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Afdelingernes økonomi 
 
Sagsfremstilling: De nuværende retningslinjer for afdelingernes økonomi blev besluttet af HB helt tilbage i 
2009. På opfordring fra Bjørn Pedersen skal OU se på, om de tilbud og de økonomiske rammer, DN tilbyder, 
er tidssvarende. Siden da har der også meldt sig spørgsmål om, hvorvidt det skal være muligt for afdelin-
gerne at få betalt abonnementer til lokalaviser og seminarer og anden type efteruddannelse.  
 

OU skal: Overveje, om OU vil indstille til HB at ændre på de nuværende retningslinjer.  
 

Bilag:  
3-1 Bjørns kommentarer til Afdelingernes økonomi 
3-2 Ole Damsgaards spørgsmål om betaling af abonnement 
3-3 Om Afdelingernes økonomi (nuværende retningslinjer samt konkrete spørgsmål) 
 
Konklusion:  
Der var bred opbakning til at foreslå HB at ændre de nuværende retningslinjer for afdelingernes økonomi. 
Generelt bør alle retningslinjer kigges efter, men OU satte særlig fokus på enkelte områder, som OU opfor-
drer HB til at se nærmere på: 
 
• Abonnementer til afdelingerne: Forståelse for ønsket om at kunne få betalt et abonnement på lokalme-

dier eller Altinget, dels for at kunne følge med i konkrete lokale sager, dels for at blive klædt på til at 
tage natur- og miljøpolitiske samtaler med i mødet med medlemmerne. Med hensyn til lokalmedier 
blev det foreslået at lave aftaler med naboer eller bekendte, der kan videreformidle relevante artikler, 
evt. på samrådsniveau. Nogle ønskede at kunne få abonnement på Altinget, mens det af andre blev 
fremført, at der skal gælde lige regler for alle, og at det vil blive alt for dyrt at tilbyde abonnementer til 
alle. Det blev foreslået, at man kunne have et fast beløb til afdelingens egen disposition. 

 
• Kontorhold, inkl. it: Skal opdateres. Én foreslog, at formanden skulle kunne få en Ipad, mens andre 

mente, at alle nok havde det nødvendige it-udstyr i forvejen, og at det hurtigt blev dyrt i drift og service 
– og ville være et skidt signal til omverdenen.  

 
• Konferencer uden for kommunen: Der var delte meninger om, hvorvidt man skulle kunne få betalt del-

tagelse samt rejseudgifter til konferencer. Nogle mente, at det hurtigt kunne blive mange penge at 
bruge på én person, andre at der var et misforhold mellem, at der gives op til 5000 kr. til medlemsret-
tede aktiviteter, men intet til opbygning af kompetencer i afdelingen.  
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• Betaling for konkrete indsatser som frivillig: Nuværende nye formulering af reglerne for udbetaling af 
honorar for ”særlige” indsatser blev kritiseret for at være ulogisk. Spørgsmålet bør efter Bjørns mening 
være, om ydelsen er en ydelse som bestyrelsesmedlemmet lever af at sælge i løs vægt, så man dermed 
udkonkurrerer sig selv ved at blokere for bookningsbar arbejdstid. Hvis der skal blandes penge ind i det 
frivillige arbejde, skal man også overveje spørgsmålet om lønkompensation ved deltagelse i møder. 

 
Det blev desuden nævnt, at mindre specificerede regler for afdelingers økonomi kan være en fordel; hvor 
de enkelte afdelinger i højere grad selv prioriterer, og til gengæld i højere grad selv er ansvarlige for at 
holde sig inden for de ydre økonomiske rammer. Mere rammestyring, mindre detaljestyring. 
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