
Løn og honorar for kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter 

  

Principper gældende for kredsstyrelsesmedlemmer der indtræder i kredsstyrelsen efter 1. april 2013:  

1.  Kredsstyrelsesmedlemmer tiltræder normalt den 1. april og arbejder frem til 1. august samme år uden frikøb 

og honorar. I perioden 1. april til 1. august passer man sit hidtidige arbejde og kredsarbejdet. I særlige 

tilfælde kan frikøbet træde i kraft allerede ved valget (eks. ved nyvalg af kredsformand). 

2.  Ved indtræden optælles det faktiske tidsforbrug til organisationsarbejdet i perioden 1. april til 31. juli. Disse 

timer kommer alene til udbetaling ved fratræden i utide til andet job, efterløn eller pensionering. Timerne 

tillægges et tillæg på 50 %. 

3.  Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt 1. april og kredsen udbetaler skyldigt frikøb (4 måneder, 

optjent ved indtræden) og honorar indtil den 31. juli samme år. Hensigten er, at ingen efter fratrædelsen 

skal stilles økonomisk ringere end kolleger frem til det nye skoleårs begyndelse. 

  

  

       Principper gældende for kredsstyrelsesmedlemmer, der er indtrådt i kredsstyrelsen før 1.april 2013:  

1.       Kredsstyrelsesmedlemmer er tiltrådt den 1. april og har arbejdet frem til 1. august samme år uden frikøb og 

honorar. I perioden 1. april til 1. august har man passet sit hidtidige arbejde og kredsarbejdet samtidigt.  

2.       Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt 1. april og kredsen udbetaler skyldigt frikøb og honorar indtil 

den 31. juli samme år (4 måneder, optjent ved indtræden). Hensigten er, at ingen efter fratrædelsen skal 

stilles økonomisk ringere end kolleger frem til det nye skoleårs begyndelse. 

3.       I tilfælde af, at kredsstyrelsesmedlemmet fratræder i utide til andet job, efterløn eller pensionering 

udbetales honorar samt skyldige frikøbstimer (4 måneder, optjent ved indtræden). 

  

  

Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer og TR 

  

        Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer 

Alle opretholder sædvanlig løn, men tillægges et honorar for antallet af frikøbte timer til 

organisationsarbejde efter flg. principper: 

 Formanden aflønnes med forskellen mellem løntrin 42 og 49 for antallet af frikøbte timer til 

organisationsarbejde. 

 Den øvrige kredsstyrelse aflønnes med forskellen mellem løntrin 42 og 48 for antallet af frikøbte timer til 

organisationsarbejde. 

 Derudover modtager alle et honorar på 15 kr. i 31.03.2000 niveau pr. frikøbt time til organisationsarbejde, 

som kompensation for tabte tillæg. 



 Ydelserne betales månedsvis forud, og alle tillæg tillægges en pension på 17,3 % samt fritvalgstillæg. 

 

Kørsel 

Kredsstyrelsesmedlemmer: 

Der udbetales skattefri kørsel for de første 60 arbejdsdage i kredsens regi. Efterfølgende udbetales der 

skattepligtig kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst. For bemyndiget kørsel ydes 

kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst, denne er skattefri. 

Tillidsrepræsentanter 

Der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst for merkørsel i forbindelse med 

møder, kurser m.m. i kredsens regi. 

  

TR-ydelser 

Der udbetales hvert år i august 1.200 kr. i honorar + en gave efter gældende skatteregler (værdi 1.100) som 

kompensation for manglende ulempetillæg og diæter på foreningens kurser. 

  

  

  

  

  

 


