FORSLAG
YDELSER TIL STYRELSEN, TR, TR/S, AMR m.v.
2020/2021
1. Vingaver
Vingaver til ST, TR og kontaktp.

á 700 kr.

Vingaver til TR/S og AMR

á 200 kr.

2. Indplacering af OLF’s formand og næstformand
Formanden aflønnes med den til enhver tid gældende slutløn, jf. PDK
overenskomsten, + 20.000 kr. (31.03.00) + 17,3 % pension.
Næstformanden: For den andel, næstformanden frikøbes af Odense Lærerforening, aflønnes denne med 86 % af
formandens lønindplacering + 17,3 % pension.
For begge gælder:
Hovedstyrelsens fratrædelsesordning for almindelige hovedstyrelsesmedlemmer følges.
Der stilles telefon og internet til rådighed.
Der stilles avis til rådighed for formanden.
Styrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde ekstern repræsentation, der udløser honorar/særligt løntillæg.

3. Org./ -rejser o.l. med overnatning
Til ST, TR, kontaktpersoner og suppleanter ydes time-dagpenge efter de regler som gælder for medarbejdere i Odense
Kommune.
Til medlemmerne på DLFs og OLFs åbne kurser o.l. ydes time-dagpenge efter de regler som gælder for medarbejdere i
Odense Kommune.
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4. Kompensationsydelser til ST
Til ST-medlemmer (ekskl. formand og næstformand) gives flg. Ydelser som kompensation for ikke opnåede funktionstillæg, samt for at stille pc, printer og internet til rådighed:
Udvalgsformænd i faste udvalg:
Andre ST-medlemmer:

11.300 kr.

(31.03.00)

7.000 kr.

(31.03.00)

Fællestillidsrepræsentanter i Odense Lærerforening sidestilles med øvrige fællestillidsrepræsentanter i Odense Kommune i forhold til FTR-løntillæg. Dette gælder dog ikke, hvis fællestillidsrepræsentanten er formand eller næstformand. Der
ydes:
Fællestillidsrepræsentanter

11.730 kr.

(31.03.00)

I ovenstående ydelser er indeholdt et beløb svarende til en pensionssats på 17,3 %.
I helt særlige tilfælde, hvor et styrelsesmedlem fra fraktion 1 eller fraktion 2 ikke kan frikøbes, kan styrelsen for en tidsafgrænset periode beslutte en løbende udbetaling af en ydelse svarende til styrelsesfrikøbet. Det er en forudsætning for
modtagelse af ydelsen, at det pågældende styrelsesmedlem kan deltage i styrelsesarbejdet.
Styrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde ekstern repræsentation, der udløser honorar/særligt løntillæg.
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