Alternativet

Vedtægtsudvalget

SP2022002
Vedtægtsudvalget har d. 18. februar modtaget en henvendelse fra HB
angående en politisk leders samlede løn fra poster i Alternativet.
Sekretæren har vurderet det er en henvendelse i kategorien Afklaring.
Ved behandlingen deltog Malthe Uldbæk Iversen, Pernille Lykke Dalmar
Jan Allan Andersen & Peter Laudrup.

Formalia
Henvendelsen drejer sig om hvilke poster der indgår i beregningen af en
politisk leders samlede løn fra poster i Alternativet.

Relevante vedtægter og andet grundlag
Udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling:
Landsvedtægterne fra Januar 2020, § 7, stk. 9, 6. afsnit:

Politisk leder honoreres med 30.000 kr/md. i 2019priser, fratrukket de skattepligtige indtægter
vedkommende måtte oppebære hidrørende fra andre hverv
vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af
Alternativet.
Referat fra Alternativets ekstraordinære landsmøde i Odense, 13. januar
2020, Jesper Callesen fra Hovedbestyrelsens motivation af ændringsforslag
4, introduktion af § 7, stk. 6, 6. afsnit i Landsvedtægterne fra Januar 2020:

Og så lige for at sikre at forslaget er rigtigt
forstået, man modtager som politisk leder 30.000 kr.
i honorar. Dog modregnes det man måtte tjene som
byrådspolitiker, regionsrådspolitiker, i
eftervederlag m.v. i regi af Alternativet. Hvis man
f.eks. er folketingspolitiker og dermed tjener en
grundløn på godt og vel 51.000 så vil man ikke
modtage noget af honoraret som politisk leder, men
man vil beholde sin løn som MF’er. Hvad man måtte
tjene gennem hverv uden for Alternativet modregnes
ikke.
videre i Jespers svar på spørgsmål:

Det er sådan det skal forstås. At det er den
aktuelle, det man får i regi af Alternativet og
aktuelt der modregnes måned for måned.
Gældende landsvedtægter § 7, stk. 9, 3. afsnit:
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Et tværgående økonomiudvalg indstiller til
Hovedbestyrelsen, hvor stort et beløb det kan afsætte
til aflønning af én Politisk Leder eller alternativt
af et Politisk Lederpar. Dette udsendes sammen med
landsmødeindkaldelsen. En politisk leders samlede løn
fra poster i Alternativet kan ikke sammenlagt
overstige lønnen for almindelige folketingsmedlemmer.
Motivation for forslag # 17 ”Politisk leders løn” fra Landsmødet i Odense
September 2020:

Da der sidste år blev indført månedligt honorar i
vedtægterne, var det på baggrund af en ny situation
hvor politisk leder kunne vælges uden at være valgt
ind i folketinget. Det har ikke tidligere været sådan
at der tilgik politisk leder løn en separat løn.
Tanken var at når det øvrige folketingsarbejde ikke
skulle løftes så kunne politisk leder godt have andre
indtægter ved siden af.
Dette har i praksis vist sig umuligt – og det må
forventes at politisk leder lægger den altovervejende
del af sin arbejdstid hos Alternativet. Det har også
vist sig at politisk leder rent faktisk har mulighed
for direkte parlamentarisk arbejde fx ved at deltage
i forhandlinger. På nuværende tidspunkt er det dog
ikke muligt at honorere for dette, da det modregnes
direkte i honoraret.

Argumenter
Den nuværende formulering af vedtægterne er ikke helt klar. Omfanget af
”samlede løn fra poster i Alternativet” kan ikke umiddelbart læses ud af
vedtægterne. Vedtægtsudvalget har derfor gennemgået forarbejderne til
bestemmelsen for at lade disse bidrage til fortolkningen.
Bestemmelsens historie
Da løn til Politisk Leder blev indført i januar 2020, stod det indskrevet at
lønnen på 30.000 skulle være ”fratrukket de skattepligtige indtægter
vedkommende måtte oppebære hidrørende fra andre hverv vedkommende
bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet”. Ved motiveringen og den
efterfølgende diskussion blev det gjort klart, at der fra denne løn skal
modregnes det man måtte tjene som byrådspolitiker, regionsrådspolitiker, i
eftervederlag m.v. i regi af Alternativet.
På landsmødet i september 2020 blev formuleringen ændret fra
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”fratrukket de skattepligtige indtægter vedkommende måtte oppebære
hidrørende fra andre hverv vedkommende bestrider eller har bestridt i regi
af Alternativet.”
til
”En politisk leders samlede løn fra poster i Alternativet kan ikke sammenlagt
overstige lønnen for almindelige folketingsmedlemmer.”
Ved motivationen, eller den debat der fulgte, er der ingen intentioner om at
ændre indholdet af bestemmelsen. Forholdets natur er den samme. Det er
således Vedtægtsudvalgets fortolkning at formuleringen "samlede løn"
dækker den tidligere formulering "bestrider eller har bestridt".
Ordet "samlede" eller synonym for dette fremgår ikke på anden måde af
den oprindelige vedtægt og vi kan derfor ikke se at det skal læses på anden
måde.
Eftervederlag
Det er Vedtægtsudvalgets opfattelse, at formålet med eftervederlag er at
sikre fx en borgmester en indtægt i et stykke tid efter hen ikke er
borgmester længere. Det er med til at sikre, at man ikke parallelt med en
valgkamp skal sikre sig et job, for det tilfældes skyld, at man ikke bliver
genvalgt. På mange måder svarer det til, at almindelige arbejdstagere får fx
3 måneders løn efter funktionærloven ved opsigelse.
Hvornår eftervederlaget i øvrigt udbetales er egentlig irrelevant for
modregningen i partiets udbetaling af løn. Eftervederlag udbetales for en
nærmere fastsat tidsperiode, og herefter justeres lønnen måned for måned
(som det blev gennemgået på landsmødet i januar 2020).
Andre poster i Alternativet
Vedtægtsudvalget foreslår at man ved vurderingen af om en løn hidrører fra
’andre poster i Alternativet’ lægger vægt på, om lønnen udbetales fordi den
pågældende er medlem af Alternativet.
Hvis man fx afholder et borgerting og Politisk Leder tilfældigvis også er
deltager, og man vælger at udbetaler et honorar til deltagere, vil det ikke
skulle modregnes, da det netop udbetales uagtet partitilhørsforhold.
Hvis Politisk leder honoreres for arbejde på Christiansborg af Christiansborg
foreningen vil det skulle modregnes, da det netop udbetales fordi den
Politiske Leder udfører et arbejde for Alternativet.

Afklaringen
Det er således Vedtægtsudvalgets fortolkning, baseret på en semantisk-,
historisk- og kontekstuel analyse, at man ved udbetaling af løn til Politisk
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Leder skal modregne alle øvrige indtægter som man måtte tjene som
byrådspolitiker, regionsrådspolitiker, i eftervederlag m.v. i regi af
Alternativet; herunder indtægter fra Christiansborg foreningen.

