Dagsordenspunkt 5.1

Hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning om
forbundets kontingenter

___________________________________________________________________
1. Kontingentsatser i 2020-niveau
Emne

Satser

Grundkontingent
Opkræves af alle forbundets almindelige medlemmer.
Nuværende

465 kr. pr. mdr.

Pr. 1. januar 2021

472 kr. pr. mdr.

Pr. 1. januar 2022

479 kr. pr. mdr.

Pr. 1. januar 2023

486 kr. pr. mdr.

Grundkontingentet gradueres efter beskæftigelsesgrad således:
 Ansatte over halv tid: 100 % af grundkontingentet
 Ansatte op til og med halv tid: 50 % af grundkontingentet
 Ledige, bl.a. ledige dimittender: 50 % af grundkontingentet
Centralt suppleringskontingent
Opkræves af medlemmerne af lærersektionerne og foreningsløse.
Nuværende

94 kr. pr. mdr.

Pr. 1. januar 2021

89 kr. pr. mdr.

Pr. 1. januar 2022

84 kr. pr. mdr.

Pr. 1. januar 2023

79 kr. pr. mdr.

Det centrale suppleringskontingent gradueres efter beskæftigelsesgrad således:
 Ansatte over halv tid: 100 % af suppleringskontingentet
 Ansatte op til og med halv tid: 50 % af
suppleringskontingentet

1

Seniorkontingenter


Seniorer med efterløn, tjenestemandspension, overenskomstbaseret pension eller lignende

75 kr. pr. kvt.



Seniorer med kun folkepension og ATP

22 kr. pr. kvt.

Kontingent for særlige medlemmer

209 kr. pr. kvt.

2. Regulering af kontingentet efter Danmarks Statistiks opgørelse over den årlige
procentvise ændring i timefortjenesten for statsansatte
Ud over nedenstående motivering blev formandskabet bemyndiget til som en yderligere
motivering for forslaget at beskrive forhold, som begrunder kontingentstigningen, fx
sager/forhold, som løses for sektionsområdet, som nu også løses for foreningsområdet, flere
og flere sager bringes ind, flere og mere komplekse sager bringes ind og arbejde vedr.
persondata også for foreningerne,
Kontingentet reguleres herefter hvert år pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks opgørelse over
den årlige procentvise ændring i timefortjenesten for statsansatte således:
a. Ovenstående kontingentsatser i 2020-niveau svarer til 3. kvartal 2019
b. Pr. 1. januar 2021 reguleres ovenstående kontingentsatser på grundlag af udviklingen
fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020
c. Tilsvarende reguleres kontingentet pr. 1. januar de efterfølgende kalenderår på
grundlag af udviklingen pr. 3. kvartal det foregående kalenderår
Kontingentet afrundes til nærmeste hele antal kroner.
Motivering af hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning om kontingenter
Forslaget indebærer, at:
 Grundkontingentet stiger med 7 kr. hvert kalenderår frem til kongressen i
november 2023 – ialt 21 kr. over de 3 år, kongresperioden varer
 Det centrale suppleringskontingent falder med 5 kr. hvert kalenderår frem til
kongressen i november 2023 – ialt 15 kr. over de 3 år, kongresperioden varer
Som følge af disse ændringer kommer der følgende ekstraindtægter til forbundet (beregnet ud
fra medlemstallet pr. 1. juli 2020):




I 2021 udgør ekstraindtægten 422.712 kr.
I 2022 stiger ekstraindtægten med yderligere 422.712 kr., så ekstraindtægten i alt
udgør 845.424 kr. i 2022
I 2023 stiger ekstraindtægten med yderligere 422.712 kr., så ekstraindtægten i alt
udgør 1.268.136 kr. i 2023 og i årene fremover

Reglerne for den årlige regulering af kontingentet er uændret.
BEMÆRK: Ikrafttrædelsestidspunkt for eventuelle forslag til ændringer i kontingentet: Først
med virkning fra 1. januar, da kontingentopkrævningen for december måned bliver sendt ud til
medlemmerne lige før kongressen bliver afholdt.
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Vedtægtsbestemmelser om fastsættelse af Uddannelsesforbundets kontingenter
23.1

Kongressen fastsætter medlemskontingentet til Uddannelsesforbundet.

23.5

Almindelige medlemmer af lærerforeningerne betaler grundkontingent til
forbundet.

23.6

Almindelige medlemmer af lærersektionerne og foreningsløse betaler
grundkontingent og centralt suppleringskontingent til forbundet.

23.7

Grundkontingent og suppleringskontingent fastsættes af kongressen.

23.8

Særlige medlemmer betaler et kontingent til forbundet, der fastsættes
af kongressen.

23.9

Seniormedlemmer betaler et kontingent til forbundet, der fastsættes af
kongressen. For seniormedlemmer, der alene har folkepension,
fastsætter kongressen et reduceret kontingent.
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