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1 – Ansvar og arbejdsopgaver 

Formandens ansvar og arbejdsopgaver er reguleret i IDAs lov og vedtægter, hvortil der henvises. 

Det forudsættes, at formanden anvender hele sin arbejdskraft i IDAs interesse. Formanden må derfor ikke 
påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse, herunder bestyrelseserhverv, medmindre dette er for-
udsat i IDAs lov og vedtægter eller er godkendt af hovedbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.  

 

2 – Honorering 

Formandens honorar udgør årligt kr. 1.500.000 brutto pr. det konstituerende repræsentantskabsmøde 2016. 
Honoraret udbetales månedsvist bagud.  

Honoraret reguleres årligt med en procentsats svarende til den gennemsnitlige lønudvikling for privatansatte 
ingeniører, jf. IDAs lønstatistik.  

Ved tiltræden ydes honoraret forholdsmæssigt fra tiltrædelsestidspunktet. Ved fratræden bortfalder honora-
ret med månedens udgang, jf. dog de nedenfor i punkt 8 anførte regler om fratrædelsesgodtgørelse.  

Eventuelle bestyrelseshonorarer modregnes i honoraret.  

 

3 – Pension og forsikring  

Formanden fastsætter selv en gang årligt, hvor stor en del af honoraret, der skal indbetales på en af forman-
den valgt pensionsordning.  

Formanden er omfattet af de forsikringsordninger, der er gældende for IDAs ansatte.  
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4 – Øvrige goder 

IDA stiller telefon, mobiltelefon, internetforbindelse og andet nødvendigt kommunikationsudstyr til rådighed 
for formanden. Udstyret må anvendes såvel arbejdsmæssigt som privat. IDA betaler herudover for fornødne 
medieabonnementer. 

IDA afholder udgifter til løbende efteruddannelse.  

 

5 – Repræsentation og rejser  

IDA refunderer formanden rimelige og sædvanlige udlæg til foreningsrelaterede udgifter mod formandens 
fremlæggelse af bilag herfor.  

 

6 – Ferie  

Formanden er ikke omfattet af ferieloven, men har i hvert hele kalenderår ret til 6 ugers ferie. Tidspunktet for 
feriens afholdelse fastlægges under hensyntagen til IDAs interesser.  

Formanden har således ikke krav på feriegodtgørelse ved formandshvervets afslutning.  

 

7 – Sygdom og barsel 

Formanden har ret til honorar under sygdom og barsel efter de regler, der er gældende for IDAs ansatte.  

 

8 – Fratrædelsesgodtgørelse 

Ved frivillig fratræden inden for det første år efter valg ydes ingen fratrædelsesgodtgørelse.  

Ved ufrivillig fratræden inden for de første 6 måneder efter valg ydes en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 
1/12 af honoraret jvf. punkt 2. Ved ufrivillig fratræden senere end 6, men tidligere end 12 måneder efter valg 
ydes en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3/12 af honoraret jvf. pkt. 2. 

Ved fratræden efter det første år ydes – uanset fratrædelsens årsag – en fratrædelsesgodtgørelse i 9 måne-
der fra ophøret af udbetaling efter punkt 2. Godtgørelsen udgør månedligt et beløb, der svarer til 1/12 af det i 
punkt 2 anførte beløb inkl. regulering. 

Hvis formanden oppebærer anden erhvervsindkomst i den periode, hvor der ydes fratrædelsesgodtgørelse, 
modregnes denne indtægt fuldt ud i fratrædelsesgodtgørelsen.  

Hvis formanden fratræder på grund af forhold, som i et ansættelsesforhold ville være tilstrækkelig til at be-
grunde en bortvisning, ydes ingen fratrædelsesgodtgørelse.  

 

9 – Lovregulering  

Formanden er politisk valgt og således ikke omfattet af funktionærloven, ferieloven eller tilsvarende ansæt-
telsesretlig lovgivning.  

 

10 – Tvister  

Enhver tvist, som måtte opstå vedrørende formandens vilkår, skal søges afklaret ved forhandling. Kan par-
terne ikke nå til enighed ved forhandling, skal tvisten afgøres ved voldgift, medmindre der træffes anden 
aftale. 

Sagen skal afgøres af tre voldgiftsdommere, hvoraf hver part udpeger en voldgiftsdommer, mens Voldgifts-
rettens formand udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København efter fælles henvendelse fra 
parterne.  

Voldgiftsbehandlingen og voldgiftskendelsen er for begge parters vedkommende undergivet tavshedspligt. 
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Voldgiftsretten fastsætter selv reglerne for sin behandling af sagen, og bestemmer hvorledes der skal forhol-
des med omkostninger i forbindelse med voldgiftssagens gennemføres. 

 

11 – Orientering om vilkår  

Ved tiltrædelse underskriver formanden et eksemplar heraf.  

 

12 – Ændring af vilkår 

Vilkårene kan ændres af IDAs repræsentantskab. Ændringer træder i kraft ved næstkommende ordinære 
valgperiode. 

 

13 – Ikrafttrædelse 

Disse honorar og vilkår er første gang glædende for den formand, der vælges på det konstituerende repræ-
sentantskabsmøde 2016. 

 

 

Læst og tiltrådt 

                 , den   /    20 

 

 

_________________________ 




