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Tillæg til beregning af økonomisk konsekvens af  
Forslag 28B til ændring af forbundslove vedr. bopæl 
 
 
 

Indledning 

Forslag 28 B omhandler en omlægning af kriterier for medlemmers afdelingstilknytning,  
således at det ikke afgøres af arbejdsgivers kommune men af medlemmets bopælskommune. 

På opfordring er der blevet udarbejdet en overordnet beregning, der skal illustrere konsekven-
sen af en eventuel kongresvedtagelse af Forslag 28B, der vil betyde at medlemmer i Dansk 
El-Forbund tilknyttes en lokalafdeling efter bopælskommune modsat nu, hvor tilknytning afgø-
res af arbejdsgivers kommune (CVR og P-nummer). 

 

Forudsætninger for beregninger 

I tabellen på følgende side præsenteres en beregning af afdelingsafregninger fordelt efter nu-
værende afdelingskriterier og bopæl oktober 2022. Det gælder betalende svende og lærlinge. 

I beregningen, der præsenteres i tabellen på følgende side, medregnes altså kun medlemmer, 
der har en arbejdsgiver, idet der ikke kan defineres en jobkommune for ledige, pensionister 
m.v. Dertil kommer, at disse medlemsgrupper ikke vil være påvirket af et evt. kriterieskift, idet 
de under alle omstændigheder vil tilhøre en afdeling på baggrund af bopælskriteriet. 

Der medregnes ligeledes kun medlemmer, hvor vi har oplysninger om bopæl. 

Endelig medregnes kun medlemmer, der har bopæl i en af Danmarks 98 kommuner. Det vil 
sige, at medlemmer i Grønland og på Færøerne ikke er medregnet. 

Opgørelsen er ikke at tage for en direkte sammenligning med faktiske afregninger mellem for-
bund og afdelinger, men den giver et indtryk af forslagets betydning for medlemsforskydninger 
og tilhørende økonomi. 

Der henvises til at beregningen præsenteres i tabellen på følgende side 2. 

 

 



 

Bevægelse – medlemstal og økonomi 

 Ændret antal medlemmer Økonomisk konsekvens pr. måned 

 Arbejdsgiver Bopæl Forskel Arbejdsgiver Bopæl Forskel 

Bornholm                 179                193                 14                  38.274                  41.614                    3.340  

           

Fyn             1.710             1.839               129               346.668               377.799                  31.131  

           

København              5.236             3.824  - 1.412            1.351.320               945.624  - 405.696  

           

Lillebælt             1.660             1.444  - 216               335.516               285.421  - 50.095  

           

Midtjylland             3.009             3.454               445               554.639               645.365                  90.726  

           

Nordjylland             2.476             2.559                 83               454.697               473.970                  19.273  

           

Nordsjælland             1.072             1.392               320               227.627               338.285                110.658  

           

Storstrøm                 895             1.373               478               205.607               334.651                129.044  

           

Sydjylland             1.933             1.889  - 44               343.535               335.368  - 8.167  

           

Vestsjælland             2.303             3.118               815               561.163               801.035                239.872  

           

Østjylland             3.162             2.891  - 271               599.987               540.774  - 59.213  

           

Sum i alt           23.635          23.976               341            5.019.033            5.119.906  100.873  
 

Medlemmer med bopæl i delekommune tæller med dobbelt. 

Dette notat er udarbejdet den 2. november 2022. 
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