
Forslag til ydelser 2017/18 
 
 

Hverv i RLF 2016/17 2017/18 

Formand 770* 770* 

Delegeret nr. 2 til DLF’s kongres 50 50 

Næstformand 550 550 

Kasserer 350 350 

FU-medlemmer  600 600 

KS-møder m.m  1600 1600 

Kontorets drift (sagsbehandling, medlemsadm. m.m.m.) 890* 890* 

I alt 4810 4810 
 

   * Ydelserne er fastsat under forbehold af en fortsættelse af MED-aftalerne i 2013/14. 
   Formanden var indtil 31. marts 2016 valgt som fællestillidsrepræsentant og aflønnedes som sådan af Rødovre kommune. 
   I 2017/18 aflønnes han 1154 timer af Danmarks Lærerforening som hovedstyrelsesmedlem. Han deltager naturligvis også 

i kontorets drift. 
   Jens-Halvor Zoffmann opstillede til posten som fællestillidsrepræsentant pr. 1. januar2017 og aflønnes som sådan af 

Rødovre kommune. 

FRIKØB 

Frikøbene til medlemmer af kredsstyrelsen er gældende for skoleåret 2017/18 og er inkl. den forholdsmæssige andel af ferie 
og søgne-/helligdage. Frikøbene indgår i årsnormen. 
 
De ”frikøbte” ydes godtgørelser og lignende efter et princip om ikke at lide et løntab på grund af varetagelse af 
kredsstyrelsesarbejdet. Godtgørelsen svarer til det, som udløses i kraft af aftaler om løn og arbejdstid for lærere og 
børnehaveklasseledere eksempelvis centralt/lokalt aftalte løndele, kompensation for manglende afholdelse af 6.-ferieuge, 
aldersreduktion, m.m.  
Ved fratræden oppebærer kredsstyrelsesmedlemmer frikøb skoleåret ud; dog max. 4 måneder efter fratrædelsen.  
Evt. frikøb i forbindelse med kurser og lignende dækkes for TR’er via AKUT-fonden. 

UDGIFTER VED MØDE-, KURSUSVIRKSOMHED, ANSKAFFELSER MM. 

Medlemmer af RLF, der deltager i Danmarks Lærerforenings ”åbne kurser” får udbetalt en skattefri rejsegodtgørelse efter 
reglerne fra ”Skat”; pr. 1.1.2017 er beløbet 125 kr. pr. døgn. (~487 kr.*25 %) 
 
I forbindelse med varetagelse af funktion for RLF, hvor arrangementet indebærer overnatning, betales pr. 1.1.2017 øvrige 
udgifter efter regning med op til 250 kr. pr. påbegyndt døgn (~487 kr.*25 % *2). Såfremt regningsprincippet ikke vælges, 
ydes en skattefri rejsegodtgørelse byggende på reglerne fra ”Skat”; pr. 1.1.2017 er beløbet 125 kr. pr. døgn. (~487 kr.*25 %). 
 
Til de interne revisorer ydes et årligt honorar på 10/1924 af årslønnen på løntrin 44 (område 4). 
 
Til hhv. formand, næstformand og kasserer ydes efter anmodning kontorholds-, telefon- og internetgodtgørelse jf. Skats 
satser for 2017 på 2300 kr. årligt. Til formanden for Seniorgruppen ydes efter anmodning kontorholds-, telefon- og 
internetgodtgørelse på max. 1200 kr. årligt. 
 
Ved andre ikke-budgetterede udgiftskrævende aktiviteter indgås aftale med kredsens forretningsudvalg. I tvivlstilfælde 
forelægges sagen for kredsstyrelsen til afgørelse. 
 
Kørsel i forbindelse med RLF-aktiviteter ”ud af huset” (arbejde udført for kredskontoret/kredsstyrelsen) opgøres af den 
enkelte og afregnes efter de skattefri satser; pr. 1.1.2017 er beløbet 3,53 kr. pr. km for kørsel med bil og 0,52 kr. pr. km for 
kørsel med cykel og knallert/scooter.  
Anden transport i RLF-regi foretages med tog eller bus og afregnes ved fremvisning af udgiftsbilaget herfor. Udgifter til 
anden transport fx taxa eller fly gives normalt kun mod forhåndsgodkendelse af formand og kasserer.  
 
Kredsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde honorar til personer, der indkaldes til møde i RLF-regi. Honoraret udgør 
1/1924 af årslønnen på løntrin 44 (område 4) pr. anvendt time; dog udbetales for minimum to timer. Beløbet er 
skattepligtigt.  


