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Økonomiske overvejelser ifm. spørgsmålet om 
kongreshyppighed 

5.1.10 
Er vi gearet til fremtiden?  

 
Til kongressen i 2019 blev der udarbejdet et overslag over udgifterne til en 
todages kongres, jf. kongrespapir F.1.5. Dette notat supplerer kongrespapiret 
fra 2019 (F.1.5) og har til formål 
 

1) at skabe et overblik over foreningens udgifter til alle typer af forenin-
gens kongresser (kongresser af forskellig varighed) 

2) at uddybe det resursetræk, der er på politiske valgte og medarbejdere i 
forbindelse med kongresserne. 

 
Foreningen har 300 delegerede og hertil kommer, at der typisk er ca. 150 tilhø-
rere til kongressen. Sidstnævnte dækker især over kredsstyrelsesmedlemmer, 
som kredsene har inviteret med som tilhørere.  
 

Udgifter til kongresafviklingen 
Nedenfor er oplistet de udgifter, der i foreningens regnskaber kan henføres til 
kongresafviklingen. Udgifterne dækker over: lokaleleje, fælles forplejning på 
kongressen, teknisk bistand på kongressen, kongresfest (ved tredages kongres-
ser), underholdning, hotelovernatninger, transport, frikøb og afvikling af de 
kongresforberedende møder, som foreningen centralt er en del af. 
 
Ordinær kongres 
 2019 (tre dage) 2018(to dage) 2017(tre dage) 
Regnskabstal 3.095.472 kr. 1.722.653 kr. 2.663.132 kr. 

 
Ekstraordinær kongres  
 2020 2018 
Regnskabstal Kr. 681.327kr. 1 900.163 kr. 

 
Udgifter, som afholdes af kredsene i forbindelse med kongressen, indgår ikke i 
regnskabstallene ovenfor, og da udgiften til lønrefusion/frikøb af delegerede er 
forankret i kredsen fremgår denne udgift ikke af regnskabstallet. Fri-
køb/lønrefusion udgør en væsentlig økonomisk post, og for at illustrere dette 
er der nedenfor udarbejdet et skøn over, hvilke udgifter den samlede forening 

                                                   
1 Regnskabet er ikke afsluttet, og der kan være udgifter, som ikke er afregnet endnu, og 
beløbet er derfor potentielt større. 
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har til frikøb/lønrefusion af delegerede og tilhørere i forbindelse med hhv. en 
todages- og tredageskongres. 
 
Afsættet er, at et frikøb på 7,4 timer for en lærer på en gennemsnitsløn beløber 
sig til 2.072. kr.  
 
Udgifter til frikøb/lønrefusion ifm. kongresser 
 Todages kongres Tredages kongres 
300 delegerede  1.243.200 kr.  1.864.800 kr. 
150 tilhørere  621.600 kr.  932.400 kr. 
Total  1.864.800 kr.  2.797.200 kr. 

 
Hertil kommer at kredsene alt andet lige også har en udgift ift. de delegeredes 
forplejning i løbet af kongressen2, evt. supplerende overnatninger i forlængelse 
af kongressen, og afvikling af kongresforberedende møder i kredsen. 
 
Sekretariatets forberedelser af kongressen, forstået som antal mandetimer, er 
hidtil ikke blevet opgjort systematisk, og det antal arbejdsdage, der fremgik af 
bilag F.1.5 til kongressen i 2019, beror på et skøn fra de respektive afdelingsle-
dere i sekretariatet. 
 
Herudover afholder foreningen centralt en udgift til It-systemet Eventbuizz, 
der bl.a. understøtter, at kongresmaterialerne er tilgængelige via diverse devices 
– og som bruges til at styre talerlisten på kongressen. Udgiften hertil er en årlig 
licenspris, som sidste år3 var på 66.270 kr. Udgiften indgår ikke i ovennævnte 
regnskabstal. 
 
Sekretariatets resurseforbrug til kongressen i øvrigt dækker over en ’grundbe-
manding’ som står for praktikken omkring afviklingen af kongressen, og som 
udarbejder de politiske oplæg/sager frem mod kongressen.  
 
Skal der i forlængelse af, at der ses på hovedforeningens økonomi, ses på be-
sparelsesmuligheder ift. kongressen vurderes det, at bemandingen vil kunne 
justeres. 
 

Øvrige overvejelser omkring udgifterne til kongresafviklingen 
En stor del af kongresudgifterne relaterer sig til leje af kongresstedet og de 
kongresdelegeredes og medarbejdernes deltagelse i kongressen. Afvikles kon-
gressen over færre dage, vil det derfor medføre en besparelse. 
 
Skal der ses nærmere på kongresøkonomien, vil det være oplagt at undersøge, 
om udgifterne til kongresstedet vil være væsentlig lavere, hvis der vælges facili-
teter udenfor København. En evt. besparelse ved at flytte kongresafviklingen 

                                                   
2 Dvs. måltider ud over den kaffe/frugt der serveres på kongresstedet samt festmiddagen, 
som foreningen finansierer for de kongresdelegerede – og yder et tilskud til for kredsens 
kongresgæster på 500 kr. pr. kuvert.   
3 Perioden april 2019-marts 2020. Prisen i år er 70.509 kr. og dækker perioden april 2020-
marts 2021. 
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ud af København, skal dog holdes op imod den øgede rejsetid, som de delege-
rede og medarbejdere evt. får samt de overnatninger, der evt. vil skulle bookes, 
idet de påkrævede medarbejdere ikke vil kunne forventes at tage hjem til deres 
bopæl og overnatte mellem kongresdagene.  
 
 
Godkendt på hovedstyrelsens møde 16. - 17. juni 2020. 
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