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Honorering af frivillige 
 

Sagens kerne 

DN er en frivilligorganisation, hvor der hvert år lægges tusindvis af frivillige ulønnede timers arbejde inden-
for alle mulige forskellige områder i DN. I enkelte situationer er der dog en forventning om, at en konkret 
indsats bør honoreres. Sekretariatet har med udgangspunkt i en HB-beslutning om fra 2009 afvist honore-
ring af DN-frivillige – uanset om de er medlemmer af afdelingsbestyrelser eller hovedbestyrelsen, men 
denne praksis bliver der nu stillet spørgsmålstegn ved. Da spørgsmålet er af helt principiel karakter, ønsker 
HB, at Organisationsudvalget diskuterer spørgsmålet, inden der træffes beslutning om konkretisering af de 
nuværende retningslinjer. 
 

Baggrund  

Reglerne for, hvordan sekretariatet håndterer afdelingernes økonomi, findes i en HB-beslutning fra 2009, 
som findes på Aktivsiden (aktiv.dn.dk/organisationen/okonomi/okonomi/). Her står der blandt andet: 
 

”Ideelt set er der i afdelingsbestyrelsen eller dens netværk en række personer, der kan og vil fungere 
som foredragsholdere, ekskursionsledere og lignende uden at få betaling for det. 
 
Medlemmer, som påtager sig den opgave, modtager ikke nogen form for honorering - det hører så at 
sige med til deres ulønnede, folkevalgte hverv. Det samme gælder oplægsholdere, som er på DN's 
lønningsliste, dvs. ansatte i DN's Sekretariat og præsidenten. Andre kan modtage en naturaliegave 
inden for en ramme af 300 kr. Et godt bud på en velegnet naturaliegave er et af produkterne i DN’s 
netbutik. 
 
I særlige situationer kan det være relevant, at afdelingen betaler sig fra at trække på en bestemt fo-
redragsholder, ekskursionsleder eller lignende. I så fald skal honoraret holdes inden for den ramme 
på de 5.000 kr., der er for et arrangement – alt inklusive, dvs. også annoncering, eventuelle kørepen-
ge til foredragsholderen og eventuel servering til mødedeltagerne.” 

 
Sekretariatet har tolket denne formulering således, at ingen aktive i DN kan modtage honorar for ydelser i 
de lokale afdelinger. Sekretariatet har således ikke skelet til, om der har været tale om aktive i afdelingsbe-
styrelsen, i en anden afdelingsbestyrelse eller i hovedbestyrelsen, eller om nogle typer af ydelser kunne 
retfærdiggøre udbetaling af honorar.  
 

Tre aktuelle eksempler 

Der har gennem tiden været situationer, hvor der er sat spørgsmålstegn ved denne fortolkning. Helt aktuelt 
har HB-medlem Rune Engelbreth Larsen rejst spørgsmålet i anledning af udgivelsen af sin bog ”Vildere vid-
der i dansk natur”. Bogen er udkommet samtidig med Kjeld Hansens bog ”Det store svigt”, og sidstnævnte 
har været rundt i efterhånden mange afdelinger og er blevet betalt for at holde oplæg, mens Rune – fordi 
han er valgt som medlem af Hovedbestyrelsen og aktiv i DN Aarhus - ikke ifølge sekretariatets tolkning af 
reglerne har kunnet få honorar for at holde oplæg om sin bog i afdelingerne.  
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Et andet aktuelt eksempel er Bjørn Petersen, DN Roskilde, som har sit eget naturformidlingsfirma, som er 
blevet hyret af en naboafdeling til at holde en svampetur, idet der ikke var nogen i den pågældende afde-
ling, som var tilstrækkeligt kyndige til at holde en sådan tur. Som Bjørn skriver: ”Hvis det både i regelsæt og 
praksis skal være et vilkår, at som DN-aktiv (med i forvejen MASSER af ulønnet arbejdstid til møder, sags-
behandling oma), skal man som selvstændig formidler udkonkurrere sig selv og sige nej til potentiel lønind-
komst fra anden side, hvis man lover at hjælpe med at løfte en afdelings arrangement, så er det for ulo-
gisk.” 
 
Et tredje eksempel er Bert Wiklund, som har været aktiv i DN i mange år, og som samtidig er naturfotograf. 
I efteråret blev det foreslået, at det skulle være muligt for afdelingerne at købe Bert Wiklunds billeder til en 
særlig pris til brug i de lokale nyhedsbreve og på de lokale hjemmesider, men en sådan aftale er ikke blevet 
lavet. Til gengæld har Bert Wiklund ofte leveret billeder til Naturkalenderen mod betaling. Her har det væ-
ret sekretariatet, som har købt ydelsen, og det hører derfor ikke under retningslinjerne for afdelingens 
økonomi. På samme måde har fx Jonas Geldmann fra HB været forsker på Biodiversitet Nu-projektet, mens 
der er et utal af andre tilfælde, hvor DN-frivillige yder særlige indsatser på sekretariatets anmodning uden 
honorering, fx som oplægsholdere på kurser i Naturens Universitet.  
 

Dilemmaer 

Det kan synes urimeligt, at man ved at være frivillig i DN afskærer sig muligheden for at få betaling for en 
indsats, som man i alle andre tilfælde kunne få betaling for. Ligesom det kan synes urimeligt, at nogen skal 
have betaling for særlige ydelser, når nu hele det lokale arbejde bygger på den frivillige indsats. Er nogle 
kvalifikationer vigtigere - eller i hvert fald mere honorarberettigede - end andre? Er nogle ydelser mere 
honorarberettigede end andre?  
 
Normalt er det en afdelingsbestyrelse, der selv vurderer, om der skal ydes honorar, idet de jo laver aftalen 
med den, der skal udføre ydelsen. Det er dog sekretariatets opgave at sikre, at reglerne overholdes, idet 
det er sekretariatet, der udbetaler pengene og har revisionsansvaret. Alternativt skulle det være helt op til 
afdelingerne selv at bestemme, men det indebærer, at afdelingen påtager sig at have selvstændig økonomi 
(sådan som det er muligt ifølge reglerne for afdelingernes økonomi) og dermed skal udpege en økonomi-
chef og aflægge årligt regnskab. Det vil sandsynligvis være de færreste afdelinger, der ønsker det (der er i 
hvert fald pt. kun én afdeling, der har en sådan ordning). 
 
Hvis vi skal ændre på den måde, sekretariatet har håndteret retningslinjerne på, skal der foretages en kon-
kretisering af den nuværende tekst, så Sekretariatet så vidt muligt ikke skal individuelt vurdere berettigel-
sen i de konkrete tilfælde. Her kan følgende spørgsmål måske hjælpe til en afklaring:  
 

Skal der gælde samme regler for alle DN’ere? 
Man kunne argumentere for, at der kunne gælde forskellige regler for honorering afhængig af, om man er 
medlem af repræsentantskabet, af hovedbestyrelsen, af en afdelingsbestyrelse, et netværk eller andet. En 
afdelingsbestyrelse skal jo ikke kunne fungere som jobcentral for hinanden. Mens en post i repræsentant-
skabet, hvor det enkelte personligt valgte medlem netop sidder der pga. hans eller hendes personlige kvali-
fikationer, ikke på samme måde skal være begrænsende i forhold til at få udbetalt honorar.  
 
Samtidig kunne man lige så vel argumentere for, at der ikke skal gælde forskellige regler afhængig af, hvil-
ken organisatorisk enhed man er medlem af, fordi man på den måde kommer til at signalere, at nogen er 
vigtigere end andre, og det er mildest talt ikke motiverende for det lokale frivillige arbejde, at andre kan få 
betaling for ydelser, som man ikke selv kan – på trods af, at man ofte lægger en større og i hvert fald mere 
kontinuerlig indsats. 
 
Man kunne også forestille sig, at der var en regel om, at det kun var i egen afdeling, man ikke kan få hono-
rar for at deltage, men at man godt kan hjælpe naboafdelingen, og at man således på samrådsniveau kan 
hjælpe hinanden med forskellige ydelser – med honorar? :) 
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Skal der gælde samme regler uanset ydelsen? 
Er det kun visse ydelser, som fx et oplæg, foredrag eller en svampetur, som kan udløse et honorar, eller kan 
fx assistance i en specifik sag også medføre honorar? Der kunne være tale om en vigtig lokal sag (enten i 
egen eller i en naboafdeling), som kræver en helt særlig viden eller andre kompetencer, som en bestemt 
aktiv har. Hvis sagen vurderes at være af særlig vigtighed, kunne der vel argumenteres for, at man kunne 
hyre denne person ind til at håndtere sagen på DN’s vegne eller fx til at være med på en besigtigelse. Eller 
man kunne hyre aktive i naboafdelingen til at deltage i et råd eller et udvalg, hvis det kræver særlig viden 
eller særlige færdigheder (eller bare tid), som ikke umiddelbart er til stede blandt bestyrelsens medlemmer. 
Eller hyre en freelance-journalist til at stå for hjemmeside og nyhedsbrev. 
 
I hvert fald kan det diskuteres, om det kun skal være medlemsrettede aktiviteter som ture og foredrag, som 
kan udløse et honorar, eller om det også skal være muligt at hyre assistance til lobby-arbejdet, sagsarbej-
det, kommunikationsarbejdet eller andet. Og hvis der skal differentieres mellem opgaver, skal der så udar-
bejdes en liste over hvilke opgaver, der kan honoreres? 
 

Er udbetaling af honorar afhængig af beskæftigelse?  
Som selvstændig er man som udgangspunkt mere afhængig af at kunne sælge sine ydelser, end man er som 
lønmodtager, og der kan argumenteres for, at der kunne gælde særlige regler for selvstændige. Samtidig 
kunne man forestille sig, at lønmodtagere, som nogle gange må tage fri fra deres almindelige arbejde for at 
deltage i fx møder i hovedbestyrelsen eller i faglige udvalg, ville synes, at det var en urimelig skelnen, og 
man kunne lige så vel argumentere for, at man indfører godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ved delta-
gelse i fastlagte møder.  
 

Overvejelse 

I de ovenstående dilemmaer tages der udgangspunkt i, at det er muligt for afdelingerne ”i særlige situatio-
ner … (at betale) sig fra at trække på en bestemt foredragsholder, ekskursionsleder eller lignende”. Det 
kunne måske også være relevant at diskutere, om der overhovedet skal være ”særlige situationer” – og 
altså om afdelingerne overhovedet skal benytte sig af folk, som skal have honorar, eller om man udeluk-
kende skal benytte sig af folk, der gør det pro bono og eventuelt får en ”naturaliegave inden for en ramme 
af 300 kr.”. Til info er der omkring 10 eksempler på årsbasis på afdelinger, der benytter sig af udbetaling af 
honorarer – lige udover de år, hvor Keld Hansen udgiver en bog (hvilken ca. 10 afdelinger har haft oplæg 
om). Man kunne i så fald overveje evt. at sætte beløbet for naturaliegaver op, eller man kunne overveje, 
om man kunne tilbyde et gavekort til DN Butikken for et større beløb (men for samme DN-udgift).  
 
Det vigtigste ved en konkretisering af reglerne er, at det bliver helt klart, hvordan forskelligartede situatio-
ner skal håndteres – både for afdelingerne og ikke mindst for sekretariatet. Særligt når det handler om 
penge, er det vigtigt, at der er entydige og gennemskuelige regler, sådan at sekretariatet kan håndtere dem 
ensartet og ikke skal være dommer i de konkrete tilfælde.  
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