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Principper for aflønning af DN’s præsidenter 
 
 
Som baggrund for HB’s drøftelse af lederlønninger i DN er her en kort oversigt over, hvad der tidligere har 
været besluttet.  
 
I bilaget ”Præsidentens opgaver”, som var del af dagsordensmaterialet ved præsidentvalgkampen i foråret 
2018, er der et kort overblik over historikken:  
 
”Fra 2006 har DN’s præsident været fuldtidslønnet. Inden da var DN’s præsidenter enten ulønnede eller 
delvist frikøbte fra deres arbejde. Ordningen med fuld løn er ikke rodfæstet i vedtægterne, men er beslut-
tet af HB - med udgangspunkt i, at Repræsentantskabet med valget af DN's nuværende præsident i 2006 
accepterede at opgradere vederlaget fra halv til hel lønkompensation, idet det fremgik klart af præsiden-
tens valgoplæg. Principperne for vederlaget blev besluttet af HB i april 2010.” 
 
De principper for vederlaget, som blev besluttet af HB i april 2010, fremgår af referatet:  

 

10. Principper for aflønning af DN's præsidenter 
Kl. 16.30 – 16.50 

Sagsfremstilling: I forlængelse af FU's justering af direktørkontrakten i december 2009 nedsatte FU et ud-
valg bestående af Thomas Færgeman og Thorkild Kjeldsen til at komme med forslag til principper for veder-
lag for præsidentposten og eventuelt andre af foreningens øverste politiske poster. Udvalget anbefaler, at 
der kun ydes vederlag for præsidentposten, og udvalget fremlægger et forslag til principper herfor med ud-
gangspunkt i, at Repræsentantskabet med valget af DN's nuværende præsident i 2006 accepterede at op-
gradere vederlaget fra halv til hel lønkompensation. De foreslåede principper handler primært om at sikre, 
at vederlaget følger lønudviklingen på det almindelige arbejdsmarked, og at udbetalingen af vederlag fort-
sætter nogle måneder efter fratræden for at sikre en fornuftig overgang til andet arbejde. 
Dette dagsordenpunkt afvikles uden præsidentens medvirken i henhold til FU's forretningsordenen § 13: 
"Et medlem af forretningsudvalget er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv, vedkom-
mendes ægtefælle/samlever eller vedkommendes nært beslægtede har en økonomisk interesse i sagens 
udfald." 
 
FU skal: Beslutte principper for aflønning af DN's præsidenter. 
 
Konklusion: FU besluttede følgende: 
 Præsidentlønnen i DN fastfryses fremover på det nuværende niveau med regulering i takt med, at de 

statslige AC-lønninger justeres jf. Finansministeriets lønoversigter. Dette lønniveau vil dermed også 
være gældende for kommende præsidenter. 

 FU henstiller, at præsidentens løn - i lighed med mange andre folkevalgte lederes - offentliggøres på 
DN’s hjemmeside som et led i DN's åbenhedskultur og for at forhindre myter i at opstå. 

 For at sikre en fornuftig tilbagevenden til det almindelige arbejdsmarked modtager en afgående præsi-
dent en månedsløn for hvert år vedkommende har siddet som præsident – dog minimum 3 måneder og 
maksimum 6 måneder. 
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 Eventuelle honorarer, som præsidenten måtte oppebære i forbindelse med sit virke som præsident, 
modregnes krone til krone i foreningens aflønning af præsidenten. 

 Øvrige FU-medlemmer aflønnes ikke. Dog kan FU ekstraordinært bevilge frikøb af et aktivt medlem af 
DN (herunder et FU-medlem), hvis det skønnes, at vedkommende varetager en funktion, der er åben-
lyst krævende udover et sædvanligt aktivitetsniveau, og der i øvrigt er tale om et aktivt medlem, som er 
i job, og hvor der kan træffes aftale om frikøb. Et eksempel herpå kunne være frikøbet af daværende 
vicepræsident Flemming Thorning-Lund, da han repræsenterede DN i Strandbeskyttelseskommissionen 
(den anden kommission) – en opgave, der indebar mange hele rejsedage. 

 


