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Bilag D1: Forslag til kontingentsatser og mødegodtgørelse for 1 

2023-2025 2 

 3 

Forslagsstiller 4 

Hovedbestyrelsen 5 

 6 

Motivation 7 

Jordemoderforeningens kongres besluttede i 2012, at medlemmernes kontingent til 8 

fagforeningen skulle udgøre en stadig mindre andel af en jordemoders 9 

husholdningsbudget. I 2014 blev kontingentet fastfrosset på det nuværende niveau 10 

på 610 kroner om måneden, og har været uændret gennem nu ni budgetår. Da en 11 

jordemoders gennemsnitsløn netto er steget i samme periode, er det politiske løfte 12 

om, at kontingentet skal fylde mindre i hverdagsøkonomien, overholdt. 13 

 14 

En uændret kontingentindtægt har hidtil været muliggjort af en samtidig 15 

medlemsvækst, kombineret med en stram økonomistyring. Væksten er dog nu 16 

erstattet af en stagnation i medlemstallet, hvorfor det er blevet sværere at få 17 

foreningens budget til at hænge sammen uden en regulering af kontingentet – ikke 18 

mindst i en periode med højere forbrugerpriser. 19 

 20 

Hovedbestyrelsen foreslår på trods heraf, at medlemskontingentet fastfryses for 21 

endnu en kongresperiode. Det skyldes dels, at Jordemoderforeningen fortsat har et 22 

af landets dyreste kontingenter, og dels at hovedbestyrelsen gerne vil anerkende, at 23 

høje forbrugerpriser også rammer jordemødre hårdt. Herudover er det vurderingen, 24 

at der fortsat er et potentiale for besparelser i foreningens drift samt mulighed for i en 25 

periode at budgettere med et underskud og dermed tære på egenkapitalen, hvilket 26 

fremgår af budgetforslaget, bilag D3. Dette begrundes i et ønske om ikke at skabe en 27 

større formue end højst nødvendigt. 28 

 29 
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En fortsat fastfrysning af kontingentet stiller dog krav til hele organisationen om at 30 

have fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer til foreningen. En fortsat 31 

vækst er afgørende for at undgå store underskud eller nedgang i aktiviteterne 32 

fremover.  33 

 34 

På den baggrund indstiller hovedbestyrelsen, at kontingentet for alle 35 

medlemsgrupper fastholdes i 2023, 2024 og 2025 (såfremt forslag om treårige 36 

kongresperiode vedtages). Her undtaget er en stigning på 10 kroner om måneden for 37 

studerende, der dækker det nye dobbeltmedlemskab af både Jordemoderforeningen 38 

og De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning. Kontingentet til autoriserede 39 

studerende er desuden tilpasset, så det nu svarer til kontingentet for passive 40 

medlemmer.  41 

 42 

Oversigt over medlemstyper og kontingentsatser  43 

  44 

Medlemstyper Kontingent pr. måned Kontingent pr. kvartal 

Aktive medlemmer 610 1.830 

Aktive medlemmer med nedsat kontingent    

Arbejdsløse 305 915 

Ulønnet orlov som følge af kollektiv aftale 

eller lovgivningsmæssig rettighed (fx 

fravær af familiemæssige årsager)  

305 915 

Ansat i få vagter med tilsvarende begrænset 

indtægt (8 timer ugentligt) 

305 915 

Dobbeltorganiserede 305 915 

Autoriserede studerende (SU + få 

vagter/begrænset indtægt) 

305 915 

Autoriserede studerende (kun med SU) 110 

 

330 

Studerende medlemmer 40 120 

Passive medlemmer 110 330 

 45 



         Jordemoderforeningens ordinære kongres den 9. november 2020 / side 3 
 

De nærmere retningslinjer og vejledning for nedsat kontingent fastsættes af HB. 46 

 47 

 48 

Mødegodtgørelser  49 

Kongresdelegerede, kredsbestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer, der ikke 50 

modtager en månedlig godtgørelse eller har tjenestefri med løn, modtager ved 51 

deltagelse i kongresser, hovedbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og 52 

kredsbestyrelsesmøder en mødegodtgørelse som erstatning for tabt 53 

arbejdsfortjeneste.  54 

 55 

Med baggrund i et fastfrosset kontingent indstiller hovedbestyrelsen, at satsen på 56 

mødegodtgørelse fastholdes på samme niveau for den kommende periode. I 2023, 57 

2024 og 2025 (i tilfælde af treårigt budget) udgør godtgørelse 1.610 kr. pr. dag. Ved 58 

møder under fire timers varighed udbetales det halve.  59 

  60 

Indstilling 61 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens godkendelse 62 


