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Til efterretning 
Honorering af frivillige 
 
 
Sekretariatet indstiller at HB tager nedenstående bud på en fremtidig fortolkning af reglerne om hono-
rering af DN frivillige til efterretning: 
 

 Der lægges vægt på, at der vitterligt er tale om ”særlige situationer” – altså noget, der forekom-
mer sjældent og undtagelsesvist. Personen skal f.eks. være den eneste, der kan yde denne i situ-
ationen unikke, relevante eller aktuelle ydelse. 

 ”En bestemt foredragsholder, ekskursionsleder eller lignende” kan godt være en person med til-
knytning til DN, når ydelsen, personen skal yde, overvejende beror på personens kompetencer 
eller erhverv uden for DN.  

 Det kontraktlige omkring honorering af personer med tilknytning til DN afklares i hvert enkelt til-
fælde mellem sekretariatet og den pågældende. 

 
 
 

Sagens kerne 

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 foredrags-
holder, 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 kørepenge 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.  
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Denne praksis er der blevet stillet spørgsmål ved, og HB drøftede bl.a. på mødet i maj 2018, om de nuvæ-
rende retningslinjer skulle ændres. Følgende blev ført til referat: 
 
HB besluttede, at 
- Fastholde formuleringerne i de nuværende regler 
- Sekretariatet udarbejder et fortolkningspapir, som opsamler de på mødet fremkomne kommentarer og 

adresserer den nuværende problemstilling, at en frivillig kan hyres af sekretariatet men ikke af en lo-
kalafdeling. 

 
På baggrund af HB’s beslutning og drøftelse vil sekretariatet fremover fortolke reglerne således:  
 

 Der lægges vægt på at der vitterligt er tale om ”særlige situationer” – altså noget der forekommer sjæl-
dent og undtagelsesvist. Personen skal f.eks. være den eneste, der kan yde denne i situationen unikke, 
relevante eller aktuelle ydelse. 

 ”En bestemt foredragsholder, ekskursionsleder eller lignende” kan godt være en person med tilknytning 
til DN, når ydelsen, personen skal yde, overvejende beror på personens kompetencer eller erhverv uden-
for DN.  

 Det kontraktlige omkring honorering af personer med tilknytning til DN afklares i hvert enkelt tilfælde 
mellem sekretariatet og den pågældende. 

 
Ovenstående tilføjes på Aktivsiden. 
 

Tidligere behandling i organisationen 

- HB-mødet 4. maj 2018 
- OU-mødet d. 26. februar 2018 
- HB-mødet d. 15. december 2017  
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