
Punkt 4 

Bilag 4.3 

Budgetforslag 2023 og budgetoverslag 2024 

Frikøb: 

Formand                                                                                     1.924 timer 

Næstformand                                                                            1.924 timer 

Kredsstyrelsen ( 5 stk.)  20% af fuldtidsfrikøb(385t)          1.925 timer 

KS medlem med særlige politiske ansvarsområder (20% af 

Fuldtidsfrikøb)                                                                              385 timer     

 

Kassereren                       20% af fuldtidsfrikøb                        385 timer                                                         

Total kredsstyrelsesfrikøb (bruttotimer)                             6.543 timer 

Formanden: 

Formanden er 100 % frikøbt. Formanden aflønnes med den til enhver tid gældende 

slutløn ( pt. løntrin 51 + 21.350,- kr.) for decentralt ansatte konsulenter i Danmarks 

Lærerforening. Hertil kommer et løntillæg på 25.000,- kr.  (Grundbeløb pr. 31.03.00)  

Pr. 1/3 -2022  = 57.168,07  pr. måned. 

Hovedstyrelsens fratrædelsesordning. 

Yderligere: Fri telefoni og fri avis ( Nordjyske). 

Den udbetalte løn fra Aalborg Lærerforening udgør differencen mellem ovenstående 

og den faste månedsløn fra arbejdsgiver. Af den udbetalte løn beregnes 

pensionsbidrag 17,3 %, der udbetales månedsvis som tillæg til lønnen. Dette beløb 

indgår ikke i beregningen af særlig feriegodtgørelse. 

Af den udbetalte løn beregnes særlig feriegodtgørelse 2,15 %, der udbetales én gang 

årligt. 6 ferieuge udbetales én gang årligt. 



 

 

Næstformanden: 

Næstformanden er 100 % frikøbt og honoreres med 85 % af formandens løn- og 

pensionsmæssige vilkår. Pr. 1/3 -2022  er 85 % af lønnen = 48.592,85  pr. måned 

Hovedstyrelsens fratrædelsesordning. 

Yderligere: Fri telefoni og fri avis ( Nordjyske). 

Den udbetalte løn fra Aalborg Lærerforening udgør differencen mellem ovenstående 

og den faste månedsløn fra arbejdsgiver. Af den udbetalte løn beregnes 

pensionsbidrag 17,3 %, der udbetales månedsvis som tillæg til lønnen. Dette beløb 

indgår ikke i beregningen af særlig feriegodtgørelse. 

Af den udbetalte løn beregnes særlig feriegodtgørelse 2,15 %, der udbetales én gang 

årligt. 6 ferieuge udbetales én gang årligt. 

Hovedstyrelsens fratrædelsesordning: 

Vilkår for formand og næstformand i Aalborg Lærerforening. 

Der tilbydes det aktuelt fastsatte frikøb for resten af skoleåret. Det betyder at der udbetales det 

beløb som er anført på den kommunale lønseddel pr 31/3 det år man fratræder. Det er beløbet 

inklusiv alle centrale og kommunale løndele.  

Der optjenes fratrædelse efter 4 år( 2 valgperioder). Det er 1 måned pr. år efter de første 4 år – 

der kan maksimalt optjenes 5 måneder. 

 

Der opspares et beløb til dækning af kursusudgifter, materialer, transport og diæter 

Efter 1. valgperiode (2 år) er der ret til et beløb på indtil 10.400,00 kr. 

Efter 2. valgperiode ( 4 år)er der ret til et beløb indtil 12.900,00 kr. 

Efter 3. valgperiode( 6 år) er der ret til et beløb indtil 15.500,00 kr. 

I tilfælde af at man oppebærer anden lønindtægt i perioden med frikøb og fratrædelse modregnes 

der fuldt ud i størrelsen af frikøbet efter denne ordning. 



 

Der hensættes til ekstraordinært frikøb og fratrædelse i Aalborg Lærerforenings regnskab. 

Kredsstyrelsen: 

Aflønnes med et fast, årligt honorar på 15.000,- kr* 

Pr. 1/3-2022 = 2.190,50  pr. måned   

KS medlem med særligt politisk ansvarsområde: 

Aflønnes derudover med et fast, årligt honorar på 15.000,- kr* 

Pr. 1/3-2022 = 2.190,50  pr. måned   

Kassereren: 

Aflønnes derudover med et fast, årligt honorar på 20.000,- kr.* 

Pr. 1/3-2022  = 2920,67 pr. måned 

Ad*) beløbene er angivet som grundbeløb pr. 31.03.00 og tillægges pensionsbidrag 

17,3 % og særlig feriegodtgørelse 2,15 % og fritvalgstillæg p.t. 0,83%. pr. 1.april 2022 

er fritvalgstillægget 1,38% 

Kredsstyrelsen frikøbes i en 2 årig valgperiode og honoraret følger valgperioden.  

 

 

Fælles for KS og TR 

Avisabonnement               Nordjyske( e-avis eller flex) 

Kørselsgodtgørelse           Statens højeste takst 

Julegave                               500,- kr. 

Kurser                                  Kredsen refunderer udgifter efter bilag på max. 150,- kr. pr 

                                             dag ( Gælder ikke kredsens egne kurser) 



 

 

Arbejdsmiljørepræsentanter: 

Julegave                             500,- kr. 

Stedfortrædere: 

Julegave            250,- 

 

Almindelige medlemmer: 

Kredsen refunderer udgifter efter bilag på max. 150,- kr. pr. dag  ved deltagelse i 

Danmarks Lærerforenings kurser. 

 

 


