Motivering af hovedbestyrelsens forslag til 4.7.
Vedtægtsændringer om færre kongresdelegerede og færre
repræsentantskabsmøder, 5. Kontingenter og 6. Honorarer
___________________________________________________________________
Samlet motivering af kongresforslagene vedrørende forbundets økonomi
Der bliver på denne kongres fremsat en pallette af forslag, der skal ses i lyset af forbundets
økonomiske situation.
Forbundets økonomi er blevet markant forringet, fordi medlemstallet er faldet med ca. 15%
over de sidste 10 år, samtidig med at mængden af arbejdsopgaver og kompleksiteten heraf
reelt er steget. Det vidste vi allerede op til kongressen i 2017, og der var på det tidspunkt
iværksat en række besparelser, som burde kunne dæmme op på for tabet af medlemmer. Men
samtidig blev det præciseret overfor kongressen, at hovedbestyrelsen frem mod denne
kongres (2020) ville komme med en vurdering af behovet for yderligere tiltag og besparelser.
Det sker her.
Det faldende medlemstal skyldes dels færre ansatte på vore områder og dels samlet set
vigende organisationsprocenter.
De mange ekstraopgaver skyldes især, at flere sager er blevet mere komplekse og kræver
behandling eller sparring fra sekretariatets side samt ofte møder med de centrale
arbejdsgivermodparter. Desuden har der været uhyggelig mange afskedsager, som i sagens
natur skal behandles individuelt og er meget tidskrævende. Endelig er der kommet nye
overenskomster, nye lovkrav og som det seneste skud på stammen hele GDPR-regimet, der
skal håndteres med sikkerhed for juridisk korrekthed.
Vi må konstatere, at det ikke er lykkedes i denne kongresperiode at få rettet medlemstallet op,
så vi skal nu desværre beslutte yderligere besparelser.
I Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har vi på den baggrund i indeværende år truffet en
række beslutninger om besparelser på dels personale (gennemsættes efter OK21) dels
aktiviteter og dels frikøb af os selv. Her udover er det hovedbestyrelsens vurdering, at der er
behov for en række yderligere besparelser, så vi samlet kan få økonomien i balance igen.
Hovedbestyrelsen fremsætter nedenstående forslag, som kongressen skal tage stilling til.
Nogle af forslagene ville vi have stillet også uden et medlemsfald, men at de også medvirker til
at bedre vores fælles forbunds økonomi, er kun godt.
Der fremsættes forslag om
-

At gøre kongressen mindre (baggrunden er især, at det kan være svært at finde
tilstrækkelig med delegerede og suppleanter, økonomien er et plus)

-

At sænke antallet af repræsentantskabsmøder i perioden (baggrunden er især
tilbagemeldinger om, at de fylder for meget i forhold til udbyttet, økonomien er ikke
specielt relevant)
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-

Sænket honorar til formandskab og hovedbestyrelse (alene økonomi)
Øget kontingent (begrundet i økonomien, men selve modellen for kontingentets ændring,
er begrundet i dels forskydning i opgavevaretagelsen, og dels øget forskel i
kontingentstørrelse for forskellige medlemsgrupper, og dermed at satserne ikke længere
er i overensstemmelse med præmissen i fusionsarbejdet).

Disse forslag skal alle ses som et supplement til de økonomiske beskæringer, som
hovedbestyrelsen allerede har effektueret og besluttet skal ske fremadrettet, og som ikke
kræver en kongresbeslutning.
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