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Sagens kerne 

HB har ad flere omgang diskuteret retningslinjerne for honorering af frivillige. Og i 2018 be-

sluttede HB, at alle valgte DN'er udfører ulønnet arbejde i DN-regi, men, at der kan være føl-

gende undtagelser fra reglen: 

 Der lægges vægt på, at der vitterligt er tale om ”særlige situationer” – altså noget der 

forekommer sjældent 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." 

Det fremgår således pt. ikke af DN’s gældende retningslinjer, hvorledes honorering af valgte 

HB-medlemmer skal fastsættes. Sekretariatet foreslår derfor, at dette tydeliggøres i retnings-

linjerne ved at tilføjes følgende: 

 

- Såfremt sekretariatet bestiller en konkret faglig ydelse fra et HB-medlem, skal det kon-

traktlige omkring honorering af det pågældende HB-medlem godkendes af HB (eksklu-

siv det pågældende HB-medlem, der vil være inhabil i sagen). 

 

Præciseringen vil betyde, at det vil fremstå klart, at det ikke er sekretariatets direktør, der skal 

godkende fakturaer fra et HB-medlem for udførelsen af en bestilt ydelse. Man vil hermed 

undgå det uhensigtsmæssige i, at HB-medlemmet skal have godkendt udbetaling af en faktura 

af direktøren, mens HB-medlemmet samtidig er arbejdsgiver for direktøren. 

 

Præciseringen vil således betyde, at der fremadrettet vil etableres en almindelig anerkendt for-

retningsgang i sådanne sager. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter ovenstående forslag til revision af ret-

ningslinjer for honorering af frivillige.  

 

Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

 

- Beslutter revision af retningslinjer for honorering af frivillige 


