
 

 

BILAG 5-1 
 
Dato: 5. marts 2018  
Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet den 16. marts 2018 
Skrevet af: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 
 

 
 

 
 

Retningslinjer for honorering af frivillige  
- som udfører deres erhvervsarbejde i regi af DN 
 

 
 

Sagens kerne 

HB drøftede på sit møde den 2. november, om DN skal ændre sine nuværende retningslinjer for honorering 
af frivillige i DN’s afdelinger, og HB besluttede at bede OU behandle spørgsmålet. OU har drøftet spørgsmå-
let på sit møde den 26. februar, hvor det dog ikke lykkedes at nå til enighed. Spørgsmålet vender hermed 
tilbage til HB, så det kan blive besluttet, om der skal ændres i den hidtidige praksis, og hvis HB ønsker at 
ændre praksis, hvordan sekretariatet skal håndtere forskellige problemstillinger, der udspringer af dette. 
 

Organisationsudvalgets behandling 

Som oplæg til behandlingen havde OU modtaget dels sekretariatets debatoplæg (bilag 5-2), som skitserer 
de nuværende regler samt forskellige dilemmaer ved at ændre på dem, dels Rune Engelbreth Larsens notat 
(bilag 5-3). Herunder er konklusionen fra OU’s behandling: 
 
”Der var delte holdninger til, hvordan DN fremover skal håndtere problemstillingen. Bjørn, Sebastian og 
Maria udtrykte opbakning til Runes forslag om, at frivillige, som er selvstændige erhvervsdrivende (evt. 
bestemt ud fra, om man har et cvr-nummer), og som af en anden afdeling end deres egen bliver bedt om at 
levere en ydelse, som de i andre sammenhænge bliver honoreret for, skal honoreres. Et af argumenterne 
var, at det var vigtigt, at DN kan gøre brug af de bedste indenfor deres felt. Et andet argument var, at DN 
må tilpasse sig et samfund, hvor flere og flere unge ikke er eller bliver traditionelt ansatte lønmodtagere, 
men kommer til at leve af at sælge arbejdstid i "løssalg", altså en helt anden konkurrencesituation (med sig 
selv i ulønnede funktioner), end folk med fast indtægt. Ulønnet arbejde i en DN-afdeling bør ikke medføre 
barrierer herfor. 
 
De øvrige deltagere havde forståelse for Runes problematik, men mente ikke, at reglerne (eller praksis) skal 
ændres – af forskellige grunde:   
- Der må ikke kunne rejses tvivl om, hvordan vi bruger medlemmernes penge. Vi må aldrig kunne blive 

beskyldt for at udnytte vores tillidshverv til at opnå økonomisk fordel.  
- Man skal være yderst påpasselig med at belønne nogen og ikke andre. Forskelsbehandling er demotive-

rende, og det er særligt problematisk i en frivilligorganisation. Hvordan skal man forklare, at nogle er 
penge værd og andre ikke – uden samtidig at opfordre til, at man blot får sig et cvr-nummer.  

- Ændrer man reglerne, risikerer man bare nye gråzoner. De nuværende regler er meget simple og enkle 
at kommunikere, og det ville blive mere vanskeligt, hvis nogen er berettiget til aflønning for særlige 
ydelser, som andre ikke er. 

- Der er i forvejen mulighed for at give erkendtlighed i form af vingave eller gavekort til butikken.” 

 
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter 

• Om nuværende retningslinjer for honorering af frivillige skal ændres. 
Og hvis HB beslutter at ændre retningslinjerne: 

• At præcisere hvilke regler der fremover skal gælde, og hvordan de skal håndteres. 
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