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§ 10, stk. 2 

Der ydes til samtlige KS-medlemmer et skatte- 

og AM-bidragspligtigt tillæg, der fra året 2011 

ydes i forhold til opgave- og ansvarsfordeling. 

For året 2010 udgør den samlede tillægssum 

211.690 kr. Der reguleres ikke for stigninger i 

2010, reguleringsprocent 1/1-10 = 124,6995; 

men fra og med 2011 reguleres med aktuelle 

reguleringsprocenter. 

I forbindelse med konstituering og 

opgavefordeling foretager Kredsstyrelsen 

fastsættelse af tillæg i forhold til funktion, 

opgaver og ansvar i kredsarbejdet, idet der som 

udgangspunkt ydes et fast grundtillæg pr. KS-

medlem på 20.500 kr., niveau 2010. 

Denne minimumsgrænse er sat for at undgå 

løntab ved indtrædelse i Kredsstyrelsen. 

 

”KS-tillægget før skat” er for 

overenskomstansatte lærere pensionsberettiget 

med den til enhver til gældende 

pensionsprocent. Pensionsbeløbet indbetales 

månedsvis til Lærerpension, samtidig med 

udbetalingen af tillægget. 

 

Tillægget udbetales månedsvis. 

 

§ 10, stk. 2 

Der ydes til samtlige KS-medlemmer et skatte- 

og AM-bidragspligtigt honorar, der fra året 

2011 ydes i forhold til opgave- og 

ansvarsfordeling. For året 2010 udgør den 

samlede honorarsum 211.690 kr. Der reguleres 

ikke for stigninger i 2010, reguleringsprocent 

1/1-10 = 124,6995; men fra og med 2011 

reguleres med aktuelle reguleringsprocenter. 

I forbindelse med konstituering og 

opgavefordeling foretager Kredsstyrelsen 

fastsættelse af honoraret, opgjort som den 

samlede honorarsum delt med antallet af 

frikøbstimer. 

 

Honoraret skal sikre, at de tillidsvalgte ikke 

lider løntab ved indtrædelse i Kredsstyrelsen. 

 

”KS-tillægget før skat” er for 

overenskomstansatte lærere pensionsberettiget 

med den til enhver til gældende 

pensionsprocent. Pensionsbeløbet indbetales 

månedsvis til Lærerpension, samtidig med 

udbetalingen af tillægget. 

 

Tillægget udbetales månedsvis. 

 

§ 11. 

Kredsstyrelsen konstituerer sig med 

næstformand og sekretær. Styrelsen er 

beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af 

styrelsen giver fremmøde. I tilfælde af 

stemmelighed i styrelsen er formandens 

stemme udslagsgivende. I øvrigt fastsætter 

styrelsen selv sin forretningsorden. 

 

§ 11. 

Kredsstyrelsen konstituerer sig med 

næstformand. Funktionen som sekretær aftales 

løbende. Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis 

mere end halvdelen af styrelsen giver 

fremmøde. I tilfælde af stemmelighed i 

styrelsen er formandens stemme 

udslagsgivende. I øvrigt fastsætter styrelsen 

selv sin forretningsorden. 

 

 


