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Dagsordenspunkt 5.2 

Hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning 
  
3-årigt forsøg med halvdelen af normalt kontingent for folkeoplysere 
som et led i et hverveprojekt 
___________________________________________________________________ 

 
Indstilling  
 
Der gennemføres et 3-årigt forsøg frem til kongressen i 2023, hvor lærere i folkeoplysningen 
uanset beskæftigelsesgrad betaler 50 % af satserne for henholdsvis grundkontingent og 
centralt suppleringskontingent på følgende betingelser: 

 Der skal gennemføres en hverveindsats blandt folkeoplyserne i den sektion, som folke-
oplyserne hører ind under – dvs. sektionen for ansatte i oplysningsforbund og 
daghøjskoler. Målsætningen for hverveindsatsen er en forøgelse af folkeoplysernes 
medlemstal på 50 % 

 Projektet evalueres et halvt år før kongressen i 2023 
  
 
Motivering 
 
Baggrunden for forslaget er, at lærere i folkeoplysningen ofte fravælger at lade sig organisere i 
Uddannelsesforbundet af følgende årsager: 

 De er ikke omfattet af overenskomst. Løn- og ansættelsesforholdene er fastsat i en 
bekendtgørelse 

 Ansættelsesforholdene er kun tidsbegrænsede. Det betyder at de år efter år får fornyet 
en tidsbegrænset ansættelse i et oplysningsforbund/aftenskole 

 Ansættelsesgraderne er meget svingende, og ansættelserne sker alene på 
timelønsvilkår 

 Pga. den manglende overenskomst har de ikke en tillidsrepræsentant 
  
Pt. har forbundet ca. 40 medlemmer i folkeoplysningen. Der er imidlertid godt 500 lærere i 
folkeoplysningen, som er ansat med en beskæftigelsesgrad, der svarer til fuldtid. Denne 
gruppe udgør et potentiale ift. hvervning.  
 
Dertil kommer, at ved fremtidige konflikter på det offentlige område er det meget sandsynligt, 
at lærerne i folkeoplysningen vil miste dagpengeretten sålænge konflikten varer (se nærmere 
herom i hovedbestyrelsens forslag til kongresbeslutning vedr. konfliktstøtte og 
konfliktkontingent) – i så fald mister man dagpengeretten uanset om man er medlem af 
Uddannelsesforbundet eller ej.  
 
På den baggrund vurderer hovedbestyrelsen, at tiden er moden til et egentligt hverveprojekt 
på folkeoplysningsområdet. Med flere medlemmer på området får forbundet et bedre 
udgangspunkt for at få overenskomstdækket folkeoplysningen. Et halvt år før kongressen i 
2023 bliver hverveprojektet evalueret. 
 

 


