
Dagsordenens punkt 8 
 
Fremlæggelse og godkendelse af politiske fo-
kusområder for foreningens arbejde 2020-2022 
 

        
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

 

Forslagets tekst: HB stiller forslag om, at foreningens politiske fokusområder 2020-2022 
samler tre konkrete indsatsområder under overskriften ”Vi gør din hverdag mulig”.  De tre 
områder er ”lige adgang til ergoterapi”, ”styrket praksisudvikling” og ”styrket forskning”. De 
enkelte områder og de foreslåede indsatser kan læses i publikationen ´”forslag til indsats-
områder 2020-2022”. Publikationen er vedlagt som bilag. 
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”VI GØR DIN hverdag mulig — 2020-2022” er et indsats-
program med tre strategiske fokusområder for Ergote-
rapeutforeningens arbejde i de kommende år.

Ergoterapeuter er i dag anerkendt for den stærke 
faglighed, brug af valide undersøgelsesredskaber og 
tværfaglige arbejdsform. Det er kompetencer, der 
efterspørges bredt i velfærdssamfundet. De kompe-
tencer bygger vi videre på i de kommende år med 
ambitiøse tiltag for vores fælles praksis- og forsk-
ningsudvikling. 

Vi skal have modet til at prøve nye tiltag af i prak-
sis, som kan være til inspiration for forskningen. 
Det kan styrke brobygningen mellem praksis og 
forskning. Vores langsigtede ambition er en mere 
forskningsbaseret praksis. Det vil styrke vores 
faglighed yderligere, så vi kan præge udviklingen  
i samfundet endnu mere.

Øget faglighed gør det ikke alene. Vi skal også  
i højere grad italesætte, hvad vi bidrager med  
i samfundet. En vigtig brik i denne indsats er 
formidlingen af grundfortællingen om ergoterapi 
over for beslutningstagere på det lokale, regionale 
og nationale niveau. 

Vi gør din hverdag 
mulig — 2020-2022   

FORORD

Grundfortællingen skal bidrage til at skabe et større 
kendskab til den faglighed og de løsninger, som 
ergoterapeuter bidrager med inden for alle de områ-
der, hvor de arbejder. Sammen skal vi få grundfortæl-
lingen til ”at leve og gro”. 

Indsatsprogrammet ”Vi gør din hverdag mulig 
— 2020-2022” bygger videre på den foregående REP- 
periodes fokusområde ”Kvalitet og trivsel i hverda-
gen”.

”Kvalitet og trivsel i hverdagen” har været den 
første trædesten i forhold til at sætte fokus på 
sammenhængen: At gode rammer og vilkår for at 
yde kvalitet i opgaveløsningen understøtter trivsel, 
der gavner kerneopgaven.

De kommende år fortsætter vi arbejdet med have 
fokus på den kerneopgave, som ergoterapeuter har  
i samfundet. Målet er i dialogen med borgeren at 
finde frem til løsninger, som passer til hans eller 
hendes liv, og at skabe og understøtte en hverdag 
med indhold og struktur, hvor den enkelte borger 
kan deltage i præcis de aktiviteter, som han eller 
hun finder meningsfulde.

Ergoterapeutforeningen, 2019

ETF’S INDSATSOMRÅDER:

01.  Lige adgang til ergoterapi
02. Styrket praksisudvikling
03. Styrket forskning
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Vi gør din hverdag mulig
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Lige adgang  
til ergoterapi

01
DER ER I DISSE år et stort politisk fokus på borgernes rettigheder på sund-
heds- og socialområdet. 

I sommeren 2018 besluttede Folketinget at skrive en kommunal ”frit valgs 
ordning” ind i sundhedsloven. Den betyder, at borgeren har ret til selv at 
kunne vælge leverandør på genoptræningsområdet, hvis kommunen ikke 
kan give et genoptræningstilbud inden for syv dage efter udskrivning fra 
sygehuset. 

Det er betydningsfuldt for den enkelte borger at komme hurtigt i gang 
med genoptræningen efter et sygdomsforløb, men det udfordrer borger-
nes adgang til ergoterapi, når der ikke er private ergoterapeuter i hele 
landet på alle faglige områder. På den måde medfører det frie valg en øget 
ulighed i adgangen til ydelserne hos de private leverandører. Ergoterapeut-
foreningen ønsker at fremme den lige adgang, så alle borgere har mulighed 
for at få de ergoterapeutiske ydelser, som de har behov for. 

For at gøre patientrettigheden reel er der behov for flere privatansatte 
og flere privatpraktiserende ergoterapeuter. Det kræver, at ergoterapeu-
ter får samme mulighed som f.eks. fysioterapeuter og kiropraktorer til at 
arbejde under en overenskomst med det offentlige og dermed blive en del 
af ydernummer-systemet.

I udviklingen af det nære sundhedsvæsen satses der i disse år på et ko-
ordineret og mere systematisk samarbejde mellem hospitaler, praksissek-
tor og kommuner. De nuværende samarbejdsflader er udfordret, fordi der 
f.eks. ikke er sammenhæng mellem de privatpraktiserende (special)læger 
og ergoterapeutisk genoptræning. Det skyldes, at de privatpraktiserende 
læger ikke kan henvise til ergoterapeutisk genoptræning i hverken det 
offentlige eller private.
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7ETF’s — INDSATSOMRÅDER — 2020-20226 ETF’s — INDSATSOMRÅDER — 2020-2022 

LIGE ADGANG  
TIL ERGOTERAPI
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Konkrete indsatser
• Der udarbejdes en strategi for at få flere ergoterapeutiske 

udbydere, der vil arbejde med genoptræning inden for 
rammerne af frit valgs ordningen i Sundhedslovens §140. 

• Der arbejdes for, at privatpraktiserende ergoterapeuter i 
øget grad kan dække behovet for faglige ydelser i hele lan-
det og på sigt kan dække behovet for ergoterapeutiske 
ydelser fuldt ud.

• Der udarbejdes en flerårig strategi, som led i arbejdet 
med 
— at privatpraktiserende ergoterapeuter på sigt kan blive 
en del af ydernummersystemet. 
— at det bliver muligt, at praktiserende læger og privat-
praktiserende speciallæger kan henvise til ergoterapi.  
— at borgerne kan tage til privat ergoterapi med offentligt 
tilskud uden henvisning fra de praktiserende læger. 

• Der arbejdes for at understøtte og sikre bedre rammer  
og vilkår for at praktisere ergoterapi i privatregi – både som 
privatpraktiserende og som privat ansat i f.eks. en fysiote-
rapiklinik.

Fakta

Etf og privat ergoterapi 
I 1989 takkede Etf nej til forhand-
linger med sygesikringen om privat 
ergoterapi. Det har ikke været 
muligt at genoptage forhandlinger-
ne siden, da det er blevet afvist af 
skiftende regeringer. 

Spirende interesse for at blive 
privatpraktiserende
Etf gennemførte i juni 2019 en 
undersøgelse i medlemspanelet 
om synet på at blive privatprakti-
serende ergoterapeut. 112 ergote-
rapeuter ud af de 315, der besva-
rede undersøgelsen, er 
interesseret i at blive privatprak-
tiserende ergoterapeut – nu eller 
i fremtiden. 103 ønsker det ikke, 
mens 100 ikke ved det.

Knap halvdelen af de ergoterapeu-
ter, der er interesseret i at blive 
privatpraktiserende, forestiller sig 
at være på deltid med anden be-
skæftigelse, mens en tredjedel 
forestiller sig at være på fuld tid. 
De ønsker at arbejde inden for en 
bred vifte af områder, hvor de mest 
populære er ”undervisning og su-
pervision” og ”genoptræning og 
rehabilitering”.
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Styrket praksisudvikling
I ERGOTERAPEUTFORENINGEN har vi en lang tradition for stær-
ke faglige selskaber og netværk.

Den seneste medlemsundersøgelse fra 2016 bekræftede, at 
det faglige fællesskab er en afgørende faktor for medlemmerne. 
Fagligheden binder os sammen. Fagligheden er også en afgø-
rende faktor for, at vi alle kan se os selv i Etf – både medlemmer 
med en professionsbachelor og medlemmer, der videreuddan-
ner sig. 

Fremtidens krav til tværfaglighed og stærke monofaglige kom-
petencer vil øges i de kommende år. Det er vigtigt, at selskaber-
ne og netværkene følger udviklingen, så de fortsat er et naturligt 
aktiv for vores medlemmer.

I dag har de faglige selskaber indflydelse via de nationale ar-
bejdsgrupper i ministerier og styrelser. Det understøtter udvik-
lingen af vores fag og praksis. Vi har oplevet stor anerkendelse 
for de ergoterapeutiske kompetenceprofiler, som er et resultat 

af et ambitiøst samarbejde mellem de faglige selskaber og en 
aktiv økonomisk prioritering fra Etf’s side. Udviklingen af nye 
kompetenceprofiler vil få os til at stå fagligt endnu stærkere.

De faglige selskaber giver også mulighed for brobygning til 
netværk i andre faglige organisationer. Etf’s skifte til AC gør det 
naturligt at bruge de nye samarbejdsflader til at udvikle profes-
sionen yderligere. 

Der er behov for en løbende udvikling. For de ergoterapeuti-
ske ansættelser udvides i disse år til nye områder og funktioner 
i takt med, at den rehabiliterende tilgang udbredes i samfundet. 

En analyse fra 2015 viste også, at vi får en øget tilgang af ergo-
terapeuter til arbejdsmarkedet samtidig med en mindre afgang. 
Det medfører, at vi fortsat skal skaffe flere arbejdspladser til 
ergoterapeuter i fremtiden. Vi skal fortsætte vores fokus på at 
skaffe øget beskæftigelse på kendte og nye arbejdspladser.

02
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Fakta

Faglige selskaber, klubber  
og netværk
Etf har i dag 20 faglige selskaber, 
klubber og netværk med i alt 4.448 
medlemmer.
Etf afsætter årligt 265.000 kroner 
i direkte tilskud til de faglige sel-
skaber, netværk og klubber. Der-
udover varetager Etf en række 
administrative opgaver.

Udvikling af praksis
Praksispuljen blev etableret d. 1. 
januar 2000 for en tidsbegrænset 
periode på fem år. På REP2004 
blev det besluttet, at praksispuljen 
skulle fortsætte uden tidsbe-
grænsning. Pengene kommer fra 
de aktive, fuldt betalende med-
lemmer, som årligt indbetaler 92 
kr. til puljen som en del af med- 
lemskontingentet. Afhængig af 

Konkrete indsatser
• Der arbejdes fortsat med at udarbejde faglige og 

politiske anbefalinger, der kan bidrage som en del af 
løsningen på samfundets udfordringer. 

• Der er fokus på at understøtte de medlemmer, der 
arbejder som ene terapeuter blandt andre faggrupper.

• Der indgås partnerskaber med arbejdspladser, der 
arbejder med udviklingen af praksis i forhold til Etf’s 
anbefalinger.

• Der arbejdes med, hvordan Etf organisatorisk kan 
understøtte bestyrelsesarbejdet i selskaber og netværk. 
Målet er, at bestyrelserne kan levere indsatser, der 
bidrager til praksisudvikling, skabe ny og relevant viden 
samtidig med, at det opleves udviklende at være del af en 
frivillig bestyrelse.  

• Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal foretage en 
gennemgang af Etf’s Videnskabelige Råd (EVR) og 
netværksstrukturen med henblik på at komme med 
anbefalinger til  
— den fremtidige dannelse af faglige netværk  
— understøttelsen af bestyrelsesarbejdet  
— en vurdering af den økonomiske tildelingsmodel
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medlemstallet tilføres puljen ca. 
565.000 kr. årligt. Praksispuljen 
administreres af Etf’s Bevillings-
udvalg.

I 2018 fik ni projekter i alt bevilget 
273.849 kr.

Kompetenceprofiler og faglige 
anbefalinger
Etf har udarbejdet fire kompeten-
ceprofiler og tilhørende faglige 
anbefalinger inden for palliation, 
neuro-rehabilitering, hjælpemidler 
og dysfagi. Derudover er der ud-
arbejdet anbefalinger på social-
området. I 2020 udarbejdes kom-
petenceprofilen for håndterapi. 
Indtil videre har udviklingen af 
kompetenceprofilerne kostet 
mere end en halv mio. kr. 

02
STYRKET 

PRAKSISUDVIKLING
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Styrket forskning
UDVIKLINGEN I DEN ergoterapeutiske forskning i Danmark og 
i udlandet har været stærkt stigende igennem de seneste 20 år. 
I Danmark har vi nu mere end 30 ergoterapeuter på ph.d.-niveau. 
Den positive udvikling forventer Etf vil fortsætte i årene fremover.

I dag arbejder de fleste ergoterapeuter i kommunerne. Ten-
densen er, at indsatserne på sundheds- og socialområdet i til-
tagende grad bliver hinandens forudsætninger i de borgernæ-
re løsninger. Det kræver øget forskning, så indsatserne hviler på 
evidensbaseret viden. 

Kommunerne udbyder i dag mange relevante ergoterapeutiske 
indsatser og igangsætter også selv udviklingsprojekter. Men der 
er fortsat et behov for at øge samarbejdet mellem kommunerne 
og forskningsmiljøerne.

Ofte mangler der viden om, hvilke indsatser, der har effekt, og 
hvordan indsatserne tilrettelægges bedst muligt for borgerne. 
På den baggrund bør KL udbygge den forskningsbaserede viden 
og tage et større ansvar for forskningen, herunder den tværsek-
torielle forskning med sygehusene. 

Sygehusene har allerede nu stærke traditioner for fagudvikling 
og forskning. Kommunerne kunne med fordel hente inspiration 
herfra.

03
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STYRKET FORSKNING 
Fakta

Støtte til ph.d.’ere
Alle de ergoterapeuter, som har 
ansøgt om midler i Forskningsfon-
den, er indtil 2019 blevet støttet 
med mellem 100.000 og 120.000 
kr. Det drejer sig om ca. 30 uddan-
nede ph.d.’ere med ergoterapeu-
tisk baggrund.

Projekter i forskningsfonden
I 2018 fik 13 projekter bevilget i alt 
868.542 kr.
Forskningsfondens midler kom-
mer direkte fra medlemmernes 
kontingent. Der kommer således 
kun flere midler, hvis der kommer 
flere medlemmer.
Den fem-årige bevilling til FIA på 
i alt en million kroner, som blev 
bevilget på det forrige repræsen-
tantskabsmøde til professorater, 

er finansieret direkte af Etf’s mid-
ler og har ikke påvirket forsknings-
fonden.

Støtte til COPM
Der er givet mange puljemidler til 
arbejdspladsprojekter fra Etf's 
Praksispulje med COPM som om-
drejningspunkt. Etf investerede 
ca. 100.000 kr. i købet og over-
sættelsen af rettighederne til 
COPM version 5.0 i 2015, som 
løbende revideres.
 
Støtte til FIA
Etableringen af Forskningsinitia-
tivet i ergoterapi og aktivitetsvi-
denskab på SDU har været et langt 
strategisk træk i mere end 20 år. 
Støtten anslås til ca. seks millioner 
kroner over de 20 år.

Konkrete indsatser
• Der udarbejdes en forskningspolitik og -strategi i samarbej-

de med en nedsat arbejdsgruppe.
• Der arbejdes mere systematisk med strategiske samarbejder 

med eksterne aktører f.eks. i forbindelse med forsknings-
baserede pilotprojekter.

• Formidlingen af forskning til andre aktører skal forbedres.
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Akademikernes grundfortælling
I Danmark stikker vores uddannelsesrødder dybt. Vi lever af 
vores investering i uddannelse og forskning. Det skal vi også  
i fremtiden. Vi skal vokse som individer, som fællesskab og som 
samfund.

Mulighedernes veje skal være åbne for alle med vilje, evne og 
lyst til at dygtiggøre sig, uanset baggrund, køn eller nationalitet.

Den akademiske fagbevægelse handler om ambitionen for et 
Danmark, hvor den enkelte kan udfolde sit fulde potentiale, og 
vi alle kan blive dygtigere sammen.

Det er sådan, at vi som land gør en forskel for at løse verdens 
udfordringer.

Vi arbejder for det dygtigste Danmark.
Kilde: AC



  



Dagsordenens punkt 9 a 
 
Afrapportering fra Honorarpolitisk Udvalg 

 
        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: På repræsentantskabsmødet i 2016 blev det besluttet at nedsætte et 
honorarpolitisk udvalg. Efterfølgende udarbejdede HB et kommissorium for udvalget. Heri 
pegede HB på nogle konkrete forhold, som HB ønskede udvalgets vurdering af. Herudover 
blev udvalget stillet frit med hensyn til udvalgets øvrige arbejde. Det honorarpolitiske ud-
valg fik til opgave at udarbejde en rapport til Repræsentantskabet. 

Honorarpolitisk udvalg består af ledende ergoterapeut Lene Lange, ergoterapeut Rikke Ul-
dum Abrahamsen og Klinisk underviser Louise Mosbæk. Forhandlingschef Dorthe Julie 
Kofoed har været sekretær for udvalget. 
 

Honorarpolitisk udvalg præsenterer rapporten for Repræsentantskabet, og der vil blive mu-
lighed for at få besvaret opklarende spørgsmål m.v. 

Honorarpolitisk udvalgs funktionsperiode ophører ved afslutningen af REP19.  

Honorarpolitisk Udvalgs rapport er vedlagt som bilag. Kommissoriet for udvalgets arbejde 
indgår i rapporten.           
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politisk udvalg 2017-2019
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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.



4

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).



Dagsordenens punkt 9 b 
 
Forslag til honorering af formand, næstformand, 
regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlem-
mer 

        
Forslagsstiller: Honorarpolitisk udvalg 

 

Forslagets tekst: Forslag til honorering af landsformand, næstformand, regionsformænd 
og hovedbestyrelsesmedlemmer         

Motivation af forslaget: 

På repræsentantskabsmødet i 2016 blev det besluttet at nedsætte et honorarpolitisk ud-
valg. Efterfølgende udarbejdede HB et kommissorium for udvalget. Heri pegede HB på 
nogle konkrete forhold, som HB ønskede udvalgets vurdering af. Herudover blev udvalget 
stillet frit med hensyn til udvalgets øvrige arbejde. Det honorarpolitiske udvalg fik til opgave 
at udarbejde en rapport til Repræsentantskabet. 

Under dagsordenens punkt 9 a har honorarpolitisk udvalg præsenteret sin rapport. Rap-
porten indeholder en række forskellige anbefalinger/forslag, sådan som kommissoriet for 
udvalgets arbejde gav mulighed for.  

Det er vigtigt for Hovedbestyrelsen¸ at der altid er ”armslængde” mellem dem, der modta-
ger honorarerne, og dem der fastsætter honorarerne. Baggrunden for dette princip er, at 
der ikke kan opstå et uheldigt sammenfald af interesserne. Den samme praksis blev an-
vendt, da et honorarpolitisk udvalg i 2007 på baggrund af en rapport stillede forslag om ho-
norering; - de vilkår der gælder i dag. 

Derfor er det honorarpolitisk udvalg, der er forslagsstiller.          

 

 

 

  



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.        

 

 

  



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. 

        
 

 

 

  



Dagsordenens punkt 11 
 
Fastlæggelse af kontingentsatser for 2020-2022 
 

 

        
 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: HB foreslår, at kontingentet fortsætter uændret i den kommende 3-årige 
periode.         

 

Motivation af forslaget: 

Det nuværende kontingent blev fastlagt på REP16. Her blev kontingentet forøget med 
2,6%. Forud var gået en periode fra 2010 – hvor kontingentet blev nedsat med 2,0% - 
uden kontingentstigninger. 

Selvom vi oplever medlemsfremgang, så har den almindelige løn- og prisudvikling overha-
let udviklingen i medlemskontingentet, og det presser fortsat Etf’s økonomi. Men HB me-
ner, at det gennem en fortsat effektiv økonomistyring og et vedvarende fokus på rationel 
drift er muligt at sikre en forsvarlig drift uden at forøge medlemskontingentet.  

HB har i forbindelse med udarbejdelse af forslag til rammebudgetter for 2020-2022 lagt til 
grund, at medlemskontingentet ikke stiger. En fastfrysning af kontingentniveauet sammen-
holdt med den forventede lønudvikling betyder, at kontingentet reelt nedsættes i og med, 
at lønnen stiger, mens kontingentet er statisk. 



 

Hvis kontingentet fortsætter uændret, er kontingentsatserne følgende: 

 

Oversigt over kontingentsatser 

2017-2019 

Kategori Kontingent pr. 
måned 

Kontingent 
pr. kvartal 

Aktivt medlem 554,- 1.662, - 

Aktiv, dobbeltorganiseret 264,- 792,- 

Aktiv, deltidsansat (højst 20 timer pr. uge) 264,- 792,- 

Aktiv, fuldtidsledig (på dagpenge/kontanthjælp) 264,- 792,- 

Aktiv, forældreorlov (på dagpenge) 264,- 792,- 

Aktiv, sygdom/barsel (på dagpenge) 264,- 792,- 

Aktiv, videreuddannelse på SU 59,- 177,- 

Aktiv, videreuddannelse på dagpenge 264,- 792,- 

Passivt medlem 96,- 288.- 



Passivt medlem (udland) 117,- 351.- 

Studerende medlem 59,- 177.- 

Pensionistmedlem * 59,- 177.- 

Efterlønsmodtager 59,- 177,- 

 

Der er skattefradrag for fagforeningskontingent. Fradraget er 6.000 kr. årligt. 

 

*For pensionistmedlemmer er der ikke skattefradrag, medmindre man har 

 A-indkomst eller modtager tjenestemandspension. 

 

Årligt kontingent 2019 andre organisationer 

 

Fagforening Fuldtid Ledig 
Hærens Konstabel- og Korporalforening 7992   
Dansk Psykologforening 7416 2952 
Dansk Elforbund(kontingent i København excl. Klubkont.) 7332 1728 
Jordemoderforeningen 7320 3660 
Bibliotekarforbundet 7124 4284 
Danske Fysioterapeuter 6704 3452 
Dansk Skuespillerforbund 6544 1636 
Danske Bioanalytikere 6512 3892 
Landsforeningen af autoriserede fodterapeuter 6504 3252 
Ergoterapeutforeningen 6480 3084 
Dansk Socialrådgiverforening 6456 4512 
Malerforbundet 6192   
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 6180   
Præsteforeningen høje løntrin 6120 1800 
BUPL 6048 3024 
Blik- og Rørarbejderforbundet (gennemsnitskont.) 6000   
Dansk Tandplejere 5840 2920 
Dansk Sygeplejeråd 5776 1452 
Foreningen af radiografer i Danmark 5728 1172 
HK Stat 5712   
Kost- og Ernæringsforbundet 5580 2796 
Præsteforeningen lave løntrin 5520 1800 
3F 5520   



HK Handel 5424   
Centralforeningen for stampersonel 5388 2700 
HK Privat 5364   
HK Kommunal 5316   
Dansk Artist Forbund 5316   
Fødevareforbundet 4887,84   
Prosa 4788 1524 
Dansk Journalistforbund 4680 924 
Teknisk Landsforbund 4596   
Dansk Magisterforbund 4556 2204 
FOA 4548   
Merkonomernes Hovedorganisation 4440   
Arkitektforbund 4404 2472 
Dansk Musiker Forbund 4356   
Dansk Metal 4314   
Konstruktørforeningen 4140 1440 
DJØF - Offentlig 3580 1524 
Ingeniørforeningen i Danmark 3513 1157 
Ingeniørforeningen - selvstændige 3512   
DJØF - Privat 3420 1524 
Finansforbundet 3000 1920 
Teknisk Landsforbund - selvstændige 2172   
Lederne - kræver medlemskab af A-kasse 2068   
Danmarks Lærerforening - Ingen kontingent at se på hjemmeside 0 0 
Socialpædagogerne - Ingen kontingent at se på hjemmeside 0 0 
Forsikringsordninger Fuldtid Ledige 
Det Faglige Hus - selvstændige 540   
Frie Funktionærer 780   
ASE Fagforening 804   
Det Faglige Hus  828   
Krifa 1668   
Business Danmark 2004   
Danmarks Frie Fagforening 2267   

   
Januar 2019/amj   

        
  



Dagsordenens punkt 12 
 
Valg af en økonomisk kontrollant for en 6-årig 
periode 
 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: HB foreslår, at Susanne Stampe Nielsen genvælges som økonomisk 
kontrollant for perioden 2020-2026         

Motivation af forslaget: 

Ifølge Etf’s vedtægter vælger Repræsentantskabet én økonomisk kontrollant på hvert ordi-
nært repræsentantskabsmøde. Der er to økonomiske kontrollanter, og valgperioden er på 
6 år. Der er ikke krav om valg af suppleanter for de økonomiske kontrollanter. 

Mette Schrøder blev valgt som økonomisk kontrollant i 2016, mens Susanne Stampe Niel-
sen blev valgt i 2013. 

Susanne Stampe Nielsen har meddelt, at hun er villig til at påtage sig hvervet for endnu en 
6-årig periode.         

 

 

 

 




