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Vedtaget på 31. kongres den 21.  
til 24. oktober 2014.

FORBUNDETS NAVN
Forbundets navn er Dansk El-For-
bund. Hovedkontoret er for tiden be-
liggende i Frederiksberg kommune.

§ 1 FORBUNDETS FORMÅL
Forbundets formål er at samle alle, 
der er beskæftiget med energi, in-
stallation, kommunikation, sikring, 
alarm, energioptimering, processty-
ring samt styring og regulering i en 
sammenslutning.

Forbundet vil arbejde for forbedring 
af arbejdsvilkårene og organisere 
alle, der er beskæftiget inden for 
forbundets virkeområde for heri-
gennem at varetage medlemmernes 
interesser på arbejdsmarkedet og i 
samfundet.

Forbundet vil arbejde for at sikre, at 
alle er overenskomst- eller aftale-
dækket og varetager forhandlings-
retten med henblik på at forbedre 
medlemmernes løn-, uddannelses-, 
pensions- og sociale vilkår.

Forbundet vil arbejde for demokrati 
og medindflydelse på virksomhe-
derne.

Forbundet vil arbejde for at sikre 

medlemmerne det bedst mulige 
grundlag for at opnå kompetence-
givende grund-, efter- og videregå-
ende uddannelser.

§ 2 INDMELDELSE  
OG TILFLYTNING
Som medlemmer kan indmeldes 
enhver, der er beskæftiget inden for 
forbundets virkeområde.

Det er en betingelse, at pågældende 
har arbejde eller tilbud om arbejde 
på det tidspunkt, hvor indmeldelse 
søges.

Arbejdstager som er udstatione-
ret fra et andet land kan bevilges 
medlemskab, under retningslinjer 
vedtaget af HB, i tiden for udstatio-
neringen.

Indmeldelse under grunduddan-
nelse skal ske senest 2 år forud for 
uddannelsesaftalens udløb og jf. 
hovedbestyrelsens retningslinjer for 
at have mulighed for, ved ledighed 
efter uddannelsesaftalens udløb, at 
modtage forbundsbetalte dagpenge 
i op til en måned. 

Grunduddannelsessøgende, som 
gennemgår et grundforløb uden 
uddannelsesaftale, SKP eller side-
stillede elever, som gennemgår et 
uddannelsesforløb uden uddannel-
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sesaftale, kan indmeldes som kon-
tingentfrie medlemmer.

Grunduddannelsessøgendes med-
lemskab ophører, hvis der ikke inden 
12 måneder efter påbegyndelsen af 
grundforløbet er indgået en uddan-
nelsesaftale.

§ 3 UDMELDELSE  
OG FRAFLYTNING
Udmeldelse af forbundet kan kun 
finde sted med godkendelse fra af-
delingen.

Udmeldelse skal ske skriftlig med et 
varsel på en måned til udløbet af en 
kontingentindbetalingsperiode.

Fraflytning kan finde sted, når et 
medlem overgår til arbejde indenfor 
fagområdet, hvor vi har aftaler om 
gensidig fraflytning, jf. hovedbesty-
relsens retningslinjer. Hvor sådanne 
aftaler ikke foreligger, afgør hoved-
bestyrelsens retningslinjer om over-
flytning kan finde sted.

Et medlem, som fraflyttes til et af de 
nordiske lande, kan forblive som med-
lem i en særskilt forbundsafdeling.

Ved udmeldelse og fraflytning må 
medlemmet ikke være i restance. 
Eventuel restance kan inddrives ad 
rettens vej.

Udmeldelse og fraflytning kan ikke 
finde sted, når strejke eller lockout 
er varslet eller igangsat. Hovedbe-
styrelsen kan dispensere fra dette.

Ved udmeldelse og fraflytning op-
hører forbundets forpligtelser og 
medlemmets rettigheder, herunder 
forsikringsordninger og verserende 
faglige sager.

Hvis et medlem føler sig forurettet i 
henhold til foranstående, ankes af-
delingens afgørelse til hovedbesty-
relsen, hvis afgørelse er endelig.

§ 4 GENINDMELDELSE  
OG TILFLYTNING
Et medlem, som tilknyttes fra en 
anden organisation, skal være lovligt 
frameldt denne.

Efter registrering i forbundet, tilsen-
des medlemsbevis.

§ 5 MEDLEMMERNES 
KOLLEGIALE PLIGTER
Medlemmerne er forpligtede til at 
gøre sig bekendt med forbundets og 
afdelingernes love samt gældende 
klublove og efterleve dem kollegialt.

Ukendskab til lovene skal i intet 
tilfælde kunne påberåbes som 
grundlag for erhvervelse af rettig-
heder eller fritagelse for pligter over 
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for forbundet, dets afdelinger eller 
klubber.

A.
Forbundet eller dets afdelinger 
er medlemmernes forhandlings-
berettigede organisation, der er 
befuldmægtiget til at varetage 
medlemmernes interesser i løn- og 
ansættelsesmæssige henseen-
der, herunder varsling af kollektive 
kampskridt eller fremsendelse af 
opsigelser i forbindelse med ind-
gåelse eller fornyelse af kollektive 
overenskomster, som medlemmerne 
er forpligtet til at efterleve.

B.
Ved individuel ansættelse, hvor 
overenskomst ikke er indgået 
herom, forpligter medlemmerne 
sig til at overholde de af forbundet 
eller dets afdelinger, bekendtgjorte 
oplæg vedrørende løn- og ansættel-
sesforhold.

C.
Medlemmerne er forpligtet til at ef-
terleve ethvert af hovedbestyrelsen 
eller afdelingsbestyrelsen givent 
påbud eller forbud.

D.
Medlemmerne er forpligtet til at 
meddele forbundet eller dets afde-

linger aktuel adresse, arbejdssted, 
løn- og arbejdsforhold som også er 
akkordafslutning og fordelingsregn-
skaber.

E.
Må en sag opgives som følge af 
medlemmets urigtige eller bevidst 
mangelfulde oplysninger, kan for-
bundet og dets afdelinger forpligte 
medlemmet til selv at afholde sa-
gens udgifter.

§ 6 EKSKLUSION
A.
Hovedbestyrelsen kan – efter ind-
stilling fra afdelingsbestyrelsen 
– ekskludere ethvert medlem, som 
handler uhæderligt, ukollegialt eller i 
strid med bestående love og regler.

Eksklusionen skal være tidsbegræn-
set og kan max. vare 2 år.

B.
Et medlem, som under strejke, 
blokade eller lockout påtager sig ar-
bejde inden for et konfliktramt om-
råde, betragtes som ekskluderet af 
forbundet og er pligtig til at tilbage-
betale alt, hvad der i medlemstiden 
er modtaget af økonomisk hjælp fra 
såvel forbund som afdeling.

Denne bestemmelse gælder også 
selv om medlemmet udmelder sig 
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af forbundet, forinden der påbegyn-
des arbejde under nævnte forhold. 
Beløbet kan inddrives ved hjælp af 
fogeden.

Genindmeldelse skal særligt god-
kendes af hovedbestyrelsen.

C.
Et tidligere ekskluderet medlem kan 
ikke vælges til tillidshverv.

§ 7 URAFSTEMNING
Et forslag, som er sendt til uraf-
stemning, er vejledende for kon-
gressen og/eller hovedbestyrelsen, 
undtagen forslag der er underlagt 
Forligsinstitutionens regler.

A. 
Urafstemning om 
overenskomstresultater
Et overenskomstresultat skal, så 
vidt det er muligt, altid afstemmes 
ved en urafstemning.

Hovedbestyrelsen fastsætter regler 
for omfang af urafstemning.

Er overenskomsten tilvejebragt 
under Forligsinstitutionen, hoved-
organisationernes eller forhand-
lingssamvirkers medvirken, skal 
afstemningen foregå efter de for 
afstemninger gældende regler.

Arbejdende medlemmer, der er re-
gistreret i Dansk El-Forbund inden 
for det pågældende overenskomst-
område, har stemmeret ved uraf-
stemning om resultatet af områdets 
overenskomstforhandlinger. Med-
lemmer, der er på kontingentreduk-
tion, har stemmeret inden for det 
overenskomstområde, som de sidst 
var registreret under.

Ved urafstemning om overens-
komstforslag har medlemmer, der 
er fragået faget, ikke stemmeret.

B.
Urafstemning om andre emner
Andre emner skal bringes til af-
stemning, når et flertal i hovedbe-
styrelsen vedtager det, når et flertal 
på kongressen vedtager det, når 
mindst 10 % af medlemmerne ved 
deres underskrift kræver det.

Når et forslag bringes til urafstem-
ning, iværksætter hovedbestyrelsen 
denne øjeblikkelig med en passende 
frist for stemmeafgivelse.

Ved urafstemning skal der udsendes 
en nøje redegørelse til afdelingerne.



6

Materialet skal være afdelingerne i 
hænde i god tid så, at der kan ind-
kaldes til generalforsamlinger eller 
orienteringsmøder før afstemnin-
gen.

C.
Hovedbestyrelsen fastsætter for-
men for en urafstemning.

Ved en urafstemning har med-
lemmer, som er fragået faget, ikke 
stemmeret.

§ 8 KONGRES
Kongressen er forbundets øverste 
beslutningsorgan og har til opgave 
at beslutte rammerne for forbun-
dets virke i kongresperioderne.

Kongressen behandler beretning, 
regnskab, særforslag, lovforslag, 
lovenes formål og valg.

A.
Hvert fjerde år afholdes kongres, 
første gang 2018.

Kongressen skal indkaldes af hoved-
bestyrelsen med mindst 8 måneders 
varsel.

Hovedbestyrelsens forslag med 
motivation skal udsendes mindst 6 
måneder før kongressens afholdelse 
ved offentliggørelse i fagbladet.

B.
Til kongressen kan enhver afdeling 
stille de på afdelingens generalfor-
samling vedtagne forslag.

Forslagene skal være indsendt med 
motivation til hovedbestyrelsen se-
nest 3 måneder før kongressens af-
holdelse, og hovedbestyrelsen skal, 
senest 2 måneder før kongressens 
afholdelse, tilsende hver afdeling 
det antal eksemplarer af dagsorde-
nen og de indsendte afdelingsfor-
slag, som svarer til afdelingens antal 
valgte delegerede.

Hovedbestyrelsen skal senest 1 
måned før kongressens afholdelse 
tilsende afdelingerne forslag til valg 
af personer jf. paragraf 10 A, og af-
delingerne skal indsende eventuelle 
forslag senest 6 uger før kongres-
sens afholdelse.

Alle medlemmer er valgbare, uanset 
om de er delegerede eller ej.

Forslagene til valg af formand, 
næstformænd og forbundssekretæ-
rer skal udleveres til de delegerede 
ved kongressens start. Kun skriftligt, 
rettidigt anmeldte kandidater kan 
vælges på kongressen.

Alle valg foregår som enkeltvalg, 
og der kræves mere end halvdelen 
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af de afgivne stemmer for at blive 
valgt.

Når der er mere end 1 kandidat 
opstillet, foretages skriftlig afstem-
ning.

C.
Som kongresdelegerede deltager 
hovedbestyrelsen, områdeledere, 
forbundssekretærer, forbundets 
faglige revisorer og 200 generalfor-
samlingsvalgte afdelingsrepræsen-
tanter samt forbundets lærlinge- og 
ungdomsudvalg.

Fordelingsgrundlaget fremkom-
mer ved, at forbundets samlede 
medlemstal deles med 200. De 
delegerede fordeles herefter til 
afdelingerne efter deres størrelse 
i forhold til fordelingstallet pr. de-
legeret. Ved denne beregning fore-
tages afrunding efter princippet: 
Mindre end 0,50 er lig med 0 og 0,50 
eller derover er lig med 1.

Fordelingsgrundlaget er medlems-
opgørelsen pr. 1. januar i det år, hvor 
der afholdes kongres iht. pkt. A.

Alle afdelinger skal have mindst en 
delegeret med til kongressen.

Valg af delegerede skal foregå på en 
afdelingsgeneralforsamling.

De delegerede skal være anmeldt 
senest 2 måneder før kongressen.

D.
Kongressens dagsorden skal inde-
holde følgende punkter:

1.  Forretningsorden
2.  Beretning
3.  Regnskab
4.  Indkomne forslag
5.  Indkomne lovforslag
6.  Valg  

E.
Kongressen fastsætter tid for næste 
kongres.

Hovedbestyrelsen finder stedet.

F.
Kongresbeslutning kan i efterføl-
gende kongresperiode kun bortfalde 
eller ændres, hvis dette vedtages 
med trefjerdedel stemmeflerhed af 
de afgivne stemmer på 2 hovedbe-
styrelsesmøder med min. 10 dages 
mellemrum eller med stemmefler-
hed af de afgivne stemmer ved en 
urafstemning blandt medlemmerne.

G.
Ekstraordinær kongres kan afholdes, 
når hovedbestyrelsen vedtager det, 
når så mange afdelinger forlanger 
det, som tilsammen udgør mere end 
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40 pct. af medlemmerne, når 20 pct. 
af medlemmerne skriftligt forlanger 
det.

Kravet om afholdelse af en ekstraor-
dinær kongres skal være afleveret til 
hovedbestyrelsen senest 2 måneder 
efter det hændelsesforløb, som har 
fremkaldt kravet.

Ekstraordinær kongres kan indkal-
des med 14 dages varsel, og der 
behandles kun den eller de sager, 
som har foranlediget indkaldelsen. 
Dagsorden med udførlig forklaring 
tilsendes alle afdelinger senest 8 
dage efter beslutning om afholdelse 
af ekstraordinær kongres.

H.
Som kongresdelegerede på en 
ekstraordinær kongres deltager 
hovedbestyrelsen, områdeledere, 
forbundssekretærer, forbundets 
faglige revisorer og 200 generalfor-
samlingsvalgte afdelingsrepræsen-
tanter samt forbundets lærlinge- og 
ungdomsudvalg.

Valg og fordeling af delegerede sker 
som til en ordinær kongres.

I.
Hovedbestyrelsen fastsætter tid og 
sted for afholdelse af ekstraordinær 
kongres.

§ 9 HOVEDBESTYRELSE
Hovedbestyrelsen er forbundets be-
slutningsorgan og har til opgave at 
beslutte rammerne for forbundets 
virke mellem kongresserne. 

Hovedbestyrelsen behandler aktu-
elle politiske og fagpolitiske emner, 
vedtagne forslag fra kongresser 
og forslag til kongresser, kontin-
gentpolitik og økonomiske rammer, 
nedsætter udvalg og fastlægger 
rammer for daglig ledelse af for-
bundskontoret.

Hovedbestyrelsen diskuterer hoved-
kravene blandt de indsendte forslag 
til overenskomsterne og tager stil-
ling til overenskomstresultaterne 
vedr. hovedoverenskomsterne, inden 
de udsendes til urafstemning.

A.
Hovedbestyrelsen leder forbundet 
mellem kongresserne i overens-
stemmelse med de af kongressen 
trufne beslutninger og love. Hoved-
bestyrelsen kan træffe bindende 
beslutninger under ansvar over for 
den kommende kongres.

Hovedbestyrelsen kan, hvis forud-
sætningerne for tidligere kongres-
beslutninger er ændret væsentligt af 
udefrakommende forhold, dispen-
sere fra nuværende love eller hvor 
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lovene intet foreskriver, vedtage 
uopsættelige regler. Sådanne af-
gørelser skal ske med trefjerdedels 
stemmeflerhed af de afgivne stem-
mer og skal forelægges en kom-
mende kongres.

Hovedbestyrelsen kan i enhver hen-
seende forpligte forbundet og dets 
medlemmer ved overenskomster og 
aftaler.

Kongressen vælger de forbunds-
bestemte jf. § 10 A, formand, 2 
næstformænd og herudover 13 
medlemmer blandt de kongresdele-
gerede, efter indstilling fra afdelin-
gerne.

Alle afdelinger er repræsenteret 
med afdelingsformanden.

Afdelinger med mere end 2000 
medlemmer har 1 yderligere 
stemme for hver påbegyndt 2000 
medlemmer. 

Fordelingsgrundlaget er medlems-
opgørelsen pr. 1. januar i det år, hvor 
der afholdes kongres iht. § 8 A.

Hver afdeling udpeger en personlig 
suppleant, det samme gør forbun-
dets lærlinge- og ungdomsudvalg.

Forbundets lærlinge- og ungdoms-

udvalgsformand er medlem af ho-
vedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen konstituerer sig 
på sit første møde efter kongressen.

B.
Et medlem af hovedbestyrelsen skal 
fratræde, hvis afdelingen forlades, 
eller der overgås til andet erhverv, 
hvorefter suppleanten tiltræder. Hvis 
der ingen suppleant er, udpeger/
vælger afdelingen en.

Hvis et hovedbestyrelsesmedlem er 
forhindret i at deltage i et møde, kan 
suppleanten deltage.

C.
Hovedbestyrelsen vedtager for-
slag til minimum afdelingslove og 
klublove.

§ 10 FORBUND
A. 
Til forbundet vælger kongressen for-
mand, 2 næstformænd og et antal 
forbundssekretærer, som fastsæt-
tes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen kan vælge at ud-
pege et antal områdeledere blandt 
ovennævnte.

Hvis en valgt forbundssekretær 
afgår i kongresperioden, kan hoved-
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bestyrelsen ansætte en forbunds-
sekretær, som stilles til valg på 
førstkommende ordinære kongres.

Hovedbestyrelsen kan beslutte, at 
der ansættes sekretærer og konsu-
lenter.

Formanden leder forbundets daglige 
virke og skal handle i overensstem-
melse med hovedbestyrelsen.

Man kan ikke bestride et tillidshverv, 
når man kan overgå til folkepension 
eller overgår til efterløn, helbreds-
betinget pension, eller anden form 
for pension, eller i øvrigt forlader 
arbejdsmarkedet. 

Valgte eller ansatte sekretærers 
fratrædelse følger funktionærlovens 
bestemmelser i fuldt omfang. Ved 
fratrædelse ophører alle tillidshverv.

Opfylder en valgt eller ansat ikke 
sine forpligtelser, kan han ved en 
2/3 dels flertalsbeslutning i ho-
vedbestyrelsen suspenderes eller 
afskediges alt efter forseelsens om-
fang og karakter.

B.
1. Forbundets lærlinge- og  
ungdomsudvalg:

Forbundets lærlingeudvalg og 

ungdomsudvalg består af 1 repræ-
sentant valgt i hver afdeling – afd. 
København dog 2 – og forbundets 
repræsentanter. Ungdomskonsulen-
ten tilforordnes udvalget.

Lærlinge- og ungdomsudvalget 
udarbejder årsbudget for møder og 
aktiviteter, som godkendes af ho-
vedbestyrelsen.

2. Årsmøde 
En gang årligt indbyder forbundet 
til årsmøde, i hvilket forbundets re-
præsentanter, en repræsentant fra 
hver afdeling – afd. København dog 
2 – samt 4 lærlinge- og ungdoms-
udvalgsrepræsentanter fra hver 
afdeling og 1 repræsentant for hver 
påbegyndt 150 lærlingemedlemmer 
deltager. Ungdomskonsulententen 
tilforordnes mødet.

På årsmødet vælges – for ét år – 
formand for forbundets lærlinge- og 
ungdomsudvalg.

Fra den afdeling, som formanden 
repræsenterer, vælges 1 ny repræ-
sentant til lærlinge- og ungdoms-
udvalget.

Derudover vælges samtidig yderli-
gere 2 repræsentanter, som sam-
men med formanden for forbundets 
lærlinge- og ungdomsudvalg og 
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forbundets 2 repræsentanter, udgør 
et samarbejdsudvalg, hvis opgave er 
at tage stilling til aktuelle problemer 
for lærlinge- og ungdomsmedlem-
mer. Ungdomskonsulenten tilforord-
nes udvalget.

Formanden og de 2 repræsentanter 
kan kun vælges blandt medlemmer 
af forbundets lærlinge- og ung-
domsudvalg.

Lærlinge- og ungdomsudvalget 
udpeger personlige suppleanter for 
formanden samt de 2 lærlingere-
præsentanter til samarbejdsudval-
get.

Der ydes kun betaling for reel tabt 
arbejdsfortjeneste til deltagerne på 
årsmødet. Betalingssatsen vil være 
iht. lovenes § 15.

3. Overenskomst forhandlingerne
Blandt lærlingeudvalgets og ung-
domsudvalgets medlemmer kan 
vælges en, som kan deltage ved 
den del af overenskomstforhand-
lingerne, som vedrører medlemmer 
under grunduddannelse.

4. Ungdomskonsulent
Hovedbestyrelsen ansætter en kon-
sulent til varetagelse af lærlinge- og 
ungdomsarbejdet.

5. Repræsentation på kongres
Forbundets lærlinge- og ung-
domsudvalg er repræsenteret på 
kongressen med de på anmeldel-
sestidspunktet valgte repræsentan-
ter eller personlige suppleanter jf. 
§ 8 C. 

C. 
Hovedbestyrelsen nedsætter et 
Sikkerheds- og miljøudvalg, Ud-
dannelsesudvalg, Oplysnings- og 
organisationsudvalg og et Arbejds-
markedsudvalg. Hovedbestyrelsen 
fastsætter størrelsen og udpeger de 
personer, der skal sidde i disse. 

§ 11 AFDELING
A.
Forbundet består af en række afde-
linger, som består af et antal kom-
muner.

En kommune kan være delt mellem 
2 eller flere afdelinger. 

Ændringer af afdelingsgrænserne 
kan alene ske efter forhandling med 
hovedbestyrelsen.

Uenighed omkring afdelingsgræn-
serne og placering af firma eller filial 
afgøres af hovedbestyrelsen.

Sammenslutninger af forbundets 
afdelinger kan vedtages på afdelin-
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gernes generalforsamlinger.

(Oversigt over afdelingernes geogra-
fiske områder er bilag 1 til lovene)

Medlemmer har mulighed for at del-
tage i bopælsafdelingens aktiviteter 
uden stemmeret.

Forbundet skal altid være underret-
tet om, hvem der er valgt til afdelin-
gernes bestyrelser.

Hovedbestyrelsen har indsigelsesret 
mod valg af formand og økonomi-
ansvarlig.

Ved afstemning på en generalfor-
samling har medlemmer, som er 
fragået faget det vil sige, førtids-
pensionister og alderspensionister 
ikke stemmeret.

Arbejdende medlemmer skal være 
medlem i den afdeling, i hvis område 
det firma eller den filial, hvori med-
lemmet er ansat, er beliggende.

B.
Man kan ikke bestride et tillidshverv, 
når man kan overgå til folkepension 
eller overgår til efterløn, helbreds-
betinget pension eller anden form 
for pension, eller i øvrigt forlader ar-
bejdsmarkedet. De som er valgt ved 
vedtagelsen, kan bestride hvervet i 

resten af valgperioden.

C.
I hver afdeling vælges – ved enkelt-
valg på generalforsamlingen – en 
bestyrelse bestående af formand, 4 
eller flere bestyrelsesmedlemmer, 2 
eller flere bestyrelsessuppleanter og 
2 faglige revisorer, som i overens-
stemmelse med revisionsvejlednin-
gen gennemgår afdelingskassens 
bilag.

Til posten som formand, økonomi-
ansvarlig og revisor kræves 2 års 
medlemskab – eksklusiv eventuel 
grunduddannelsesperiode – af for-
bundet.

Til øvrige bestyrelsesposter kræves 
1 års medlemskab af forbundet.

Afdelingens lærlinge- og ungdoms-
udvalg bliver repræsenteret i afde-
lingens bestyrelse med stemmeret.

D.
I hver afdeling vælges – for et år 
– på den årlige generalforsamling 
et lærlinge- og ungdomsudvalg på 
mindst 3 medlemmer blandt grund-
uddannelsesmedlemmerne og med-
lemmer til og med det fyldte 29. år.

Afdelingens lærlingeudvalg vælger 
sin egen formand, tilrettelægger 
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sin mødevirksomhed samt afhol-
der møde forud for afdelingens 
generalforsamling, hvor indstilling 
til lærlinge- og ungdomsudvalget 
foretages.

Lærlinge- og ungdomsudvalget får 
sikret økonomi efter et af afdelings-
bestyrelsen godkendt budget, som 
sikrer midler til arrangementer og 
aktiviteter for det lokale lærlinge- og 
ungdomsarbejde.

Lærlinge- og ungdomsudvalget til-
trædes af en af afdelingsbestyrelsen 
valgt repræsentant.

E.
Kontingentet, som ikke må være 
lavere end angivet i lovenes § 13, 
fastsættes af generalforsamlingen. 
Kontingentforhøjelse – ud over pro-
centuel regulering – skal vedtages 
på en generalforsamling.

F.
Afdelingens årsregnskab skal revi-
deres af statsautoriseret eller regi-
streret revisor.

G.
Kan en afdeling ikke vælge en be-
styrelse hverken på en ordinær ge-
neralforsamling eller på en 14 dage 
efter indkaldt ekstraordinær gene-
ralforsamling, kan hovedbestyrelsen 

nedlægge afdelingen og overflytte 
medlemmerne til de øvrige afdelin-
ger.

Nedlægges en afdeling, aflægges 
regnskab over midler og effekter for 
hovedbestyrelsen, som overfører 
disse til de afdelinger, hvortil med-
lemmerne er overflyttet.

H.
Afdelingen vedtager egne love. Disse 
må ikke stride mod forbundslovene, 
og de skal godkendes af hovedbe-
styrelsen.

I.
Ved anmeldte afdelingsjubilæer – 
25, 50, 75, 100, 125, 150 år og så 
videre – overrækker hovedbestyrel-
sen afdelingen en gave efter hoved-
bestyrelsens retningslinjer.

§ 12 KONFLIKT
A.
Opstår der på en arbejdsplads 
konflikt af en art, så øjeblikkelig 
arbejdsstandsning påbydes af af-
delingen, skal sagen hurtigst muligt 
indberettes til forbundsformanden, 
som forelægger den for hovedbesty-
relsen til godkendelse.

Et medlem, som deltager i lokal 
konflikt – strejke, blokade eller lock-
out, som er godkendt af forbundet 
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– modtager økonomisk bistand fra 
første dag.

Hovedbestyrelsen fastsætter bi-
standens art og størrelse.

B.
Et medlem, som deltager i en for-
bundsgodkendt landsomfattende 
konflikt – strejke, blokade eller lock-
out – modtager så vidt muligt øko-
nomisk bistand fra forbundet.

Hovedbestyrelsen fastsætter bi-
standens art og størrelse.

C.
Under landsomfattende konflikt – 
strejke, blokade eller lockout, som 
er godkendt af forbundet – betaler 
et medlem, som ikke er berørt af 
konflikten og er i arbejde, ekstra-
kontingent.

Hovedbestyrelsen fastsætter eks-
trakontingentets størrelse.

D.
Ingen medlemmer kan modtage 
understøttelse fra forbundet un-
der konflikt – strejke, blokade eller 
lockout, forinden de har været 
medlemmer i minimum 14 dage og 
har indbetalt den første måneds 
kontingent.

§ 13 KONTINGENTER
A.
Kontingentet betales månedsvis 
forud.

Kontingentet reguleres procentuelt 
i takt med stigningen af gennem-
snittet af sidste kendte stigning af 
Danmarks Statistiks nettoprisindeks 
og DA’s strukturstatistik.

Regulering foretages en gang år-
ligt pr. 1. januar på baggrund af 
sidst kendte offentliggørelse. Der 
reguleres første gang pr. 1. januar 
2015.

Hovedbestyrelsen kan vedtage, at 
der ikke skal reguleres, hvis der ikke 
helt eller delvis er behov herfor.

B.
Medlemmerne er opdelt i kontin-
gentkategorier, som fastsættes af 
hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen fastsætter fagligt 
forbunds- og afdelingskontingent 
for:

 ∫ Ordinære medlemmer med reduk-
tion

 ∫ Værnepligtige medlemmer
 ∫ Uddannelsesmedlemmer
 ∫ Grunduddannelsesmedlemmer
 ∫ Efterlønsmedlemmer
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 ∫ Pensionistmedlemmer/kontin-
gentfrie

 ∫ Udstationeret migrantarbejder 

Hovedbestyrelsen fastsætter fagligt 
forbundskontingent for nordiske 
medlemmer, som betaler for fag-
blad, gruppelivsforsikring og fortsat 
anciennitet. 

Værnepligtige og uddannelses-
medlemmer forbliver medlem af 
den afdeling, hvor de var medlem, 
da værnepligten eller uddannelsen 
startede.

C.
Kontingentindbetalingen foretages 
rettidigt til forbundets kontingent-
system, iht. hovedbestyrelsens 
retningslinjer. Medlemmer som ikke 
overholder dette slettes.

Kollektive kontingentindbetalinger 
kan foretages af klubberne.

Retningslinjerne fastsættes af ho-
vedbestyrelsen.

Bevis for indbetaling af kontingent 
vil være en af pengeinstitut eller af-
deling udstedt kvittering.

D.
Ordinært afdelingskontingent fast-
sættes i de enkelte afdelinger og re-

guleres efter samme retningslinjer 
som forbundskontingentet.

Afdelingsbestyrelsen kan vedtage, at 
der ikke skal reguleres, hvis der ikke 
er økonomisk behov herfor.

E.
Der ydes reduktion i kontingentet 
ved forhold der medfører, at der kun 
modtages ydelser, der svarer til den 
til enhver tid maksimale dagpen-
gesats eller derunder. Almindelig 
værnepligt hører til under denne 
ordning.

Reduktionsperioder kan max ydes 
12 måneder bagud, yderligere efter 
ansøgning til hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelse fastsætter ret-
ningslinjer for ordningen.

§ 14 EKSTRAKONTINGENT
På grundlag af væsentlig arbejds-
løshed eller landsomfattende kon-
flikter såvel i ind- som udland kan 
hovedbestyrelsen udskrive ekstra-
kontingent.

§ 15 AFLØNNING M.M.
Månedslønnen og timefaktor re-
guleres en gang årligt pr. 1. januar, 
med den krone/øre stigning som 
den til enhver tid senest kendte løn 
fra Dansk El-Forbunds landsstati-



16

stiks tilsammen tal. 

A. 
Månedslønnen reguleres iht. § 15. 
Forbundsformanden, næstformæn-
dene, områdelederne modtager et 
månedligt funktionstillæg.

Forbundsformanden, næstformæn-
dene, områdelederne og forbunds-
sekretærerne modtager et jobtillæg. 

De månedlige tillæg reguleres med 
samme stigning i procent som må-
nedslønnen. Funktions- og jobtil-
lægget er pensionsgivende.

Ferielovens bestemmelser er gæl-
dende, og ferietillægget udgør pt. 2 
pct.

Til forbundsgodkendte arbejdsop-
gaver med betaling udenfor Dansk 
El-Forbunds regi, som er en direkte 
eller indirekte følge af det forbunds-
lønnede job, kan der gives frihed 
med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. 
indbetales til forbundskassen.

Til andre arbejdsopgaver, som ikke 
er en direkte eller indirekte følge af 
det forbundslønnede job, kan der gi-
ves frihed uden løn. Hovedbestyrel-
sen godkender i hvert enkelt tilfælde 
arbejdsopgaven. 

Opgørelse over timeforbrug afleve-
res til forbundskassen – månedsvis 
bagud – af den enkelte. Timerne 
modregnes i førstkommende lønud-
betaling efter gældende timesats.

Der oprettes til de kongresvalgte en 
pensionsordning. Til dette formål af-
sættes 10 pct. af de a-skattepligtige 
lønelementer, inkl. arbejdsmarkeds-
bidrag og SH/fritvalgskonto, som 
placeres efter hovedbestyrelsens 
retningslinjer. Forbundet betaler 
disse 10 pct.*

Afholdte udgifter ved møder betales 
efter regning. Rejser betales efter 
den mest hensigtsmæssige offent-
lige befordringsmåde eller billigste 
totaløkonomiske løsning. I særlige 
tilfælde kan privat bil benyttes, dette 
skal motiveres.

Forbundets betaling for 
afdelingslønnede
Når afdelingslønnede deltager i 
forbundsudvalg, indkaldes som for-
bundsundervisere, er blevet pålagt 
en specialopgave af forbundet, eller 
har været indkaldt til møde, yder 
forbundet eller afdelingen dækning 
for medgåede mødetimer uden for 

*såfremt arbejdsgiverbetalingen på elektri-
keroverenskomsten ændres til et højere pro-
cent følger forbundets betaling tilsvarende.



17

normal arbejdstid iht. § 15 A.

Betaling for rejsetimer ydes iht. § 
15 C.

Forbundet betaler en kompensation 
til afdelingen på månedsfaktoren, 
når der inden for normal arbejdstid 
gøres brug af den afdelingslønnede 
til specialopgaver for forbundet. 
Disse specialopgaver skal have un-
dervisningsmæssig karakter eller 
være ad hoc opgaver, der sammen-
lagt varer ud over 3 dage. I sådanne 
tilfælde betales for alle medgåede 
timer, iht. hovedbestyrelsens nær-
mere retningslinjer.

Andre udgifter ved deltagelse i 
møder foranlediget af forbundet 
betales efter regning. Transport be-
tales efter mest hensigtsmæssige 
og totaløkonomisk billigste løsning. 
Opgørelse over timeforbruget ind-
sendes til forbundskassen.  Timerne 
afregnes til afdelingskassen efter 
gældende timesats tillagt 19,7 pct. 
(ferie – SH-dage/fritvalgskonto).

Forbundets betaling for 
hovedbestyrelsen
Når hovedbestyrelsesmedlemmerne 
deltager i møder, som er indkaldt af 
forbundet, eller er pålagt special-
opgave af forbundet såvel indenfor 
som udenfor normal arbejdstid, yder 

forbundet betaling iht. § 15 A.

Hovedbestyrelsesmedlemmer mod-
tager ikke løn for timer inden for 
normal arbejdstid.

Andre udgifter ved deltagelse i mø-
der foranlediget af forbundet beta-
les efter regning. Transport betales 
efter mest hensigtsmæssige og 
totaløkonomiske billigste løsning. 
Betaling for rejsetimer ydes iht. § 
15 C.

Ferie- og søgnehelligdagsbetaling 
beregnes af hovedkassen ved regn-
skabsårets udløb og fremsendes se-
nest ved udgangen af marts måned 
i efterfølgende år.

B.
Medlemmer, som indkaldes til møde 
eller udfører hverv foranlediget af 
forbundet, aflønnes med den til en-
hver tid gældende sats pr. time for 
den faktisk medgåede tid til møde, 
eksklusive ferie- og søgnehellig-
dagsbetaling.

Medlemmer, som dokumenterer 
indtægtstab i forbindelse med oven-
nævnte timefaktor, kan få suppleret 
sin aflønning op til det tabte, dog 
max. samme betaling som i § 15 A 
iht. hovedbestyrelsens retningslinjer.
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Faktisk medgåede mødetimer ud 
over forbundskontorets daglige ar-
bejdstid aflønnes med samme time-
betaling iht. § 15 A.

Regulering foretages efter § 15.

Denne timebetaling gælder også for 
ledige medlemmer, som herefter 
ikke er berettiget til arbejdsløsheds-
dagpenge for sådanne timer.

Medlemmer under grunduddan-
nelse, der indkaldes til møde eller 
udfører hverv foranlediget af for-
bundet, aflønnes med den sats, som 
er fastsat af hovedbestyrelsen.

Medlemmer, som helt eller delvis 
opnår betaling for deltagelse i mø-
devirksomhed i henhold til overens-
komst eller anden aftale, aflønnes 
med timeforskelsbeløbet jævnfør 
foranstående.

Ferie- og søgnehelligdagsbetaling 
beregnes af hovedkassen ved regn-
skabsårets udløb og fremsendes se-
nest ved udgangen af marts måned 
i efterfølgende år.

Afholdte udgifter ved møder betales 
efter regning. Rejser betales efter 
den mest hensigtsmæssige offent-
lige befordringsmåde eller billigste 
totaløkonomiske løsning. I særlige 

tilfælde kan privat bil benyttes, dette 
skal motiveres.

For medlemmer, der modtager løn 
betalt af forbundet, skal forbundet 
indbetale pensionsbidrag for det 
enkelte medlem. Hovedbestyrelsen 
fastsætter nærmere regler herfor.

C. 
Rejsetid 
Betaling for rejse og transport betales 
med den til enhver tid gældende sats.

Der ydes ikke betaling for rejsetid for 
forbundsformanden, næstformæn-
dene, områdelederne og forbunds-
sekretærerne.

D.
Medlemmer, som med afdelingens 
anbefaling og forbundets god-
kendelse deltager i FB/AOF/FIU 
dagkurser, aflønnes med den af 
hovedbestyrelsen fastlagte sats for 
tabt arbejdsfortjeneste.

Aflønningen reguleres én gang årligt 
pr. 1. januar – første gang 1. januar 
2015.

Ferie- og søgnehelligdagsbetaling 
beregnes af hovedkassen ved regn-
skabsårets udløb og fremsendes se-
nest ved udgangen af marts måned 
i efterfølgende år.
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E.
Medlemmers børn, som deltager i 
efterskoleophold på arbejderbevæ-
gelsens efterskoler, kan bevilges et 
månedligt beløb.

Hovedbestyrelsen fastsætter beløb, 
retningslinjer og alderskriterie m.v.

(Oversigt over satser og områder er 
bilag 2 til lovene)

§ 16 REGNSKAB OG REVISION
A.
Forbundets regnskabsår følger ka-
lenderåret.

B.
Regnskab for forbundets virke frem-
lægges for forbundets hovedbesty-
relse 2 gange årligt.

Regnskabsfremlæggelsen skal om-
fatte perioderne 1. januar til 30. juni 
og årsregnskabet 1. januar til 31. 
december.

Årsregnskaberne 1. januar til 31. 
december skal være revideret af 
statsautoriseret revisor udpeget af 
hovedbestyrelsen.

Revisionsprotokol fra statsautorise-
ret revisor forelægges hovedbesty-
relsen sammen med årsregnskabet 
og påtegnes af mindst 3 hovedbe-

styrelsesmedlemmer.

Regnskaber udsendes til afdelin-
gerne samme med referaterne fra 
de hovedbestyrelsesmøder, hvor 
regnskaberne fremlægges og be-
handles.

C.
Hovedbestyrelsen fastlægger det 
regnskabsmæssige ansvar og 
meddeler prokura og regler for, 
hvorledes der kan hæves på konti 
tilhørende forbundet. 

D.
Kongressen vælger – blandt de 
delegerede og uden for hovedbe-
styrelsen – 2 forbundsrevisorer og 
2 suppleanter som i overensstem-
melse med revisionsvejledningen 
gennemgår forbundskassens bilag.

Disse revisorer skal 4 gange årligt 
gennemgå forbundskassens bilag.

Forbundsrevisorerne fører en 
særskilt revisionsprotokol, som 
ligeledes skal forelægges hovedbe-
styrelsen og påtegnes af mindst 3 
hovedbestyrelsesmedlemmer.

E.
Ethvert hovedbestyrelsesmedlem 
kan meddele overværelse af næste 
revision.
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Den ansvarlige for hovedkassen 
meddeler forbundsrevisorerne 
herom, hvorefter revisorerne med-
deler pågældende, hvornår næste 
revision finder sted.

Der ydes ikke arbejdstab-, møde- 
eller rejsebetalinger.

§ 17 RETSHJÆLP
Forbundet hæfter ikke for retssager, 
som påføres en af forbundets afde-
linger, dog kan der – med hovedbe-
styrelsens godkendelse – afholdes 
udgifter hertil af forbundskassen.

Forbundskassen kan – med hoved-
bestyrelsens godkendelse – afholde 
udgifter i forbindelse med retssager, 
som påføres eller anlægges af et 
medlem.

Såfremt sådanne retssager medfø-
rer indtægter, skal forbundets udgif-
ter først dækkes.

I særlige tilfælde kan hovedbesty-
relsen dispensere for modregning. 
Arbejdsskadeerstatning tilfalder 
medlemmet uden modregning.

§ 18 GRUPPELIVSFORSIKRING
Til medlemskabet af Dansk El-For-
bund er knyttet en gruppelivsforsik-
ring på nærmere aftalte vilkår.

De i ordningen indeholdte summer 
besluttes af kongressen og inde-
holdte præmier kan reguleres én 
gang årligt af hovedbestyrelsen. 
Gruppelivsforsikringens summer 
fremgår af bilag til lovene.

§ 19 JUBILARER
Når et medlem har været medlem 
af forbundet i 25 år og 50 år – uaf-
brudt eller samlet af flere perioder – 
tildeles medlemmet en markering jf. 
hovedbestyrelsens retningslinjer.

§ 20 ORGANISATIONS-
ÆNDRINGER
Forbundet kan sammenlægges 
med andre organisationer, uden at 
bestemmelsen i § 21 bringes i an-
vendelse. Det er en forudsætning, 
at forbundets overordnede formål 
videreføres i de nye rammer.

En sammenlægning skal vedtages 
på en kongres.

§ 21 FORBUNDETS OPLØSNING
Forbundet kan kun opløses, hvis 
mindst 2/3 af samtlige medlemmer 
vedtager dette ved to på hinanden 
følgende urafstemninger.

Forbundets midler og effekter for-
deles til afdelingerne i forhold til 
disses medlemstal.
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

København 101 København
147 Frederiksberg
151 Ballerup
153 Brøndby
155 Dragør
157 Gentofte
159 Gladsaxe
161 Glostrup
163 Herlev
165 Albertslund
167 Hvidovre
173 Lyngby-Taarbæk
175 Rødovre
185 Tårnby
187 Vallensbæk

 Delekommuner: 169 Høje-Tåstrup (Vestsjælland)
183 Ishøj (Vestsjælland)
190 Furesø (Nordsjælland) 189 Værløse

 207 Farum (Nordsjælland)
230 Rudersdal (Nordsjælland) 181 Søllerød

205 Birkerød (Nordsjælland)
240 Egedal (Nordsjælland) 171 Ledøje-Smørum

235 Stenløse (Nordsjælland)
237 Ølstykke (Nordsjælland) 

 
Bornholm 400 Bornholms Regionskommune
 411 Christiansø 

BILAG 1.
Afdelingernes geografiske fordeling 
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

Nordsjælland 201 Allerød
210 Fredensborg 208 Fredensborg Humlebæk

227 Karlebo
217 Helsingør 
219 Hillerød 231 Skævinge

223 Hørsholm
270 Gribskov 213 Græsted-Gilleleje

215 Helsinge
260 Frederiksværk-Hundested 211 Frederiksværk

221 Hundested 
250 Frederikssund 209 Frederikssund

223 Slangerup
225 Jægerspris
229 Skibby 

Delekommuner: 190 Furesø (København) 189 Værløse (København)
207 Farum

230 Rudersdal (København) 181 Søllerød (København)
205 Birkerød

240 Egedal (København) 171  Ledøje-Smørum  
(København)

235 Stenløse
237 Ølstykke 
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

Storstrøm 360 Lolland 355 Holeby
359 Højreby
363 Maribo
367 Nakskov
379 Ravnsborg
381 Rudbjerg

 383 Rødby 
376 Guldborgsund 369 Nykøbing Falster

371 Nysted
375 Nørre Alslev
387 Sakskøbing
391 Stubbekøbing
395 Sydfalster

390 Vordingborg 361 Langebæk
365 Møn
377 Præstø

 397 Vordingborg
336 Stevns 271 Vallø

 389 Stevns
Delekommuner: 320 Faxe (Vestsjælland) 313 Haslev (Vestsjælland)

351 Fakse
385 Rønnede

259 Køge (Vestsjælland) 259 Køge
 267 Skovbo (Vestsjælland)

370 Næstved (Vestsjælland) 307 Fuglebjerg (Vestsjælland)
353 Fladså
357 Holmegaard
373 Næstved
393 Suså
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

Vestsjælland 253 Greve 
261 Lejre 251 Bramsnæs

257 Hvalsø
 261 Lejre 
265 Roskilde 255 Gundsø

263 Ramsø
 265 Roskilde
 269 Solrød

306 Odsherred 305 Dragsholm
327 Nykøbing-Rørvig

 343 Trundholm 
316 Holbæk 315 Holbæk

321 Jernløse
339 Svinninge
341 Tornved

 345 Tølløse
326 Kalundborg 301 Bjergsted

309 Gørlev
317 Hvidebæk
319 Høng

 323 Kalundborg
329 Ringsted
330 Slagelse 311 Hashøj

325 Korsør
331 Skælskør

 333 Slagelse
 340 Sorø 301 Dianalund

335 Sorø
337 Stenlille 

741 Samsø 



25

Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

Delekommuner: 320 Faxe (Storstrøm) 313 Haslev
351 Fakse (Storstrøm)
385 Rønnede (Storstrøm)

259 Køge (Storstrøm) 259 Køge (Storstrøm)
 267 Skovbo
 370 Næstved (Storstrøm) 307 Fuglebjerg

353 Fladså (Storstrøm)
357 Holmegaard (Storstrøm)
373 Næstved (Storstrøm)

 393 Suså (Storstrøm)
 169 Høje-Tåstrup (København) 183 Ishøj (København)

 
Fyn 410 Middelfart 429 Ejby

445 Middelfart
 451 Nørre Åby

420 Assens 421 Assens
433 Glamsbjerg
437 Hårby
485 Tommerup
491 Vissenbjerg

 499 Årup
430 Faaborg-Midtfyn 425 Broby

431 Fåborg
473 Ringe
477 Ryslinge
497 Årslev

 440 Kerteminde 439 Kerteminde
441 Langeskov
447 Munkebo

450 Nyborg 449 Nyborg
489 Ullerslev

 495 Ørbæk
 461 Odense 
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

470 Svendborg 427 Egebjerg
435 Gudme

 479 Svendborg
 480 Nordfyn 423 Bogense

471 Otterup
 483 Søndersø
 482 Langeland 475 Rudkøbing

481 Sydlangeland
 487 Tranekær

492 Ærø 493 Ærøskøbing
443 Marstal

 
Nordjylland 810 Brønderslev-Dronninglund 805 Brønderslev

807 Dronninglund 
813 Frederikshavn 813 Frederikshavn
841 Skagen

847 Sæby 
825 Læsø 
840 Rebild 833 Nørager

843 Skørping
845 Støvring 

849 Jammerbugt 803 Brovst
811 Fjerritslev
835 Pandrup
849 Åbybro 

851 Aalborg 817 Hals
831 Nibe
837 Sejlflod
851 Aalborg

860 Hjørring 819 Hirtshals
821 Hjørring
829 Løkken-Vrå
839 Sindal
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

Delekommuner: 820 Vesthimmerland (Midt-Vest) 793 Ålestrup (Midt-Vest)
809 Farsø
827 Løgstør

 861 Års
 846 Mariagerfjord (Randers) 719 Mariager (Randers)

801 Arden
815 Hadsund (Randers)
823 Hobro (Randers)

 
MidtVest 657 Herning 651 Aulum-Haderup

657 Herning
677 Trehøje

 685 Åskov 
661 Holstebro 661 Holstebro

683 Vinderup
 679 Ulfborg-Vemb
 665 Lemvig 665 Lemvig
 673 Thyborøn-Harboør

671 Struer 671 Struer
 675 Thyholm

760 Ringkøbing-Skjern 655 Egvad
659 Holmsland
667 Ringkøbing
669 Skjern

 681 Videbæk 
773 Morsø 
779 Skive 777 Sallingsund

779 Skive
781 Spøttrup

 783 Sundsøre
 787 Thisted 765 Hanstholm

785 Sydthy
 787 Thisted 
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

791 Viborg 761 Bjerringbro
763 Fjends
769 Karup
775 Møldrup
789 Tjele

 791 Viborg
Delekommuner: 820 Vesthimmerland (Nordjylland) 793 Ålestrup

809 Farsø (Nordjylland)
827 Løgstør (Nordjylland)

 861 Års (Nordjylland)
756 Ikast-Brande 625 Nørre-Snede (Østjylland)

653 Brande (Lillebælt)
 663 Ikast (MidtVest)

 
Randers 730 Randers 717 Langå (kommune delt)

719  Mariager (kom-
mune delt)

723 Nørhald
729 Purhus
731 Randers
747  Sønderhald (kommune 

delt)
Delekommuner: 706 Syddjurs 701 Ebeltoft (Østjylland)

721 Midtdjurs
733 Rosenholm
739  Rønde (Østjylland) 

707 Norddjurs 707 Grenå (Østjylland)
725 Nørre Djurs (Østjylland)
735 Rougsø
747  Norddjurs (kommune 

delt)
710 Favrskov 709 Hadsten

717 Langå (kommune delt)
711 Hammel (Østjylland)
713 Hinnerup (Østjylland)

 767 Hvorslev
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

846 Mariagerfjord (Nordjylland) 719  Mariager (kommune delt)
801 Arden (Nordjylland)
815 Hadsund (Nordjylland)
823 Hobro 

Østjylland 615 Horsens 601 Brædstrup
609 Gedved

 615 Horsens
  727 Odder 

 740 Silkeborg 705 Gjern
743 Silkeborg
749 Them

 771 Kjellerup
  746 Skanderborg 703 Galten

715 Hørning
737 Ry

 745 Skanderborg
 751 Århus 
Delekommuner: 756 Ikast-Brande 625 Nørre-Snede

653 Brande (Lillebælt)
 663 Ikast (MidtVest)

 766 Hedensted 613 Hedensted (Lillebælt)
619 Juelsminde

 627 Tørring-Uldum (Lillebælt) 
706 Syddjurs 701 Ebeltoft

721 Midtdjurs (Randers)
733 Rosenholm (Randers)

 739 Rønde
 707 Norddjurs 707 Grenå

725 Nørre Djurs
 735 Rougsø (Randers)
710 Favrskov 709 Hadsten (Randers)

717 Langå (kommune delt)
711 Hammel
713 Hinnerup

 767 Hvorslev (Randers)
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

Esbjerg 561 Esbjerg 557 Bramming
561 Esbjerg

 571 Ribe
 563 Fanø
 573 Varde 553 Blåbjerg

555 Blåvandshuk
567 Helle
573 Varde
577 Ølgod 

Delekommuner: 530 Billund 551 Billund (Lillebælt)
 565 Grindsted

 575 Vejen 527 Rødding (Sønderjylland)
559 Brørup (Lillebælt)
569 Holsted (Esbjerg)
575 Vejen (Lillebælt)

Lillebælt 607 Fredericia
 630 Vejle 603 Børkop

605 Egtved
611 Give
617 Jelling
631 Vejle

Delekommuner: 530 Billund 551 Billund
 565 Grindsted (Esbjerg)
575 Vejen 527 Rødding (Sønderjylland)

559 Brørup
569 Holsted (Esbjerg)

 575 Vejen
 621 Kolding 509  Christiansfeld (Sønderjyl-

land) (Delt Kommune) 
621 Kolding
623 Lunderskov

 629 Vamdrup
756 Ikast-Brande 625 Nørre-Snede (Østjylland)

653 Brande
 663 Ikast (MidtVest)
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Afdelinger Nye kommuner  
(efter strukturreformen  
1. januar 2007)

Gamle kommuner

 766 Hedensted 613 Hedensted (Østjylland)
619 Juelsminde (Østjylland)
627 Tørring-Uldum

 
Sønderjylland 510 Haderslev 511 Gram

515 Haderslev
543 Vojens 

540 Sønderborg 501 Augustenborg
507 Broager
513 Gråsten
523 Nordborg
533 Sundeved
535 Sydals
537 Sønderborg

550 Tønder 505 Bredebro
517 Højer
521 Løgumkloster
525 Nørre Rangstrup
531 Skærbæk
541 Tønder

580 Aabenraa 519 Lundtoft
529 Rødekro
539 Tinglev
545 Åbenrå

Delekommuner: 575 Vejen 527 Rødding
559 Brørup (Lillebælt)
569 Holsted (Esbjerg)
575 Vejen (Lillebælt)

621 Kolding 509  Christiansfeld (kom-
mune delt)

621 Kolding (Lillebælt)
623 Lunderskov (Lillebælt)
629 Vamdrup (Lillebælt)



32

BILAG 2. 
 
§15 AFLØNNING 2015
Månedslønnen for forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og 
forbundssekretærerne udgør pr. 1. januar 2015: 51.270,55 kr.

Månedligt funktionstillæg for forbundsformanden: 10.858,00 kr. 
Månedligt funktionstillæg for næstformændene: 6.345,00 kr.  
Månedligt funktionstillæg for områdeledere: 2.380,00 kr.

Månedlig Jobtillæg for alle valgte: 5.666,00 Kr.

Timebetaling for afdelingslønnede og hovedbestyrelsen: 
§ 15 A 320,71 kr.

Møde- og rejsebetaling til medlemmer m.fl. : 
§ 15 B og C 268,55 kr.

BETALING FOR DELTAGELSE I FB/AOF/FIU DAGKURSER:
2014

EFTERSKOLEOPHOLD  15 E 
Månedsbeløb til medlemmernes børn: 500 kr.

FB/AOF/FIU dagkurser § 15 D. Svende Lærlinge

Timebetaling 231,45 117,11
Ugekursus 37,0 timer 8.564 4.333
Dagkursus 7,4 timer 1.713 867
Dagskursus inkl. Ferie- og SH-tillæg 20% 7,4 timer 2.055 1.040
Weekendkursus 10,0 timer 2.315 1.171

* Lærlingene er beregnet forholdsmæssigt (2013) af timelønnen til 
svende. 
Yderligere beregnes 2 % ferietillæg, 1,55 % fritvalg og 10 % arbejdsgiver-
pension.

2015

(2015)
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