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Baggrund: 

Organisationsudvalget (OU) har på sit møde 29.9.2021 behandlet spørgsmålet om 

frikøbsordningen for vicepræsidenten med henblik på at give sine anbefaleringer til 

Hovedbestyrelsen (HB) forud for dennes behandling af sagen og efterfølgende indstilling til 

Repræsentantskabet. 

 

OUs vurdering af sagen: 
- Der var enighed i diagnosen af foreningen: Der er en stærkt tiltagende 

efterspørgsel efter at få DN med som kilde eller meningsdanner i medier, til 

arrangementer, i debatter og i arbejdsgrupper. Det skyldes, at det grønne er blevet 

et vigtigt politisk emne, og at DN herunder ikke mindst præsidenten gør det godt. 

Samtidig kører medier og politik i et stadig hurtigere tempo.  

- Også lokalt mærker formænd denne udvikling og må løbe stærkere. Nogle 

formænd oplevede ikke, at servicen eller anerkendelsen var fulgt med de stigende 

krav. 

- Der var imidlertid ikke enighed i OU om, hvad der bør være svaret på denne 

stigende efterspørgsel efter at få DNs tillidsvalgte i tale: 

o Flertallet mente, at det er et skråplan at honorere én frivillig og tillidsvalgt i 

foreningen, når andre som afdelingsformænd og HB-medlemmer ikke bliver 

det. Det er en del af vores forenings DNA, at vi arbejder frivilligt. I stedet må 

løsningen være at prioritere mere hårdt i, hvad præsidenten bruger sin tid 

på, ligesom sekretariatets dygtige fagpersoner kan deltage, når vi bliver 

inviteret. Det bemærkes i den forbindelse, at der er mandet op rundt om 

præsidenten med pressechef, assistent og ledelsessekretariat. Desuden vil 

flertallet hellere bruge flere ressourcer på at servicere afdelingerne bedre 

eller i hvert fald lave en større analyse af, hvor midlerne er bedst brugt, før en 

ordning forlænges.  

o Et mindretal mente, at det er forkert at bremse mulighederne for at kunne 

deltage med en (lønnet) tillidsvalgt vicepræsident i flere aktiviteter ud fra et 

argument om, at så burde andre have betaling, eller at andre områder 

herunder lokalt i højere grad savner finansiering. Mindretallet mente, at DN er 

nødt til at opruste med kapacitet til en tillidsvalgt vicepræsident for bedst 

kunne deltage i den nye medievirkelighed.  



 

o Der var en bred anerkendelse af, at coronaen kunne have spillet ind på 

vicepræsidentens aktiviteter, men ikke noget der afgørende ændrede 

vurderingen.  

 

 

- Selvom der ikke var flertal for at anbefale frikøbsordningen for vicepræsidenten, 

valgte OU-medlemmerne at kommentere på ordningens konstruktion, hvis HB 

alligevel skulle vælge at anbefale den. De forskellige synspunkter er gengivet her, 

uden at der blev forsøgt at nå konsensus om dem: 

o Nogle mente, at enten måtte man lave en permanent ordning eller afskaffe 

den, da det er uhensigtsmæssigt at køre med midlertidige ordninger. 

o Det blev foreslået at gøre forlængelsen 1-årig, så der kan tages stilling til den 

igen i forbindelse med OUs anbefalinger om foreningens forskellige organer 

som led i strategiprocessen. 

o Hvis der gives en løn, skal den også være fair og svarende til en fraktion af 

præsidentens løn og ikke afhænge af den enkelte kandidat. 

 

 

OUs indstilling til HB 

- Et flertal i OU indstiller til HB ikke at forlænge ordningen, mens et mindretal godt kan 

gå ind for det. 

 

- Vælger HB at forlænge ordningen: 

 

o kan forlængelsen gøres 1-årig, så den kan vurderes i sammenhæng med 

foreningens øvrige organer i sammenhæng med den igangsatte proces 

med vedtægter og arbejdsformer. 

 

o bør aflønningen af vicepræsidenten ikke være relativ til den tabte 

arbejdsfortjeneste, men i forhold til et fast mål, som det er foreslået i 

oplægget. 

 

 


