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DAGSORDENENS PUNKT 1
Åbning af kongressen
LO’s formand Lizette Risgaard bød velkommen til kongressen. Kongressen sang ”Internationale” under faneindmarchen.
I sin velkomsttale sagde Lizette:
”Velkommen til LO’s ekstraordinære kongres.
Vi rejser os for fanerne!
Så er vi i gang!
Sidst vi var samlet – til kongressen i oktober 2015 – der besluttede I, at vi i LO skulle
videreudvikle det strategiske samarbejde med FTF om uddannelse og afklare grundlaget
for en eventuel ny hovedorganisation.
Det har vi arbejdet på siden, og nu er vi så samlet igen – her i Odense – for at tage stilling til om det grundlag, vi er nået frem til, kan godkendes af jer.
Det har været spændende – og i perioder måske for spændende – og man kan mærke her
i salen, at vi også er spændte i dag.

Det er jo fordi, det er en vigtig beslutning. Og jeg synes, vi er nået frem til et stærkt
grundlag.
Foran jer ligger en kuglepen. For i dag skriver vi historie. Det er en ekstraordinær kongres, og det bliver en historisk kongres – uanset hvilken beslutning, vi træffer.
Vi har også vores historie med os – arbejdersange og de røde faner. Og jeg kan godt
love jer for, kære venner – at uanset hvad der sker, så skal de med videre.”

DAGSORDENENS PUNKT 2
Forretningsorden for kongressen
LO’s formand Lizette Risgaard indstillede på LO’s hovedbestyrelses vegne følgende forslag
til forretningsorden til kongressens godkendelse:
1.

Der vælges 2 dirigenter, som skiftes til at lede møderne. Ønsker en dirigent at udtale
sig om en sag, overgives ledelsen midlertidigt til den anden dirigent.

2.

De delegerede begærer ordet skriftligt hos dirigenten med opgivelse af navn samt
den organisation, som vedkommende repræsenterer.
Som udgangspunkt er taletiden til et punkt på dagsordenen for forbundsformænd 5
minutter og for øvrige delegerede højst 3 minutter. For alle delegerede vil der endvidere være mulighed for yderligere èt indlæg på indtil 1 minuts varighed. Dirigenterne kan stille forslag om, at taletiden begrænses yderligere under hensyntagen til
afviklingen af kongressen i øvrigt. Dirigenterne kan endvidere stille forslag om debattens afslutning.

3.

Dirigenterne søger at tilendebringe behandlingen af den foreliggende sag inden for
rimelig tid og således, at den endelige afstemning om evt. sammenlægning med FTF
kan gennemføres samtidig med FTF’s afstemning herom. For at sikre en parallel proces mellem LO’s og FTF’s ekstraordinære kongresser kan dirigenterne fastsætte pauser i kongressens behandling.

4.

Valg af stemmeudvalg og redaktionsudvalg sker ved almindelig stemmeflerhed.

5.

Indkomne ændringsforslag til den af Hovedbestyrelsen vedtagne redegørelse med et
samlet grundlag for en sammenlægning med FTF i en ny hovedorganisation kan
vedtages med almindeligt flertal.
Ændringsforslag til redegørelsen behandles enkeltvist med en begrundelse fra forslagsstillerne på højst 5 minutter. Dirigenterne afgør, i hvilket omfang afstemning
om ændringsforslag skal foretages ved håndsoprækning fra de delegeredes pladser
eller skriftligt. Før den endelige beslutning om sammenlægning skal kongressen gøres bekendt med evt. vedtagne ændringsforslag på FTF’s kongres.

6.

Beslutning om sammenlægning kan kun ske, når 2/3 af de tilstedeværende delegerede
stemmer for det. Ugyldige og blanke stemmer tæller med som nej-stemmer. Afstemningen foregår skriftligt.
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7.

Valg af LO’s kandidater til formand og næstformænd i en ny hovedorganisation foregår ved, at kandidater vælges en ad gangen. LO vælger en formandskandidat, en
kandidat til anden stedfortrædende formand og 3 næstformandskandidater. Opstilling
kan ske indtil umiddelbart før valget. Hvis der er ﬂere kandidater, skal der være skriftlig afstemning.
For at opnå valg skal en kandidat have mindst 50 procent af de afgivne stemmer –
eksklusive blanke og ugyldige. Såfremt ingen af de opstillede kandidater i første valgrunde har opnået 50 procent af de afgivne stemmer, afholdes omvalg mellem de to
kandidater, der har opnået ﬂest stemmer.

8.

Kongressen vælger 3 repræsentanter til en ny hovedorganisations første forretningsudvalg blandt repræsentanter for medlemsorganisationer, som har færre end 15.000
medlemmer. Valget foregår ved en samlet afstemning. Der skal stemmes på 2 eller 3
kandidater.

9.

Kongressen vælger 3 repræsentanter til en ny hovedorganisations første hovedbestyrelse blandt repræsentanter for medlemsorganisationer, som har færre end 4.000 medlemmer. Valget foregår ved en samlet afstemning. Der skal stemmes på 2 eller 3 kandidater.

10. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra kongressen, som efter godkendelse i Hovedbestyrelsen tilstilles LO’s medlemsforbund efter kongressen.
Kongressen godkendte LO’s hovedbestyrelses forslag til forretningsorden.

DAGSORDENENS PUNKT 3
Valg af dirigenter
På vegne af LO’s hovedbestyrelsen foreslog LO-formanden, at kongressen valgte Ejner K.
Holst og Nanna Højlund fra LO som dirigenter.
Lizette Risgaard konstaterede, at der ikke var andre forslag til dirigenter, og at Ejner K.
Holst og Nanna Højlund var valgt.
LO-formanden bad derefter Ejner K. Holst og Nanna Højlund om at indtage deres pladser på
scenen og overtage forhandlingerne.
Dirigenterne takkede for valget.
Dirigenten oplyste, at Hovedbestyrelsen ifølge lovens § 10 har indkaldt til ekstraordinær
kongres, med henblik på at tage stilling til, om grundlaget for en ny hovedorganisation
kan godkendes og beslutte, om LO og FTF skal sammenlægges.
Ifølge lovenes §37 kan en ekstraordinær kongres tidligst afholdes 2 måneder efter, at
Hovedbestyrelsen har vedtaget en redegørelse med forudsætninger og nærmere angivelse af konsekvenserne af en sammenlægning med en anden hovedorganisation.
Hovedbestyrelsen vedtog den 9. februar 2018 et samlet grundlag for en eventuel ny hovedorganisation samt dagsorden for en ekstraordinær kongres.
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Herefter er der indkaldt til ekstraordinær kongres med cirkulære 2/2018 af 12. februar 2018 til
afholdelse den 13. april 2018 i Odense.
Dirigenten konstaterede dermed, at kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten konstaterede endvidere, at kongressen godkendte kongresdagsordenen. og at
forslag til kandidater til forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i en eventuel ny hovedorganisation var rettidigt anmeldte.

DAGSORDENENS PUNKT 4
Nedsættelse af udvalg
Dirigenten redegjorde for LO’s hovedbestyrelses indstillinger om etablering og sammensætning af stemmeudvalg og redaktionsudvalg:
a. Stemmeudvalg

Tina Christensen, 3F– Fagligt Fælles Forbund (formand for stemmeudvalget)
Henrik Petersen, Blik og Rørarbejderforbundet
Jens-Olav Petersen, Dansk El-Forbund
Majken Baarstrøm Kidmose, Dansk Metal
Mona Striib, FOA – Fag og Arbejde
Per Hansen, Fødevareforbundet NNF
Simon Tøgern, HK/Danmark
Lars Gram, Serviceforbundet
Marie Sonne, Socialpædagogerne
Lena Haraldsson, Teknisk Landsforbund
b. Redaktionsudvalg

Arne Grevsen, LO (formands for redaktionsudvalget)
Lizette Risgaard, LO
Ejner K. Holst, LO
Nanna Højlund, LO
Morten Skov Christiansen, LO
Per Christensen, 3F – Fagligt Fælles Forbund
Claus Jensen, Dansk Metal
Kim Simonsen, HK Danmark
Dennis Kristensen, FOA – Fag og Arbejde
Ole Wehlast – Fødevareforbundet NNF
Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund
Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet
Dirigenten konstaterede, at kongressen i enighed godkendte LO’s hovedbestyrelses indstillinger om etablering og sammensætning af stemmeudvalg og redaktionsudvalg.
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DAGSORDENENS PUNKT 5
Behandling af Hovedbestyrelsens redegørelse
LO’s formand Lizette Risgaard præsenterede i sin tale Hovedbestyrelsens redegørelse:
”Kære delegerede.
Sidst vi var samlet, gav I os to opgaver, som vi skulle løse.
Den ene var at udbygge det strategiske samarbejde med FTF om uddannelse.
Den anden var at afklare, om der kunne skabes et konkret grundlag for en ny hovedorganisation. For at løse den første opgave, har vi i løbet af 2016 afholdt fælles debatmøder om uddannelse. Det var en rigtig god proces, hvor mange også af jer tog del i debatten.
På den baggrund udarbejdede vi et fælles oplæg om vores uddannelsespolitiske visioner, som
blev vedtaget af den politiske styregruppe sidste forår og fremlagt i Hovedbestyrelsen.
Vi blev bl.a. enige med FTF om, at alle skal have en uddannelse – og at særligt dem med
mindst eller ingen uddannelse, de ufaglærte, skal prioriteres. Også hvis vi stifter en ny hovedorganisation.
For at løse den anden opgave blev der nedsat en politisk styregruppe, bestående af LO’s daglige ledelse og FTF’s forretningsudvalg.
Den politiske styregruppe har med udgangen af 2017 evalueret det strategiske uddannelsessamarbejde og afleveret et forslag til et grundlag for en ny hovedorganisation. På den baggrund besluttede LO’s hovedbestyrelse i februar at indkalde til ekstraordinær kongres. For
dét her arbejde, som kongressen satte i gang – dét bør en kongres også afslutte.
Jeg vil gerne takke for samarbejdet i den politiske styregruppe og for jeres konstruktive tilgang gennem hele forløbet. Vi er sammen nået frem til et stærkt grundlag at træffe en beslutning på. Alle har løbende kunne følge med i forhandlingerne på den fælles hjemmeside,
loftf2020, og nu har I haft mulighed for at diskutere det samlede grundlag i jeres forbund i de
seneste par måneder. Derfor vil jeg ikke gennemgå det punkt for punkt.
Men det kan være hensigtsmæssigt lige at se tilbage på, hvorfor kongressen i 2015 besluttede
at igangsætte det her arbejde. Det gjorde kongressen, fordi I ville undersøge, om LO og FTF
kan mere sammen end hver for sig. Fordi vi ser ind i en tid, hvor lønmodtagerne og fagbevægelsen står over for en række udfordringer, der er behov for at finde de rigtige svar på.
Udfordringer med globalisering og en teknologisk udvikling, der går stærkere og forandrer
vores arbejdsliv. Udfordringer med, at alt for mange stadig kommer til skade på deres arbejde – både fysisk og psykisk. Udfordringer med at bevare den danske model – og et stærkt
velfærdssamfund. Og udfordringer med at organisere flere, særligt de unge – at få dem med i
de overenskomstbærende fagforeninger. Alt det her og meget andet skal vi finde fælles løsninger på – og det ved jeg, vi kan!
På langt de fleste områder står lønmodtagerne – uanset om deres forbund er med i LO eller i
FTF – over for de samme udfordringer, og de efterspørger fælles løsninger. Derfor er jeg
glad for, at vi sammen har kunnet formulere et stærkt, politisk grundlag med klare værdier.
Vi er enige om, at en ny hovedorganisation skal arbejde for et solidarisk og demokratisk samfund med job og uddannelse til alle. Med kvalitet i velfærden og et sundt og sikkert arbejdsliv.
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Vi er enige om at arbejde for et samfund i balance, med gode vilkår for lønmodtagerne og
uden social dumping. Vi er er enige om, at vi vil arbejde for tryghed og social retfærdighed,
og at vi vil bekæmpe ulighed. At vi vil styrke og udvikle den danske aftalemodel og de faglige
organisationer i et stærkt fællesskab. Vi er også enige om, at vi ikke kan gøre alt det her alene
– at vi skal samarbejde med politiske partier og indgå både konkrete aftaler og mere strategiske alliancer – alt afhængigt af, hvad der fremmer medlemmernes interesser bedst muligt.
Og dét er jo hovedformålet: At styrke lønmodtagerne.
Målet er, at en ny hovedorganisation skal være en stærkere hovedorganisation. Et stærkere
fællesskab. Med bedre muligheder for at påvirke politikerne. Både nationalt og lokalt.
Og en ny hovedorganisation skal understøtte forbundene, når de indgår overenskomster. Og
være med til at skabe sammenhæng mellem lovgivning og overenskomster fx gennem trepartsforhandlinger. Og vi skal en ny hovedorganisation selvfølgelig samle alle de forbund, vi repræsenterer.
På tværs af brancher og sektorer. Privat og offentlig. Ufaglærte og faglærte. Kortere eller
længere uddannelse. Dét er det altafgørende for mig.
Og det har været ud fra de mål, at jeg har forhandlet med FTF i de sidste to år – sådan som
jeg lovede jer, da jeg blev valgt som formand for LO.
Jeg vil gerne sige det helt klart til jer: Det har ikke været let. Det har været hårdt arbejde.
For alle involverede. Men nu står vi her med et stærkt grundlag. Jeg kan ikke bare se mig selv
i det – jeg kan se LO i det. Jeg kan se, at vi – os som er samlet her i dag – kommer til at stå
stærkere.
Der er nogen i kommentator-Danmark, som har travlt med at tale LO ned under gulvbrædderne. Til det vil jeg blot sige: LO er Danmarks stærkeste hovedorganisation. Vores resultater
taler for sig selv. I en ny hovedorganisation, der repræsenterer endnu flere lønmodtagere, kan
vi blive endnu stærkere.
Det handler ikke kun om i dag – det handler også om, at vi forholder os til, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 5, 10, 15 år. Og her står vi stærkere, også i fremtiden, ved at stå sammen.
I et stærkt fællesskab, der favner lønmodtagerne lige fra ufaglært til videregående niveau. I et
stærkt fællesskab, hvor vi taler med en klar og tydelig stemme.
Med det her grundlag, der tror jeg på, at det kan lade sig gøre. Fordi det har de rigtige værdier. Derfor vil jeg anbefale jer at stemme ja til en ny, stærk hovedorganisation.
Som kan styrke varetagelsen af lønmodtagernes interesser markant – både i forhold til arbejdsgiverne og politikerne. Og som kan styrke samarbejdet mellem de overenskomstbærende
faglige organisationer, og det faglige fællesskab mellem medlemmerne.
Står vi sammen, vil vi fortsat være en organisation, der ikke er til at komme udenom.
Kære kongres, det er ikke en lille beslutning, og det er ikke en let beslutning. I skal gøre det, I
mener er det rigtige for jeres medlemmer, jeres kolleger. Og uanset om vi bliver enige om at
stifte en ny hovedorganisation eller ej, så husk nu – vi står stærkest, når vi står sammen. Det
ved vi her i LO.
Det fortsætter vi med, uanset hvad.”
Der var ingen, der tog ordet til redegørelsen.

6

Behandling af ændringsforslag til Hovedbestyrelsens redegørelse

Dirigenten oplyste, at forbundene jf. LO-cirkulære nr. 2/2018 af 12. februar 2018 kunne
indsende ændringsforslag senest den 5. marts 2018. 3F har inden fristens udløb indsendt
fire ændringsforslag til Hovedbestyrelsens redegørelse fra 3F.
Efterfølgende har Blik- og Rørarbejderforbundet og Malerforbundet sammen indsendt et
ændringsforslag til et af 3F’s ændringsforslag.
Lizette Risgaard meddelte, at redaktionsudvalget havde behandlet ændringsforslag og
ændringsforslag til ændringsforslag og stillet 5 kompromisforslag. Kompromisforslagene er tiltrådt af FTF. Forslagsstillerne fra 3F, Blik og Rør og Malerforbundet trak de
oprindelige forslag til fordel for redaktionsudvalgets indstillinger. Lizette gennemgik redaktionsudvalgets 5 indstillinger.
Der var ingen, der tog ordet til kompromisforslagene.
Dirigenterne satte redaktionsudvalgets 5 kompromisforslag til afstemning:
Forslag 1 blev godkendt énstemmigt
Forslag 2 blev godkendt med alle stemmer undtagen én
Forslag 3 blev godkendt énstemmigt
Forslag 4 blev godkendt énstemmigt
Forslag 5 blev godkendt énstemmigt

DAGSORDENENS PUNKT 6
Stillingtagen til sammenlægning af LO og FTF i en ny hovedorganisation
og indkaldelse til stiftende kongres
Dirigenterne oplyste, at der skulle stemmes om grundlaget med de 5 kompromisforslag, der er
vedtaget, og at det samlede grundlag skulle vedtages med 2/3 stemmeflerhed, jf. LO’s love.
Tina Christensen, 3F, præsenterede på vegne af stemmeudvalget proceduren for valghandlingen og redegjorde efterfølgende for resultatet.
400 delegerede deltog i valghandlingen.
Kongressen vedtog grundlaget for en ny hovedorganisation med 389 stemmer for og 10
imod samt 1 blank.
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DAGSORDENENS PUNKT 7
Valg af kandidater til den stiftende kongres
Valg
Dirigenten oplyste, at valg af formand og næstformænd på den stiftende kongres i den nye hovedorganisation foregår ved, at der vælges en ad gangen. LO skal indstille en formandskandidat, en kandidat til anden stedfortrædende næstformand og 3 næstformandskandidater.
FTF indstiller på deres kongres første stedfortrædende formand samt 1 næstformand.
a. Formand

Dirigenten oplyste, at der var opstillet én kandidat til formandsvalget for den nye hovedorganisation, nemlig Lizette Risgaard, LO, der havde erklæret sig villig til at modtage valg.
Lizette Risgaard, LO, blev valgt som kandidat til formandsvalget til den stiftende kongres i
den nye hovedorganisation.
b. Næstformænd

Dirigenten oplyste, at der var opstillet følgende kandidater til næstformænd i den nye hovedorganisation, som alle havde erklæret sig villig til at modtage valg:
Arne Grevsen, LO (som stedfortrædende formand)
Ejner K. Holst, LO
Nanna Højlund, LO
Morten Skov Christiansen, LO
Arne Grevsen, LO, blev valgt som kandidat til anden stedfortrædende formand til den stiftende kongres i den nye hovedorganisation. Ejner K. Holst, Nanna Højlund og Morten
Skov Christiansen blev valgt som næstformænd.
c. Valg til Forretningsudvalget

Der skulle vælges 3 kandidater til forretningsudvalget for den nye hovedorganisation. Dirigenten oplyste, at LO ved cirkulære 2/2018 havde meddelt, at kandidater, der ønskede at opstille
for organisationer med færre end 15.000 medlemmer, skulle meddele dette senest 4. april, og
at der havde meldt sig følgende 4 kandidater, der således skulle stemme om. 398/1122
Kim Østerbye, Fængselsforbundet
Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet
Flemming Vinther, HKKF
Kresten Vendelboe, Malerforbundet
398 delegerede deltog i afstemningen og de afgav i alt 1122 stemmer.
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Følgende kandidater blev valgt til at opstille til forretningsudvalget ved den stiftende kongres for den nye hovedorganisation:
Flemming Vinther (359 stemmer)
Max Meyer (311 stemmer)
Kresten Vendelboe (275 stemmer)
Kim Østerbye, Fængselsforbundet, blev med 177 stemmer ikke valgt
d. Valg til Hovedbestyrelsen

Der skulle vælges 3 kandidater til hovedbestyrelsen for den nye hovedorganisation.
Dirigenten oplyste, at LO ved cirkulære 2/2018 havde meddelt, at kandidater, der ønskede at
opstille for organisationer med færre end 4.000 medlemmer, skulle meddele dette senest 4.
april, og at der havde meldt sig følgende 3 kandidater:
Mads Øland, Spillerforeningen
Kim Østerbye, Fængselsforbundet
Lena Brostrøm, Dansk Artist Forbund
De tre opstillede kandidater blev valgt til at opstille til hovedbestyrelsen ved den stiftende
kongres for den nye hovedorganisation.
e. Valg til Revisionsudvalg og suppleanter

Dirigenten meddelte, at der skal vælges 3 repræsentanter og 2 suppleanter til revisionsudvalget.
Oplyste endvidere, LO’s ekstraordinære kongres skulle vælge 2 udvalgskandidater samt
1 suppleantkandidat til den stiftende kongres for en ny hovedorganisation.
Der var opstilllet følgende kandidater:
Udvalget:
Ulla Sørensen, 3F
Michael Madsen, Socialpædagogerne
Suppleant:
Ib Hansen, Malerforbundet
De opstillede kandidater blev valgt til at opstille til den stiftende kongres for en ny hovedorganisation.
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DAGSORDENENS PUNKT 8
Afslutning af kongressen
Den nyvalgte formand, Lizette Risgaard, takkede dirigenterne og kongressen for engagement
og god ro og orden, og sagde:
”I har besluttet, at vi vil samle lønmodtagerne i en ny, stærkere hovedorganisation. At vi
gerne vil være fælles om at løse de udfordringer, vi står overfor som fagbevægelse. Det
gør vi bedst, når vi står sammen. Det ved I. For det har vi vist og bevist så mange gange
før. Vi står sammen, skulder ved skulder – som vi har gjort i de sidste 120 år. Det fortsætter vi med – de næste 120 år.
Jeg vil også gerne sige tak for indstillingen til, at jeg fortsætter som jeres formand, nu
for en ny hovedorganisation. Jeg vil fortsat arbejde for at forene forbundene i et stærkt
fællesskab, hvor vi skaber resultater, sammen – til gavn for medlemmerne. Jeg vil fortsat være jeres stemme – tydelig, synlig, nærværende og i dialog – centralt som lokalt –
understøtte jer – store som små forbund – i jeres arbejde for medlemmerne.
I kan altid komme til mig – også i den nye hovedorganisation – I har mit nummer.
Der skal være plads til alle forbund i den nye hovedorganisation, også de mindre. Plads
til jer og jeres stemme. Vi er en demokratisk bevægelse, og det bliver vi ved med at
være.
Vi bliver også ved med at være en stærk og handlekraftig organisation. Der arbejder for
jeres medlemmer og for et Danmark, hvor vi er mere rige, mere lige og mere trygge. Det
er lige så vigtigt i morgen som i dag.
Det samme er det lokale arbejde. Det er en af vores styrker. Vi gror nedefra og op. Vi
engagerer os i det lokale demokrati og påvirker politikere, medier og meningsdannere
lokalt, i kommuner og regioner. Og jeg vil personligt følge udviklingen i de lokale sektioner og arbejde for, at vi fortsat står stærkt lokalt. Både lokalt og centralt skal vi have
det tværfaglige fællesskab med. Vi er hinandens forudsætninger – præcist som den private og offentlige sektor er det. Solidaritet og fællesskab er vores styrke. Fællesskabet er
vores allerstærkeste våben.
Jeg vil – sammen med jer – skabe en ny hovedorganisation, der er stærkere – både i ord
og handling.
Nu synger vi en sang, og så tager vi arbejdersangbogen og de røde faner under armen, og så
ses vi om lidt på den stiftende kongres.
Kongressen blev afsluttet med at synge ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.
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