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Evaluering af frikøbsordning af vicepræsidenten 

   

Evaluering af frikøbsordningen: 
Det er min opfattelse at ordningen med frikøb af vicepræsidenten har haft en meget stor 

værdi for DN i kraft af dens betydning for DN’s mulighed for øget repræsentation på 

politisk niveau – både eksternt og internt i DN.  

 

Vicepræsidenten har i stort omfang varetaget DN’s repræsentation ved møder med 

eksterne samarbejdspartnere, i prioriterede interne processer, ved årsmøder i 

afdelingerne, repræsentation af DN i diverse debatarrangementer og repræsentation af 

DN i diverse arbejdsgrupper (fx som formand for Tange Sø arbejdsgruppen) og diverse 

udvalg (fx Det Grønne Kontaktudvalg).  

 

I takt med DN’s stigende politiske indflydelse oplever både sekretariatet og jeg en stor 

stigning i efterspørgslen efter møder, hvor DN er repræsenteret på politisk niveau. Den 

stigende efterspørgsel er i et omfang, som det hverken er muligt eller hensigtsmæssigt at 

imødekomme for mig som præsident alene. Frikøbsordningen har gjort det muligt at 

imødekomme en del af denne stigende efterspørgsel.  

 

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 har frikøbsordningen 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). 

 

De seneste halvandet år har ikke desto mindre været meget atypiske pga. corona. Det er 

min forventning og mit ønske, at såfremt frikøbsordningen fortsætter, kan vicepræsidenten 

også i højere grad deltage i interne møder og årsmøder og dermed være med til at binde 

det centrale politisk niveau (HB) sammen med resten af organisationen.  

 

Det vil derfor være min indstilling, at HB indstiller til REP at frikøbsordningen forlænges i en 

periode på 3 år. Mindst hvert tredje år bør den evalueres og evt. justeres, ligesom den 

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

ordningen kan tilpasses hertil.  
 


