået i afsnit 7.
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3. Honorar

Niveau 
Honorar Honorar inkl. evt. pension, 

kr. pr. md
Formand Trin 54 + tillæg fra reguleringer 83.700
Næstformand Trin 52 + tillæg fra reguleringer 68.200
Regionsformænd Trin 50 +tillæg fra reguleringer 54.300
Øvrige HB-medlemmer kronebeløb 1.205

Niveautilpasning jf. bilag B

På REP07 blev det besluttet, at de fem fuldtidshonorarlønnede blev honoreret efter henholdsvis 
trin 54, 52 og 50 på KTO-skalaen.

Niveauet for honoraret blev fastlagt under hensyntagen til principperne om at honoraret skulle af-
spejle opgaver og kompleksitet og samtidig være på et niveau, som var attraktivt for alle medlem-
mer og ikke afholdt medlemmer fra at stille op. 

De syv øvrige HB-medlemmer modtager et månedligt kronebeløb som honorar, honoraret er ikke 
pensionsgivende og der afregnes ikke ferietillæg. Honoraret blev fastlagt ud fra princippet om at 
opgaven som hovedbestyrelsesmedlem er tidskrævende, omfattende og kræver stort fagligt og po-
litisk overblik. Honoraret signalerer indsatsens betydning for foreningen. 

På REP16 blev det besluttet at eksterne honorarer, helt konkret for deltagelse i bestyrelsesarbejdet 
i Pensionskassen for Sundhedsfaglige, ikke længere tilfalder landsformanden, men Etf.

Regulering: 
På REP07 blev det besluttet, at de fem fuldtidshonorarlønnede blev honoreret efter trin på KTO-
skalaen og dermed reguleret svarende til de generelle lønstigninger i KTO-forliget.  

Honoraret til de syv øvrige HB-medlemmer blev ligeledes reguleret på baggrund af de generelle 
lønstigninger.

På REP10 blev det besluttet, at honorarerne til de fem fuldtidsfrikøbte honorarlønnede skulle regu-
leres svarende til den samlede OK-ramme. Dette medførte, at midler anvendt til ferie, barsel, om-
sorgsdage og ikke mindst puljer til organisationsforhandlingerne, der ikke kan direkte overføres til 
de honorarlønnedes vilkår, blev oversat til løntillæg eller pension på baggrund af konkret aftale. 

Honoraret til de syv øvrige HB-medlemmer reguleres alene med de generelle lønstigninger.

Vilkår i sammenlignelige organisationer: 
Honorarerne i de organisationer, som udvalget har ønsket at sammenligne Etf’s honorarer med 
fremgår af bilag B. 

Generelt er der en række organisatoriske forskelle, som gør det vanskeligt at sammenligne niveau-
et for honorarerne direkte, f.eks. kan antallet af fuldtidsfrikøbte honorarlønnede, rollefordelingen 
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mellem det centrale og det regionale niveau samt medlemsantal og -sammensætning have betyd-
ning for honorarets niveau.

En række organisationer regulerer honorarerne på baggrund af det toneangivende offentlige forlig, 
evt. suppleret med lønudviklingen for udvalgte grupper. DSR anvender nettoprisindekset, som og-
så anvendes til regulering af kontingentet.

HPU’s bemærkninger og anbefalinger: 

Niveauet for honorarer:

Det er vigtigt, at der er gennemsigtighed i vilkårene for fuldtidsfrikøbte honorarlønnede, og at Etf’s 
medlemmer kan se sig selv i bestemmelserne.

Der tilstræbes vilkår der, som minimum, afspejler vilkårene for ledende ergoterapeuter på tilsvaren-
de ledelsesniveau, idet principperne fra REP07 om at honoraret skulle afspejle opgaver og kom-
pleksitet og samtidig være på et niveau, som ikke afholder medlemmer fra at stille op, fortsat skal 
være opfyldt. 

Udvalget vurderer, at det er vanskeligt at foretage en direkte sammenligning af honorarerne og vil-
kårene i andre organisationer på grund af organisatoriske forskelle.

Honoraret til regionsformændene ligger på niveau med ledende ergoterapeuter i de største kom-
muner.

HPU vurderer, at principperne fra REP07 fortsat er opfyldt, og at der derfor ikke er basis for at hæ-
ve honorarerne til de fem fuldtidsfrikøbte

HPU vurderer, at tillægget til de syv øvrige HB-medlemmer har et niveau, hvor det ikke er attraktivt 
at påtage sig opgaven og at tillægget skal hæves til 1.500 kr. pr. md. Beløbet svarer til en gennem-
snitlig ”dagsløn2” for en ergoterapeut basisstilling i kommunerne, og udvalget skønner, at selvom 
HB-medlemmerne frikøbes til mødedeltagelse mv.  vil der stadig være opgaver som skal løses, 
men ikke honoreres.

HPU anbefaler, at:

A) Niveauet for honoraret til de fem fuldtidsfrikøbte politikere ikke ændres

B) Tillægget på 1.205 kr. pr. md. til de syv øvrige HB-medlemmer hæves til 1.500 kr. pr. md.
Forhøjelsen træder i kraft 1.1.2020.

Reguleringen:
Udvalget ser ikke en nødvendighed i, at reguleringen skal følge lønreguleringen for medlemmerne, 
men det er afgørende, at den anvendte regulering er gennemsigtig, fremtidssikret og simpel at ad-
ministrere.

2 7,4x den gennemsnitlige timeløn uden pension og feriepenge til kommunalt ansatte ergoterapeuter ansat i basisstil-
linger. Kilde: KRL (kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Data for oktober 2018.
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HPU har haft en række overvejelser om den fremtidige reguleringsmetode, og finder at koblingen 
til reguleringen for kommunalt ansatte ergoterapeuter vil ligge i tråd med de øvrige forslag til tilpas-
ninger, men at ”oversættelsen” af det kommunale forlig skal forenkles for at fremme gennemsigtig-
heden.

HPU anbefaler, at:

 Reguleringen følger den generelle lønstigninger, inkl. udmøntninger fra reguleringsordningen
på det kommunale område, og suppleres med de øvrige økonomiske elementer i OK-forliget.

 Værdien af de øvrige økonomiske elementer udbetales som løn i form af et tillæg, som bereg-
nes procentuelt3 af lønningerne til hhv. Landsformand, næstformand og regionsformænd såle-
des at forskellen mellem de tre funktioner bevares.  Tillægget reguleres som øvrige løndele
ved kommende lønreguleringer.

 At reguleringen anvendes for alle medlemmer af HB. For de øvrige syv medlemmer af HB vil
en oversættelse af de økonomiske elementer, som ligger ud over de generelle lønstigninger,
medføre at honoraret øges tilsvarende, procentuelt.

4. Pension

Niveau: 
De fuldtidsfrikøbte honorarlønnedes pensionssats følger satsen for ledende ergoterapeuter på det 
kommunale område, dvs. 18,00 % inkl. Fritvalgstillæg (hvis fritvalgstillægget vælges som løn udgør 
pensionssatsen 17,48%) pr. 1.4.2019.

Øvrige syv HB-medlemmer modtager ikke pension af honoraret, men oppebærer pension på bag-
grund af hovedbeskæftigelsen.

Regulering:
Reguleringen følger pensionssatsen for ledende ergoterapeuter i kommunerne, men den enkelte 
kan også aftale, at en del af puljemidlerne fra det kommunale forlig anvendes på pension i stedet 
for løn.

Vilkår i sammenlignelige organisationer: 
Det typiske billede er at pensionen følger den største (leder-)medlemsgruppe og reguleres svaren-
de til udviklingen i denne.

HPU’s bemærkninger og anbefalinger 
Udvalget har ikke et særligt fokus på pensionen, og vurderer, at det er vanskeligt at fastsætte det 
pensionsbidrag, som sikrer en tilstrækkelig dækningsgrad (udbetalt pensionsbidrag i forhold til løn-

3 I praksis vil en organisationspulje på 0,5% blive omregnes til et kronetillæg, som svarer til 0,5% af den enkelte fuld-
tidsfrikøbtes løn. Tillægget vil blive reguleret på lige fod med løntrinsløn og andre tillæg ved kommende reguleringer. 
For de syv medlemmer vil selve kronebeløbet blive forhøjet.
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nen på pensionstidspunktet) fordi det vil være et produkt af mange elementer, som ikke er knyttet 
til vilkårene som honorarlønnet.

Det er væsentligt, at de fuldtidsfrikøbte honorarlønnedes pension bidrager til en tilstrækkelig dæk-
ningsgrad.

Den foreslåede fremtidige reguleringsmetode for honorarerne medfører, at de puljemidler, som 
blandt andet bliver brugt til forhøjelse af ledernes pension, bliver udbetalt som løn og derfor kan de 
fuldtidsfrikøbte honorarlønnede ikke både få midlerne som pensionsstigning og som lønstigning. 

Måtte de nuværende fuldtidsfrikøbte have anvendt dele af tidligere reguleringer på pension beva-
res det konkrete tilvalg som en personlig ordning indtil fratræden.

HPU anbefaler, at:

Pensionen fastlåses på de nuværende 18 %. Et kommende repræsentantskab vil derfor skulle ta-
ge stilling til en evt.  forhøjelse af pensionen.

5. Arbejdstid/Ferie

Vilkår
De fuldtidsfrikøbte honorarlønnede tilrettelægger selv deres arbejdstid og har ingen højeste tjene-
stetid. De følger ikke ferieloven, men har ret til at holde fri i 6 uger årligt, og optjener derudover et 
ferietillæg på 1,5%4. Ved fratrædelse afregnes der ikke til feriekonto.

De øvrige syv HB-medlemmer er ikke omfattet af ferieloven, ferieaftalen eller vederlagsbekendtgø-
relsen.

Indtil 1.9.2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, medfører den manglende optjening af ret til fe-
rie med løn/feriepenge, at en honorarlønnet som fratræder, holder ferie uden feriepenge det efter-
følgende ferieår. 

Fra 1. september 2020 overgår alle offentligt og privatansatte til ny ferielov/ferieaftale, der medfø-
rer samtidighedsferie. 

Det betyder, at hvis de fuldtidsfrikøbte fratræder hvervet og overgår til almindelig beskæftigelse vil 
de, fra 1. september 2020, kunne afholde ferie samtidig med at de optjener den, og der er således 
ikke et "efterslæb", selvom de ikke har optjent fuld ferie i det forudgående kalenderår.

HPU vurderer, at vilkårene for de fuldtidsfrikøbte med fordel kan tilpasses til de vilkår der er gæl-
dende for ergoterapeuter i kommunerne ved at forhøje ferietillægget fra 1,5% til 2,3%.

4 Jf. vederlagsbekendtgørelsen (bek. 1461 af 19. december 2005) Efter Vederlagsbekendtgørelsen udbeta-
les der hvert år 1. maj en feriegodtgørelse på 1,5 % beregnet ud fra honoraret det forudgående kalenderår.
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HPU’s bemærkninger og anbefalinger:

HPU anbefaler, at:

A) De fuldtidsfrikøbte honorarlønnede fortsat omfattes af Vederlagsbekendtgørelse 1461 af
19. december 2005, og dermed ikke af ferielov eller ferieaftalen.

B) Ferietillægget hæves fra de nuværende 1,5% til 2,3% for de fem fuldtidsfrikøbte.

C) De øvrige syv HB-medlemmer skal heller ikke fremover være omfattet af hverken ferielov,
ferieaftaler eller vederlagsbekendtgørelse.
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6. Fratrædelsesgodtgørelse

Gældende vilkår
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 eller regionsformand efter en periode på 6, 9 eller 12
år fratræder, udredes herudover et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders ho-
norar.

 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 af de øvrige 7 hovedbestyrelsesmedlem fratræder, ophører honoreringen samtidig med tids-
punktet for fratræden.

Vilkår i sammenlignelige organisationer:
En række organisationer har fratrædelsesordninger, som stiller politisk valgte bedre end funktionæ-
rer (se bilag B). Der er typisk tale om ordninger der minder om funktionærlovens bestemmelser 
ved opsigelse, uanset om de valgte selv vælger at fratræde. Udvalget har ikke kendskab til organi-
sationer, hvor vilkårene for fratrædelse er afhængige af begrundelsen for fratrædelsen. 

HPU’s bemærkninger og anbefalinger:
Kommissoriet pålægger udvalget at have en særlig opmærksomhed på fratrædelsesordningerne.  

Det er et bærende princip i udvalgets arbejde at ordentlighed skal være den styrende værdi. I rela-
tion til fratrædelsesordningerne har princippet både betydning for udformning af fratrædelsesord-
ningerne, og for overgangsbestemmelserne ved eventuelle ændringer af de nugældende vilkår.

Der har også været et vigtigt parameter at Etf’s udgifter skal være så forudsigelige som muligt.

Udvalget har generelt haft fokus på at tilpasse vilkårene for de fuldtidsfrikøbte til de vilkår, der gæl-
der for medlemmerne.
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Medlemmer, der er omfattet at funktionærloven vil have følgende opsigelsesvarsel, hvis de bliver 
opsagt:

 Indtil 6 mdr. ansættelse: én måned
 6 mdr. til 3 års ansættelse: tre mdr.
 3 til 6 års ansættelse: 4 mdr.
 6 til 9 års ansættelse: 5 mdr.
 Herefter 6 mdr.

Derudover har medlemmerne krav på fratrædelsesgodtgørelse, som udbetales som et engangsbe-
løb ved fratrædelsen, hvis betingelserne er opfyldt:

 Én månedsløn, hvis medlemmet ved fratræden var ansat i mere end 12 år.
 Tre måneders løn, hvis medlemmet ved fratræden var ansat i mere end 17 år.

Hvis medlemmet selv siger op er varslet en måned.

I tilfælde af sygdom, vil medlemmet typisk blive opsagt.

Fremtidige fratrædelsesvilkår:
Udvalget finder det rimeligt at fratrædelsesordningerne for de fem fuldtidsfrikøbte bør differentieres 
på baggrund af begrundelsen for fratræden:

o Ved fratræden efter eget ønske i perioden er der ingen fratrædelseshonorar eller fratrædelses-
godtgørelse.

o Ved fratræden efter eget ønske ved periodens udløb ydes fratrædelseshonorar i 3 måneder,
dog således at evt. anden indkomst/pension modregnes honoraret fra Etf.

o Ved tabt kampvalg/ afgang på grund mistillidsvotum eller sygdom ydes fratrædelseshonorar
svarende til funktionærloves bestemmelser. Vilkårene overføres til de fuldtidsfrikøbte således,
at de kan få udbetalt honorar i en periode svarende til opsigelsesvarslet, dog således at evt.
anden indkomst/pension modregnes honoraret fra Etf. Der udbetales fratrædelsesgodtgørelse
på fratrædelsestidspunktet.

o For de syv øvrige medlemmer af HB bortfalder honoraret ved udtræden, som hidtil.

Vilkår ved dødsfald:
Udvalget har drøftet bestemmelsen i §14,3 vedrørende dødsfald.
”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 funktionsperi-
ode på henholdsvis 1, 2 eller 3 år og derover.”

Bestemmelsen gælder ikke for regionsformænd jf. vedtægternes §15,6.
HPU finder ikke, at der skal gælde særlige vilkår for landsformand og næstformand ifm. dødsfald.
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Overgangsordninger:
REP07-beslutningerne trådte i kraft fra førstkommende valgperiode for de respektive valgte og ud-
valget foreslår en tilsvarende overgangsordning, hvor de nuværende bestemmelser gælder i inde-
værende valgperiode, mens de nye regler vil være gældende fra næste (gen)valg. Overgangsord-
ningerne gælder både ændringer i bestemmelserne vedrørende fratrædelse og vedrørende døds-
fald.

HPU anbefaler, at:
A) Ved fratræden efter eget ønske i perioden er der intet fratrædelseshonorar/ fratrædelses-

godtgørelse for fuldtidsfrikøbte. Honoraret ophører ved udtræden af HB.

B) Ved fratræden efter eget ønske ved valgperiodens udløb ydes honorar i 3 måneder til fuld-
tidsfrikøbte, dog således at evt. anden indkomst/pension modregnes honoraret fra Etf.

C) Ved tabt kampvalg/afgang på grund mistillidsvotum eller sygdom ydes fratrædelseshonorar
og fratrædelsesgodtgørelse svarende til vilkårene i funktionærloven til fuldtidsfrikøbte, dog
således at evt. anden indkomst/pension modregnes honoraret fra Etf.

D) Bestemmelserne vedr.  dødsfald (§14,3 i vedtægterne) for landsformand og næstformand i
funktion udgår.

E) De nuværende bestemmelser gælder i indeværende valgperiode, mens de nye regler vil
være gældende fra næste (gen)valg.

F) Fratrædelsesbestemmelserne for de syv øvrige medlemmer af HB ændres ikke.

7. Økonomiske konsekvenser af udvalgets forslag

Honorar mv.:

Årlig varig udgift 

Forslag om forhøjelse af ferietillægget fra 1,5% til 2,3 % til de fem fuld-
tidsfrikøbte HB-medlemmer 25.000
 Forslag om forøgelse af tillæg fra 1.205 kr. pr. md til 1.500 kr. pr.  md. 
Til de syv øvrige HB-medlemmer       25.000

Regulering:

Ændringer i reguleringsmekanismen vil ikke have betydning for de fuldtidsfrikøbte, idet metoden 
økonomisk vil svare til den nuværende metode.

For de øvrige HB-medlemmer vil ensretningen af metoden have en mindre betydning. 
Siden REP07 (fra 1.4.2008 til og med 1.4.2019) har de generelle lønstigninger udgjort 21%, mens 
de øvrige økonomiske elementer 4,5%. 
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Tillægget ville have udgjort ca. 1.250 kr. i stedet for 1.205 kr. hvis det foreslåede reguleringsprincip 
allerede var i anvendelse. Dette svarer til en årlig, varig meromkostning på 4.500 kr.

Fratrædelsesordningerne:
Udgifterne til fratrædelsesordningen er en engangsudgift og kan derfor ikke sammenholdes direkte 
med de varige udgifter, som vil følge af eventuelle forhøjelse af honorar og ferietillæg.

Udgifterne til fratrædelsesordningerne vil i dag afhænge af de antal år den fratrædende har været 
fuldtidsfrikøbt. Hvis en fuldtidsfrikøbt honorarlønnet har haft hvervet i 12 år eller mere, kan der ud-
betales godtgørelse svarende til 9 mdr. honorar, bestående af 6 mdr. honorar og 3 mdr. godtgørel-
se. 

Fratrædelseshonoraret reduceres med den indtægt, den afgåede måtte oppebære fra anden stil-
ling, som tiltrædes i den periode, fratrædelseshonoraret udbetales i. 

Fremadrettet vil udgiften afhænge af omstændighederne omkring fratræden og evt. antal år i det 
pågældende hverv.

Der kan således ikke foretages en entydig beregning af engangsudgiften ved en omlægning af fra-
trædelsesordningerne.

Nuværende vil-
kår: Forslag fra HPUFratrædelseshonorar 

og -godtgørelse, mak-
simal udgift (honorar, 

pension og ferietil-
læg=1,5%)

uanset grund = 
maksimalt   9 
mdr. honorar

Fratræder i 
perioden = 0

Fratræder ved 
valg efter eget 
ønske= maksi-
malt 3 mdr.

Fratræder pga. kamp-
valg/mistillid/sygdom = 
maksimalt 9 mdr. honorar

Formand 764.600 kr 0 254.900 kr. 764.600
næstformand 623.000 kr. 0 207.700 kr. 623.000

Regionsformænd (3)

1.488.100 kr. 

Svarende til 
496.030 kr.  pr. 
regionsfomand     0

496.030 kr.   
svarende til

   165 343 kr.  
pr. regionsfor-

mand 

1.488.100

Svarende til 496.030 pr. 
regionsformand     

Bestemmelsen vedrørende dødsfald har aldrig været anvendt.
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Bilag A: Kommissorium for honorarpolitiske 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 ho-
norarerne samt i hvem, der skal oppebære honorarer.

2.
Det honorarpolitiske udvalg, der nedsættes forud for REP19, har som en bundet opgave at gen-
nemgå de gældende fratrædelsesordninger med henblik på eventuelt at fremsætte forslag om æn-
dringer 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 herud-
over et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders honorar.

Dør landsformand eller næstformand i funktionsperioden, modtager ægtefælle eller børn under 18 
år, overfor hvem der haves forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders honorar, efter en funktionsperi-
ode på henholdsvis 1, 2 eller 3 år og derover.

Når et hovedbestyrelsesmedlem fratræder, ophører honoreringen samtidig med tidspunktet for fra-
træden. 

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 nuvæ-
rende 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.
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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 ho-
norarpolitiske 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 Ergo-
terapeuten dels på hjemmesiden.

Hvis der er flere kandidater, end der er pladser i udvalget, vælges de tre medlemmer ved lodtræk-
ning. Lodtrækningen foretages på førstkommende HB-møde, og lodtrækningen gennemføres un-
der ledelse af Etf’s direktør.

5.
Hvis et medlem udtræder, inden funktionsperioden udløber, suppleres udvalget med et nyt med-
lem. 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 for-
bindelse 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. Deltager-
nes rejseomkostninger dækkes af Etf. Etf sørger for mødeforplejning og stiller mødelokaler til rå-
dighed for udvalget.

Etf’s forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed er sekretær for udvalget. Dorthe Julie Kofoed bistår ud-
valget med udarbejdelse af de fornødne beregninger.

8.
Udvalgets funktionsperiode løber fra tidspunktet for nedsættelsen i 2017 og til tidspunktet for af-
slutningen af REP19.
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Bilag B: Oversigt skema over vilkår og forslag

Honorar (inkl. Pension) pr 
år

Regulering Pension Fratrædelsesordninger

Ergoterapeutforenin-
gen

1.10.2018:

Formand: 83.700 kr.
Næstformand: 68.200 kr. 
Regionsformænd: 54.300 
kr.
HB-medlemmer: 1.205 kr.

De fuldtids-
frikøbte regu-
leres på bag-
grund af det 
samlede OK-
resultat.

Generelle 
lønstigninger, 
KL-forliget til 
de syv øvrige 
HB-medlem-
mer. 

17,95 %

(18,00 % pr. 
1.4.2019)

Når en landsformand, næstformand eller en re-
gionsformand fratræder udbetales: 

 Op til 3 årsfunktionsperiode 3 måneders
honorar efter fratrædelse.

 Efter 3 års funktionsperiode 4 måne-
ders honorar efter fratrædelse.

 Efter 6 års funktionsperiode 5 måne-
ders honorar efter fratrædelse.

 Efter 9 års funktionsperiode 6 måne-
ders honorar efter fratrædelse.

 Fratrædelsesgodtgørelsen reduceres
med den indtægt, den afgåede måtte
oppebære fra anden stilling, som tiltræ-
des i den periode, fratrædelsesgodtgø-
relsen udbetales i.

 Når landsformand eller næstformand ef-
ter en periode på 6, 9 eller 12 år fratræ-
der, udredes herudover et beløb sva-
rende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måne-
ders honorar.

Når et hovedbestyrelsesmedlem fratræder, op-
hører honoreringen samtidig med tidspunktet 
for fratræden.
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Danske Fysioterape-
uter

1.2.2018:

Formand: 93.575 kr. Re-
gionsformænd: 51.626 kr. 
HB-medlemmer: 4.113 kr. 

Generelle 
lønstigninger

16,05 % Fuldtidshonorerede politikere modtager ho-
norar efter deres fratræden eller manglende 
genvalg efter følgende takster:

 0-6 måneders funktionstid: 1 måneds
honorar.

 6 måneder - 3 års funktionstid: 3 måne-
ders honorar.

 3-6 års funktionstid: 4 måneders ho-
norar.

 6-9 års funktionstid: 5 måneders ho-
norar.

 9 års funktionstid eller mere: 6 måne-
ders honorar.

Ved fratræden efter periode på henholdsvis 12 
år, 15 år eller 18 år udbetales derudover et be-
løb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måne-
ders honorar.

Dansk Sygeplejeråd 1.1.2017:
Formand: 114.954 kr.
Næstformand: 89.409 kr. 
Kredsformand: 76.635 kr.

1. januar med
netto-prisin-
dekset

 16,59 % Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 
måneders løn og så fremdeles. Ordningen kan 
maksimalt udløse 9 måneders løn. 
Såfremt der modtages løn i perioden med fra-
trædelsesløn, modregnes lønnen i denne.

Danske Bioanalytike-
re

1.10.2018:
Formand: 80.666 kr.
Næstformand: 57.730 kr.
Regionsformand: 54.168 
kr.

Generelle 
lønstigninger 

16,59 % Fuldtidsfrikøbte: Funktionærloven (inkl.  Fra-
trædelsesgodtgørelse) tillagt 3 mdr. suppleren-
de fratrædelseshonorar.

 0-6 måneders funktionstid: 4 måneds
honorar.
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 6 måneder - 3 års funktionstid: 6 måne-
ders honorar.

 3-6 års funktionstid: 7 måneders ho-
norar.

 6-9 års funktionstid: 8 måneders ho-
norar.

 Herefter 9 måneders honorar.

 Fratrædelsesgodtgørelse: 1 måneds honorar 
ved 12-17 års funktionsperiode og 3 måneders 
honorar ved 17 års funktionsperiode eller der-
over.


Socialpædagogernes 
Landsforbund

1.1.2016:
Formand 82.114 kr. 
FU-medlem: 76.351 kr.
Kredsformand: 60.019 kr. 

Generelle 
lønstigninger

16,02 % 

(Svarende til le-
dere i fælles 
overenskomst)

Ved under 5 års ansættelse: fratrædelsesløn 
svarende til:

 Indtil 6 mdr. ansættelse: 1 månedsløn.
 Mellem 6 mdr. og 3 års ansættelse: 3

mdr. løn.
 Mellem 3 og 5 års ansættelse: 4 mdr.

løn.
Ved 5 års ansættelse: Fratrædelsesgodtgørel-
se svarende til:

 Efter 5 års ansættelse: 7 mdr. løn (eks-
kl. pension og feriepenge).

 Efter 6 års ansættelse: 8 mdr. løn (eks-
kl. pension og feriepenge).

 Efter 9 års ansættelse: 9 mdr. løn (eks-
kl. pension og feriepenge).

 Efter 12 års ansættelse: 10 mdr. løn
(ekskl.  pension og feriepenge).

 Efter 15 års ansættelse: 11 mdr. løn
(ekskl.  pension og feriepenge).
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 Efter 18 års ansættelse: 12 mdr. løn
(ekskl. pension og feriepenge).


