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4.3 Frikøb af vicepræsident 
 

    
  

 

Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet: 

Bilag 4.3.1 Evaluering af 
frikøb af vicepræsidenten   
 
Bilag 4.3.2 Oversigt over 
opgaver forbundet med 
virket som vicepræsident   
 
Bilag 4.3.3 Supplerende 
bemærkninger fra 
vicepræsidenten til oversigt 
over opgaver   
 
Bilag 4.3.4 Anbefaling fra 
Organisationsudvalget 
(eftersendes da møde i OU 
først afholdes d. 29. 
september 2021)    

 
 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at: 

- HB Indstiller til REP, at frikøbsordningen forlænges i en periode på 3 år samt 

at ordningen mindst hvert tredje år bør evalueres og evt. justeres, ligesom den 

automatisk bør tages op til revision ved valg af ny vicepræsident så omfanget 

af ordningen kan tilpasses hertil.  

 
- HB indstiller til REP at aflønningen af vicepræsidenten fastsættes ud fra DN’s 
årsværksnorm inkl. pension.  
 

 

 

Kort 

sagsfremstilling 

 

På repræsentantskabsmødet i november 2019 blev det besluttet, 
at DN’s vicepræsident skulle delvist frikøbes i en prøveperiode frem til 1/7 
2020, hvorefter ordningen skulle evalueres. Corona-epidemien medførte en 
række aflysninger og udsættelser af planlagte arrangementer og påvirkede 



 hermed også vicepræsidentens mulighed for at udøve sit virke. På den 
baggrund vurderede HB på møde i juni 2020, at beslutningsgrundlaget for en 
forlængelse af frikøbsordningen var for spinkelt og man valgte at forlænge 
prøveperioden med yderligere et halvt år, frem til årsskiftet 2020/21. 
Repræsentantskabet besluttede på deres møde i efteråret 2020, at forlænge 
frikøb af vicepræsidenten til udgangen af 2021 samt at Organisationsudvalget 
og HB inden efterårets repræsentantskabsmøde 2021 skal evaluere ordningen 
og HB herefter skal indstille en anbefaling til Repræsentantskabet med henblik 
på, at Repræsentantskabet på deres møde i efteråret 2021 træffer beslutning 
om frikøbet skal yderligere forlænges.   

    
    
HB skal:    

Beslutte indstilling til Repræsentantskabet vedr. frikøb af 
vicepræsident  

 
Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

I præsidentens evaluering af ordningen (bilag 4.3.1) pointeres bl.a. at 

frikøbsordningen har sikret DN en bredere ekstern repræsentation, herunder 

sikret at DN i højere grad har kunne stille med en politisk repræsentant i 

sammenhænge og overfor samarbejdspartnere hvor dette forventes af 

Danmarks største grønne organisation. Derudover pointeres det i 

præsidentens evaluering, at frikøbsordningen har betydet, at vicepræsidenten 

har kunne varetage en række vigtige opgaver i forbindelse med interne DN-

processer (fx i forbindelse med organisationsstrategien og i processen omkring 

DN’s nye naturpolitik). 

 
Evt. kommunikation 

 

 

- 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

Frikøb af vicepræsidenten indebærer i den nuværende ordning, at DN 

kompenserer vicepræsidenten for den lønnedgang som reduktionen i hans 

arbejdstid i hans nuværende job vil medføre (hvilket er fastsat til 25 timers løn 

ugentlig) og pension på 12 pct samt udgifter til it, transport, forsikring mm. 

Dette svarer til en månedlig udgift for DN på 18.622,70 kr.  

Vicepræsidenten har en norm på 0,68 årsværk (svarende til de 25 timer). Hvis 

lønnen fastsættes ud fra DN’s årsværksnorm vil det give en månedsløn på 

28.938 kr. Hertil kommer pension. Hidtil har vicepræsidenten fået 12 pct. i 

pension, men i DN får alle andre 17,1 pct. Følges DN’s årsværksnorm samt 

normalt DN pensionsniveau vil det betyde en månedlig udgift for DN på i alt 

33.886 kr.  

 


