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Dato: 4. november 2021 

Til: Repræsentantskabet på mødet d. 20. -21. november 2021 

Kontaktperson: Lars Midtiby, lars@dn.dk, tlf. 22200801 

 

 

Frikøb af vicepræsident 

Hovedbestyrelsen indstiller, at Repræsentantskabet: 

- tager til efterretning, at HB ikke fremsætter forslag til REP om forlængelse af ordningen med frikøb af 
vicepræsidenten, da der ikke er entydig opbakning til en forlængelse af ordningen i HB og i OU.  
 

 

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 (OU) og Hovedbestyrelsen (HB) inden efterårets repræsentantskabsmøde 2021 
skulle evaluere ordningen og at HB herefter skulle indstille en anbefaling til Repræsentantskabet med 
henblik på, at Repræsentantskabet på REP-mødet i efteråret 2021 træffer beslutning om frikøbet skal 
yderligere forlænges.   
 
Organisationsudvalgets indstilling til HB: 
OU behandlede på sit møde 29. september 2021 spørgsmålet om forlængelse af frikøbsordningen for 
vicepræsidenten med henblik på at give sine anbefaleringer til HB. Et flertal i OU anbefalede HB, at 
ordningen ikke forlænges, mens et mindretal støttede en forlængelse af frikøbsordningen. 
 
HB’s indstilling til REP:  

HB har drøftet sagen om evt. forlængelse af frikøbsordningen på deres møder d. 1. oktober og 3. november 
2021. Præsidenten har foretaget en evaluering af ordningen, som sammen med OU’s indstilling har ligget til 
grund for HB’s behandling af sagen. I præsidentens evaluering 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 hvor dette forventes af Danmarks største grønne organisation. Samtidig har 
frikøbsordningen været en værdifuld aflastning af præsidenten. 

Et enigt HB anerkender og er tilfreds med det store arbejde vicepræsidenten har ydet i den forgangne 
frikøbsperiode. HB er delt i deres holdning til en fortsættelse af frikøbsordningen. En del af HB ønsker ikke 
at fortsætte frikøbsordningen, mens en anden del af HB ønsker at fremsætte forslag om forlængelse af 
frikøbsordningen til REP. På baggrund af dette indstillede præsidenten til HB at frikøbsordningen ikke 
forlænges, da beslutningen efter præsidentens opfattelse bør have bred opbakning i HB. Da dette ikke er 
tilfældet, fremsætter HB ikke forslag om forlængelse af frikøbsordningen til REP og indstiller at ordningen 
ikke forlænges.  
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