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Bilag C8: Forslag fra hovedstadskredsen om fuldtidsfrikøb af 1 

Jordemoderforeningens næstformand  2 

 3 

Forslaget ordlyd 4 

Næstformandens position i Jordemoderforeningen skal forankres stærkere og mere 5 

ligestillet med formanden. Dels for at styrke Jordemoderforeningens interne strategiske og 6 

taktiske samarbejde og politiske position og dels for at skabe mere ligeværdighed mellem 7 

formand og næstformand til gavn for Jordemoderforeningens medlemmer gennem et 8 

fuldtidsfrikøb. 9 

 10 

Forslagsstiller 11 

Kredsbestyrelsen i Hovedstadskredsen 12 

 13 

Motivation 14 

Kredsbestyrelsen i Hovedstadskredsen mener, at Jordemoderforeningens politiske 15 

position og organisation skal styrkes gennem en øget tilstedeværelse af den politisk valgte 16 

næstformand, og indstiller til, at kongressen prioriterer formandskabets politiske 17 

samarbejde ligeværdigt.  18 

Vi mener, at en øget ligeværdighed mellem de politisk valgte i formandskabet vil styrke 19 

samarbejdet og skabe en bedre fordeling af ansvar og derigennem styrke 20 

Jordemoderforeningens politiske position i forhold til omverden og medlemmerne. Et mere 21 

ligestillet arbejdsforhold vil styrke Jordemoderforeningens politiske udvikling og 22 

engagement og samtidigt sikre medlemmerne de bedste løn- og arbejdsmæssige 23 

muligheder. Ikke mindst i en situation, hvor jordemødrenes faglige områder løbende 24 

udvider sig. Vi mener derfor, at det er nødvendigt at prioritere Jordemoderforeningens 25 

økonomi, så næstformandens engagement og indflydelse kan foregå ligeværdigt med 26 

formandens og de mere ligestillet samarbejder om at nå de strategiske mål.  27 

Historisk set har Jordemoderforeningen ikke haft samme stærke prioritering af sine 28 

politiske valgte, som fx Ergoterapeutforeningen. Vi mener, at en prioritering af 29 

næstformanden vil styrke Jordemoderforeningens samlede mulighed for at arbejde på at 30 
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øge den politiske indflydelse, styrke jordemødrenes position på eksisterende og nye 31 

faglige områder, fremtidssikre vores fag og arbejde mere på medlemsplejen - samtidigt 32 

med at næstformandens tilstedeværelse sikres, når politiske strategier skal udvikles og 33 

efterleves.  34 

Det er vores forventning, at næstformanden via sit arbejde med hvervningen af nye 35 

medlemmer kan finansiere en del af sit eget honorar.  36 

I spørgsmålet om næstformandens tilknytning til arbejdsmarkedet, mener vi, at 37 

tilknytningen og faciliteringen af viden om de regionale arbejdspladser går igennem 38 

kredsformændene, som alle oppebærer en regional ansættelse. Netop derfor mener vi, at 39 

én af næstformandens opgaver bør snarere være at arbejde med de nyetablerede klubber, 40 

så vi ’generhverver’ vores medlemmer, som tager ansættelse i privat praksis eller 41 

lignende, så der dannes et solidt grundlag for en overenskomst for privatansatte og 42 

medlemstallet kan stige.   43 

 44 

Vedtægtsmæssige konsekvenser 45 

Forslaget har ingen vedtægtsmæssige konsekvenser 46 

 47 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 48 

Forslaget har konsekvenser for budgettet, idet der skal afsættes ressourcer til at øge 49 

næstformandens honorering, en stigning på i alt 310.000 kroner årligt, inkl. pension.  50 

Finansieringsmuligheder: 51 

Forslag 1 – Finansieres af sekretariatets lønbudget, ved en omprioritering af opgaver i 52 

sekretariatet. 53 

Forslag 2 – Finansieres gennem en reduktion og strammere styring af de enkelte poster, 54 

fx gennem en reduktion i antal udgivelser af tidsskriftet, distribution via 55 

tillidsrepræsentanter eller omlægning af tidsskriftet til digitalt magasin. Derudover kan der 56 

hentes besparelser på porto, kontorartikler, abonnementer og kontingenter til andre 57 

organisationer, besparelse på kongressen og kampagner.  58 

 59 

 60 

 61 
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Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 62 

De prioriteringsmæssige konsekvenser vil afhænge af de valgte besparelser til at 63 

finansiere forslaget.  64 

 65 

Ikrafttrædelse 66 

Forslaget træder i kraft i forbindelse med det nye budgetår. 67 

 68 

Hovedbestyrelsens indstilling 69 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens forkastelse. 70 


