
  

 

Dagsorden  

Stiftende kongres for ny hovedorganisation den 13. april 2018 

  

1. Åbning af kongressen  

2. Godkendelse af forretningsorden for kongressen  

3. Valg af dirigenter  

4. Nedsættelse af udvalg  

a. Stemmeudvalg  

b. Redaktionsudvalg  

5. Sammenlægning af LO og FTF i en ny hovedorganisation  

6. Fastsættelse af lønninger   

7. Valg   

a. Formand  

b. Næstformænd  

c. Forretningsudvalg  

d. Hovedbestyrelse  

e. Revisionsudvalg og suppleanter  

8. Interimsperiode frem til 1. januar 2019  

9. Afslutning af kongressen  

  

 

 

Bilag til dagsordenen: 

Pkt. 2: Udkast til forretningsorden 

Pkt. 3: Forslag til dirigenter 

Pkt. 4: a. Forslag til stemmeudvalg 

 b. Forslag til redaktionsudvalg 

Pkt. 5: bilag 1: Politisk grundlag (samlet fil) 

bilag 2: Fortolkningsbidrag ”Budgetforudsætninger for ny hovedorganisation” 

Pkt. 6: Indstilling om lønninger 

Pkt. 7: a. og b. Forslag til kandidater til formand og næstformænd 

          c.  Forslag til kandidater til Forretningsudvalget 

         d.  Forslag til kandidater til Hovedbestyrelsen 

         e.  Forslag til kandidater til Revisionsudvalg og suppleanter 

Pkt. 8: Anbefaling om drift og ledelse i interimsperioden 

 



 

 

Forslag til forretningsorden for stiftende kongres til en ny 
hovedorganisation 

1.  Der vælges 2 dirigenter, som skiftes til at lede mødet. 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 or-

ganisation, som vedkommende repræsenterer. 

Dirigenten kan stille forslag om, at taletiden begrænses til en vis længde under hensynta-

gen til afviklingen af kongressen i øvrigt. 

3.  Dirigenterne søger at tilendebringe behandlingen af den foreliggende sag inden for rimelig 

tid og kan derfor stille forslag om debattens afslutning og om yderligere begrænsning af 

tiden for talerne. Sådanne forslag kan også stilles af kongressens øvrige deltagere. 

Dirigenterne afgør – evt. efter forslag fra kongressens delegerede – i hvilket omfang af-

stemninger skal foretages ved håndsoprækning fra de delegeredes pladser eller skriftligt. 

4.  Kongressen behandler alle sager i henhold til den vedtagne dagsorden. Kun LO’s kongres 

og FTF’s kongres kan stille forslag til den stiftende kongres. Ændringsforslag til de frem-

satte forslag kan fremsættes af redaktionsudvalget.  

5.  Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed.  

6.  Valg af stemmeudvalg, redaktionsudvalg og revisionsudvalg sker ved almindelig stemme-

flerhed og ved en samlet afstemning til hvert udvalg. 

7.  Valg af formand, første-stedfortrædende formand, anden-stedfortrædende formand og op 

til 4 næstformænd i en ny hovedorganisation foregår ved, at de indstillede kandidater væl-

ges samlet. Kun LO’s og FTF’s ekstraordinære kongresser kan indstille kandidater.  

8.  Der vælges 6 (3+3) repræsentanter til forretningsudvalget blandt formænd for medlemsor-

ganisationer med mindre end 15.000 medlemmer. 3 repræsentanter indstilles af LO’s kon-

gres og 3 af FTF’s kongres. De 6 repræsentanter supplerer de forretningsudvalgsmedlem-

mer, der udpeges af medlemsorganisationer med mindst 15.000 medlemmer. De indstillede 

kandidater vælges samlet.  

9.  Der vælges 6 (3+3) repræsentanter til hovedbestyrelsen fra medlemsorganisationer med 

under 4.000 medlemmer. 3 repræsentanter indstilles af LO’s kongres og 3 af FTF’s kon-

gres. De 6 repræsentanter supplerer de hovedbestyrelsesmedlemmer, der udpeges af med-

lemsorganisationer med mindst 4.000 medlemmer. De indstillede kandidater vælges sam-

let. 

10.  Der udarbejdes et beslutningsreferat fra kongressen, som efter godkendelse i LO’s hoved-

bestyrelse og FTF’s forretningsudvalg tilstilles medlemsorganisationerne efter kongressen. 
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Valg af dirigenter 
 

I henhold til forretningsordenens punkt 1 skal der vælges 2 dirigenter til at lede mødet. 

 

Det indstilles, at følgende vælges som dirigenter: 

 

Ejner K. Holst 
Landsorganisationen i Danmark 

 

Grete Christensen 

Dansk Sygeplejeråd 
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Nedsættelse af stemmeudvalg 

Der skal i henhold til punkt 4.a. på kongressens dagsorden nedsættes et stemmeudvalg. 

Det indstilles, at følgende medlemmer vælges til stemmeudvalget: 

Tina Christensen, 3F (formand for udvalget) 

Michael Budolfsen, Finansforbundet (næstformand for udvalget) 

Henrik Petersen, Blik og Rør 

Jens-Olav Pedersen, Dansk El-Forbund 

Majken B. Kidmose, Dansk Metal 

Mona Striib, FOA 

Per Hansen, Fødevareforbundet NNF 

Simon Tøgern, HK/Danmark  

Lars Gram, Serviceforbundet 

Marie Sonne, Socialpædagogerne 

Lena Haraldsson, Teknisk Landsforbund 

Birgitte Conradsen, BUPL 

Anni Pilgaard, DSR 

Kirsten Nielsen, Konstruktørforeningen 

Michael Justesen, Dansk Musiker Forbund 
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Nedsættelse af redaktionsudvalg 

Der skal i henhold til kongressens dagsorden punkt 4.b. nedsættes et redaktionsudvalg. 

Det indstilles, at følgende vælges som redaktionsudvalg, og at Arne Grevsen, LO, er 

formand for udvalget. 

LO’s daglige ledelse 

Arne Grevsen, LO (formand for udvalget) 

Lizette Risgaard, LO 

Ejner K. Holst, LO 

Nanna Højlund, LO 

Morten Skov Christiansen, LO 

Per Christensen, 3F 

Max Meyer, Blik og Rør 

Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-forbund 

Dennis Kristensen, FOA 

Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF 

Kim Simonsen, HK/Danmark 

Flemming Vinther, HKKF 

Claus Jensen, Dansk Metal 

Benny Andersen, Socialpædagogerne 

Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund 

FTF’s forretningsudvalg 

Bente Sorgenfrey, FTF 

Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd 

Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening  

Elisa Bergmann, BUPL 

Christina Durinck, Farmakonomforeningen 

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet 

Kent Petersen, Finansforbundet 

Ghita Parry, Kost & Ernæringsforbundet 

Anders Laursen, Gruppen Musik  

Jesper K. Hansen, CO10 

Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening 

Gert Johansen, Konstruktørforeningen 
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Grundlag for en eventuel ny hovedorganisation 

 

 

Oversigt over materialesamling om LO-FTF 2020-projektet  

• Forklæde – Udviklingen af det strategiske samarbejde på det uddannelsespolitiske 

område og afklaring af grundlaget for en ny hovedorganisation  

• Politisk grundlag for ny hovedorganisation  

• Indsatsområder for en ny hovedorganisation  

• Strukturen i en ny hovedorganisation  

• Den lokale struktur og hovedorganisationens opgaveløsning lokalt  

• Forslag til regler om samarbejde og grænsestridigheder i ny hovedorganisation  

• Økonomi for en eventuel ny hovedorganisation  

(notat, budgetoversigt og budgetforudsætninger)  

• Forslag til vedtægter for en ny hovedorganisation  

• Afrapportering vedrørende LO-FTF’s strategiske uddannelsespolitiske samarbejde 

under 2020-projektet.  

• Uddannelsespolitisk visionsoplæg 2025  
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Forklæde til dokumentsamlingen for LO og FTF’s 2020-projekt 

Udviklingen af det strategiske samarbejde på det 
uddannelsespolitiske område og afklaring af grundlaget for en 
ny hovedorganisation. 

Baggrund  

LO´s og FTF’s kongresser traf samstemmende på de respektive kongresser i efteråret 2015 

beslutning om at udvikle det strategiske samarbejde på uddannelsesområdet og at afklare grundlaget 

for en ny hovedorganisation. Af mandatet fremgik, at der skulle nedsættes en fælles politisk 

styregruppe mellem organisationerne, der dels skulle forestå den konkrete afklaring af grundlaget 

for en ny hovedorganisation dels følge udviklingen i det strategiske samarbejde på det 

uddannelsespolitiske område.  

Mandatet foreskriver, at afklaringen af grundlaget for en ny hovedorganisation skal foreligge ved 

udgangen af 2017, sammen med en evaluering af det strategiske samarbejde på 

uddannelsesområdet. Materialet overleveres herefter til LO’s Hovedbestyrelse og FTF’s 

Forretningsudvalg, der vurderer grundlaget og træffer beslutning om den videre proces og dermed 

udvikling af samarbejdet mellem hovedorganisationerne. 

Status  

Der har været nedsat en Politisk Styregruppe mellem de to hovedorganisationer, der har forestået 

processen. Den Politisk styregruppe har bestået af LO’s Daglige ledelse og FTF’s 

Forretningsudvalg. Politisk Styregruppe har afholdt 11 møder i 2016-17. 

Politisk Styregruppe har behandlet de elementer, der indgik i mandatet fra kongresserne 

(oprindelige beskrivelser i parentes): 

 Navn 

 Politisk grundlag (mission og vision og fagpolitisk grundlag) 

 Indsatsområder 

 Politisk struktur 

 Regional og lokal struktur 

 Vedtægter (love) 

 Økonomi 

I løbet af arbejdet har Politisk Styregruppe fundet det nødvendigt at lade yderligere temaer indgå i 

det samlede grundlag, der overleveres til organisationernes behandling. Det omhandler: 

 Hovedorganisationens rolle i forhandlingssystemerne 

 Samarbejdsaftale om grænsekonflikter 
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Politisk Styregruppe har fulgt og evalueret det strategiske samarbejde på uddannelsesområdet. 

Evalueringen indgår i det samlede grundlag. 

Den videre proces/Indstilling 

På mødet den 11. december 2017 har Politisk Styregruppe færdigbehandlet grundlaget for en ny 

hovedorganisation. Herefter starter der en parallel proces i hovedorganisationerne, hvor det samlede 

grundlag overgives til videre behandling i LO’s hovedbestyrelse og FTF’s Forretningsudvalg.  

Der indkaldes til kongresser om sammenlægning af LO og FTF og stiftende kongres i den nye 

hovedorganisation, såfremt og når begge hovedorganisationer har besluttet det. 
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Politisk grundlag for ny hovedorganisation 

Formål  

(Navn) samler Danmarks forbund/fagforeninger for at skabe et solidarisk og demokratisk samfund 

med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv.  

(Navn) styrker og udvikler lønmodtagernes individuelle og kollektive muligheder gennem politisk 

indflydelse og ved at styrke og udvikle den danske aftalemodel og de faglige organisationer i et 

stærk fællesskab. 

Værdier 

Den enkelte kan selv. Sammen skaber vi mere værdi 

Fagbevægelsen er et fællesskab af lønmodtagere. Vi ønsker et samfund, hvor den enkelte får mulig-

hed for og frihed til at skabe sit eget liv.  

Alle mennesker har lige værdi 

Alle mennesker er forskellige, men alle har lige værdi og skal have lige rettigheder og muligheder. 

Vi ønsker et samfund, hvor ingen må diskrimineres 

Alle mennesker skaber værdi 

Arbejde og uddannelse er grundlaget for den enkeltes og samfundets velfærd. Vi ønsker et samfund, 

hvor arbejdsmarkedet er åbent og rummeligt, så alle kan deltage efter evne og bidrage til samfun-

dets velfærd.  

Alle mennesker skal have et godt livsgrundlag 

Alle skal have mulighed for at tjene en løn, der sikrer et godt livsgrundlag. Vi ønsker et samfund, 

hvor vi, gennem organisering, kollektive overenskomster og politisk interessevaretagelse, kan sikre 

gode vilkår for lønmodtagerne, lige løn for lige arbejde, forhindre social dumping og arbejde for et 

samfund i balance. 

Alle mennesker har ret til udvikling og medbestemmelse i deres arbejdsliv 

Alle skal have mulighed for et arbejdsliv med udvikling og medbestemmelse. Vi ønsker et samfund, 

hvor faglig og social kompetenceudvikling og uddannelse giver arbejdet mening og indhold. Det 

skal danne baggrund for medarbejdernes medbestemmelse på arbejdspladsen. 

Alle mennesker har ret til et sundt og sikkert arbejdsliv 

Alle skal have ret til et arbejdsliv, der både er fysisk og psykisk sundt og sikkert. Vi ønsker et sam-

fund, hvor medarbejderne ses som en ressource, der skal investeres i og skabes tryghed om, så med-

arbejderne kan blive på arbejdsmarkedet i mange år. 
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Alle skal have lige muligheder i livet 

Alle skal have lige muligheder i livet. Vi ønsker et samfund med rettigheder og pligter til den en-

kelte. Samfundet skal give lige muligheder for den enkelte gennem uddannelse og en tryg opvækst. 

Samfundet skal modarbejde ulighed, tage hånd om sine udsatte grupper og skabe sikkerhed og tryg-

hed i forbindelse med sygdom og alderdom. 

Alle skal tage ansvar for velfærdssamfundet 

Alle kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem mennesker i velfærdssamfundet. Vi ønsker et 

stærkt velfærdssamfund, hvor organisationer, virksomheder, institutioner og den enkelte tager sam-

fundsansvar og bidrager til at udvikle velfærden og demokratiet. En stærk offentlig sektor er en 

grundsten i velfærdssamfundet, og har stor betydning for den enkelte borgers tryghed og udvik-

lingsmuligheder.  

Alle mennesker har ret til balance mellem arbejde og familieliv 

Alle skal have mulighed for indflydelse på egen arbejdstid. Vi ønsker et samfund med en god ba-

lance mellem arbejdsliv og familieliv, hvor arbejdstid og mængde kan tilpasses de livsfaser vi alle 

gennemgår. 

Alle har ret til at leve i et samfund med muligheder 

Fagbevægelsen bidrager til et samfund, der tager internationalt ansvar for lønmodtagernes grund-

læggende rettigheder globalt og sikrer 3. verdens landes udvikling. 

Grundlag 

(Navn)s politiske grundlag 

(Navn) skal virke for en bæredygtig samfundsøkonomisk udvikling med fokus på fuld beskæfti-

gelse under ordnede forhold for lønmodtagerne og et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. 

Danmark skal også fremover være både et produktionsland og et service- og vidensamfund.  

(Navn) skal arbejde bredt politisk for at løse samfundsudfordringer og skabe bedre vilkår for løn-

modtagerne. (Navn) er partipolitisk uafhængig. I den politiske interessevaretagelse skal (navn) sam-

arbejde med politiske partier på tværs af det politiske spektrum og kunne indgå såvel konkrete afta-

ler som mere strategiske alliancer afhængigt af, hvad der fremmer fagbevægelsens interessevareta-

gelse og indflydelse bedst.  

(Navn) skal arbejde for lønmodtagernes interesser  herunder arbejde for at sikre danske arbejdsplad-

ser, et solidarisk og fælles finansieret velfærdssamfund og lønmodtagernes fundamentale rettighe-

der i den globale økonomi.  

(Navn) skal arbejde for tryghed på arbejdsmarkedet og understøtte lønmodtagernes udviklingsmu-

ligheder. 

(Navn) skal arbejde for uddannelse til alle. Uddannelse er et omdrejningspunkt for vækst og 

velfærd, en forudsætning for at bryde den sociale arv og sikre sammenhængskraften og demo-

kratiet i samfundet. Alle lønmodtagere uanset uddannelsesniveau skal kunne udvikle og opkva-

lificere sig for at følge med nye krav på arbejdsmarkedet og for at kunne gøre karriere, få nye 

job og være innovative i deres arbejde. De grupper der af uddannelsesmæssige årsager er mest 

udsatte bør prioriteres højst. 
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Den private og offentlige sektor er gensidigt afhængige, og det dynamiske samspil mellem sekto-

rerne skal understøttes af (Navn) som et centralt omdrejningspunkt for udviklingen af vækst og vel-

færd. Fremtidig vækst skal gavne begge sektorer og bygge på et stærkt velfærdssamfund. 

(Navn) skal arbejde for lige adgang til grundlæggende velfærdsydelser og lige muligheder for bor-

gerne samt en fair fordeling af skattebyrden. Udvikling af de offentlige velfærdsydelser og mindre 

ulighed vil bidrage til at styrke lønmodtagerne og samfundet. (Navn) skal arbejde for at sikre social 

retfærdighed og at bekæmpe ulighed.  

 

Alle lønmodtagere - såvel ledere som medarbejdere - skal kunne passe deres arbejde uden at risikere 

at komme til skade, blive syge eller nedslidte fysisk eller psykisk.  Udstødning af arbejdsmarkedet 

og langtidsarbejdsløshed skal modvirkes.  

Lønmodtagerne skal kunne forene familie- og arbejdsliv på en fornuftig måde - og fag, bran-

cher og sektorer på arbejdsmarkedet skal have ligestilling og en mere blandet kønssammen-

sætning, end de har i dag. Der skal være gode samlede pensionsvilkår og fleksible mulighe-

der for at trække sig rask tilbage efter et langt arbejdsliv. 

(Navn) skal fremsætte velunderbyggede løsninger på de samfundsøkonomiske udfordringer. Den 

nye hovedorganisation skal skabe modvægt til dagsordener, der vil reducere velfærdssamfundet og 

fællesskabet og/eller øge uligheden på arbejdsmarkedet og i samfundet.  

(Navn)s politiske interessevaretagelse, eksisterer i sammenhæng med fagbevægelsens indsatser i det 

kollektive aftalesystem og mulighed for at implementere indgåede politiske aftaler gennem overens-

komstsystemet.  

Politisk indflydelse forudsætter, at der er en meget stærk strategisk sammenhæng mellem analyser, 

kampagne, dialog og alliancer i forhold til politikere og embedsværk. (Navn) skal kunne levere kon-

krete politiske løsningsforslag, viden og dokumentation. (Navn)s mandat bygger på et stærkt samar-

bejde og en klar arbejdsdeling med medlemsorganisationerne. 

(Navns) forhandlingsmæssige grundlag 

Forhandlingsmæssigt arbejder (Navn) for at styrke og udvikle den danske aftalemodel og overens-

komsterne, styrke de faglige organisationer i et solidarisk fællesskab og sikre sammenhængskraften 

mellem den offentlige og private sektor. 

Aftalesystemet er en af grundpillerne i den danske samfundsmodel og grundlæggende for udviklin-

gen af velfærden. Udbygningen af den kollektive organisering, overenskomstdækningen og organi-

sering af lønmodtagere ansat på andre måder og bekæmpelse af social dumping, er en forudsætning 

for et højt velfærdsniveau og er central for opgavevaretagelsen i (Navn). 

En effektiv håndhævelse af de kollektive overenskomster er en afgørende forudsætning for aftalesy-

stemet. (Navn) skal, i samarbejde med medlemsorganisationerne løfte denne opgave. 

(Navn) skal understøtte arbejdet for overenskomstdækning af arbejdsmarkedet og en høj organisati-

onsprocent blandt lønmodtagerne.  

Hovedaftalen mellem LO og DA er vigtigfor fagbevægelsens faglige såvel som politiske indflydelse 

på det private arbejdsmarked. Mulighederne i LO-DA-hovedaftalen skal udnyttes i et samspil med 

øvrige hovedaftaler på det private og offentlige arbejdsmarked.  
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(Navn) skal på det overnskomstmæssige område rådgive, forhandle, servicere og koordinere, hvil-

ket er afgørende for at styrke lønmodtagernes interessevaretagelse. 

(Navn) skal arbejde for, at der sker en styrkelse af den sociale dialog i Europa, og at eventuel euro-

pæisk regulering af ansættelsesvilkårene sker ved aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. 

(Navns) organisatoriske grundlag 

Fagbevægelsen er medlemmerne, og (Navn) skal arbejde for, at det giver mening for alle danske 

lønmodtagere at være medlem af en fagforening. Bred opbakning til medlemsorganisationerne er 

afgørende for fagbevægelsens legitimitet, politiske indflydelse og handlekraft.  

(Navn) er medlemsorganisationernes organisation og skal gennem oplysningsarbejde, netværk, ana-

lyser, uddannelser mv. understøtte, at medlemsorganisationerne formår at tiltrække, fastholde og 

servicere alle faggrupper og ansættelsesformer på det danske arbejdsmarked. 

(Navn) skal udvikle en tidssvarende og transparent organisation lokalt, nationalt og internationalt 

for at styrke indflydelse, demokratiske og aktiverende strukturer. (Navn) skal skabe stærke manda-

ter fra medlemsorganisationerne for at kunne agere på den politiske scene.  

(Navn) skal have et aktivt medlemsdemokrati og arbejde for, at alle medlemsorganisationer og med-

lemmer kan identificere sig med og kan deltage aktivt i udvikling og udbredelse af fagbevægelsens 

politik og forhandlingskrav. (Navn) skal inddrage medlemmernes holdninger og behov direkte i ud-

viklingen af den politik og de løsninger, der arbejdes for. 
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Indsatsområder for ny hovedorganisation 

Udgangspunktet 

Det fremgår af kongresbeslutningen fra hhv. LO’s og FTF’s kongresser i 2015, at der som 

en del af det politiske grundlag overordnet skal skitseres indsatsområder for den første 

kongresperiode. 

Det fremhæves at væsentlige elementer heri er: Vækst og beskæftigelse, Ansættelsesvilkår, 

Uddannelse, Internationalt, Social dumping, Arbejdsmiljø, Ligestilling, Socialpolitik. 

I det politiske grundlag for en ny hovedorganisation, som den politiske styregruppe 

efterfølgende har fastlagt, er det politiske grundlag, det forhandlingsmæssige grundlag og 

det organisatoriske grundlag præciseret. 

Form og indhold for Indsatsområderne på nuværende tidspunkt 

Indsatsområderne skal dække den første ordinære kongresperiode for den nye 

hovedorganisation – dvs. fireårsperioden 2019-2022. Den ny hovedorganisations 

Hovedbestyrelse kan efterfølgende konkretisere indsatsområderne i årlige mål. Det er 

derfor i kongresbeslutningen tydeliggjort, at der er tale om en overordnet skitsering af 

indsatsområder.  

De konkrete indsatsområder bør udarbejdes op til den stiftende kongres. Det vil sikre en 

højere aktualitet. De præcise afgrænsninger og prioriteringer i og mellem indsatsområderne 

vil være afhængig af en endelig afklaring af den nye hovedorganisations opgaver og 

økonomiske grundlag. 

Dette notat har derfor til formål at udpege en række centrale målsætninger, som vil kunne 

være rammesættende for i løbet af 2018 at udarbejde et konkret oplæg til 

kongresbeslutning om den nye hovedorganisations indsatsområder. 

Forslag til Indsatsområder med eksempler på konkretiserings-

grader: 

Dokumentet beskriver de 7 indsatsområder, der hver har 4 temapunkter. De mål der lægges 

op til i den efterfølgende uddybning af de fire temapunkter skal ramme et niveau, hvor de 

kan realiseres inden for en 4-årig periode. 
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I Det politiske grundlag 

Indsatsområde 1: Fremtidens velfærdssamfund 

En del af succesen for den danske samfundsmodel er, at vi har været gode til at udvikle 

samfundet i takt med de nye muligheder og udfordringer, der har vist sig.  

Danmark står nu i et økonomisk opsving. Vi skal bruge den udvikling til at arbejde for et 

samfund i balance, og vi skal sikre, at den offentlige sektors økonomiske ramme matcher 

den demografiske udvikling og at standarderne i den offentlige sektor følger med tiden.  

En velfungerende offentlig sektor er en forudsætning for vækst og jobskabelse i en 

globaliseret økonomi med stærk konkurrence.  

En offentlig sektor understøtter lighed og ligestilling i det danske samfund. 

Vi skal udbygge og udvikle de rammer og institutioner, der udgør vores velfærdssamfund, 

så det er klar til at håndtere fremtidens udfordringer. Som fagbevægelse skal vi være med 

til at stille krav til og udvikle tilbud og service til borgerne med bl.a. de nye teknologiske 

og digitale muligheder og vi skal sikre at styringen af den offentlige sektor giver 

medarbejderne gode rammer for at praktisere deres fag og faglighed. 

 [Temapunkter, der skal konkretiseres før den ordinære kongres:] 

1.1. Den økonomiske politik skal sikre et holdbart opsving og rammerne for udviklingen i 

velfærden.  

1.2. Ulighed og fattigdom skal bekæmpes og arbejdsmarkedet skal være rummeligt. Det er 

en central opgave for vores velfærdssamfund, at sikre at alle er med   

1.3. Der skal sikres kvalificeret arbejdskraft til hele arbejdsmarkedet  

1.4.Der skal sikres en retfærdig, gennemskuelig og sikker skatteopkrævning 

1.5. Udviklingen af fremtidens velfærdssamfund skal ske i tæt samarbejde med de faglige 

organisationer og inddrage medarbejdernes faglighed 

Indsatsområde 2: Vækst og beskæftigelse 

Det er vigtigt for fagbevægelsen at fastholde væksten i samfundet, så vi både kan få 

udviklet arbejdsmarkedet og skabt bedre økonomiske rammer for velfærdssamfundet. 

Målet er bæredygtig vækst i forhold til klima, miljø og sociale forhold. 

Flexicuritymodellen skal udvikles så den kan imødekomme udfordringerne fra det 

globaliserede arbejdsmarked og den teknologiske udvikling. Der skal være fokus på, 

hvordan gode rammevilkår og regulering både kan forbedre virksomhedernes 

konkurrencevilkår og anspore til større samfundsansvar.  

Medarbejderne i både den private og offentlige sektor skal sikres uddannelse og 

kompetenceudvikling, så de kan imødekomme de nye krav. Danmark skal være i front i 

forhold til velkvalificeret arbejdskraft og udvikling og udnyttelse af nye digitale 

teknologier. Der skal sikres fleksible muligheder for tilbagetrækning. Og det tætte samspil 
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mellem den private og den offentlige sektor skal udvikles til at styrke samfundets 

innovation, produktivitet og effektivitet. 

[Temapunkter, der skal konkretiseres før den stiftende kongres:] 

2.1 Der skal sikres fuld beskæftigelse og vækst samtidig med, at 

tilbagetrækningsmulighederne gøres bedre og mere fleksible  

2.2. Flexicuritymodellen skal matche globalisering og digitalisering så lønmodtagernes 

udviklingsmuligheder og tryghed sikres 

2.3. Samspillet og samarbejdet mellem privat og offentlig sektor skal styrkes med fokus på 

både vækst og velfærd 

2.4. Forskning, uddannelse, medarbejderinnovation, ledelse, udviklingen af produktivitet 

og effektivitet på de danske arbejdspladser skal i fokus i vækst- og erhvervspolitikken 

Indsatsområde 3: Viden, Uddannelse og Udvikling 

Det er vigtigt for fagbevægelsen, at både uddannelserne og efteruddannelse udvikles, så de 

til enhver tid kan imødekomme behovet for uddannet arbejdskraft inden for såvel den 

offentlige som den private sektor i både nye og eksisterende brancher og virksomheder. 

Udviklingen skal bygge på en høj grad af viden om arbejdsmarkedets behov, hvordan 

teknologier, arbejdsorganisering og læringsmuligheder påvirker hinanden. Der skal sikres 

sammenhæng og gode overgange fra grundskolen, over ungdomsuddannelserne, de 

videregående uddannelser og i efter- og videreuddannelserne. Der skal sikres økonomiske 

muligheder og rammer, der virker motiverende for både arbejdsgivere, medarbejdere og 

arbejdsløse til kompetenceløft i både grund- og efteruddannelsessystemet.  

 

LO og FTF har i det uddannelsespolitiske visionsoplæg 2025 sat job- og 

kompetenceudvikling i centrum. Det er udgangspunktet for udformningen af 

indsatsområdet. 

[Temapunkter, der skal konkretiseres før den stiftende kongres:] 

3.1. Der skal sikres politisk og økonomisk prioritering af gode grund-, efter- og 

videreuddannelser af høj kvalitet og fleksible overgange, der bl.a. kan medvirke til at 

gennemføre 90%-målsætningen. 

3.2. Der skal sikres et sammenhængende VEU-system, der omfatter hele arbejdsmarkedet 

fra ikke faglært til og med videregående niveau og job-og kompetenceudvikling på 

arbejdspladsen skal styrkes og anerkendes 

3.3. Udviklingen af nye og eksisterende uddannelser skal bygge på viden om 

arbejdsmarkedets behov og matche udviklingen i teknologier, arbejdsorganisering og 

læringsmuligheder 

3.4. Arbejdsmarkedets parter skal være centralt placeret og aktivt bidrage til udformningen 

og udviklingen af uddannelserne på alle niveauer i uddannelsessystemet 

3.5. Hovedorganisationen skal arbejde for at sikre, at alle voksne har de helt basale og 

nødvendige kompetencer og færdigheder, som er afgørende for fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Der skal sikres en særlig målrettet indsats for ufaglærte borgere. 
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Indsatsområde 4: Arbejdsliv og ligestilling 

Det er vigtigt for fagbevægelsen, at det gode arbejdsliv kommer i centrum.  

Udviklingen i arbejdsmiljøet går den forkerte vej. Der skal skabes større politisk fokus på 

indsatserne mod fysisk og psykisk nedslidning og balancen mellem arbejdsliv- og 

privatliv, så alle lønmodtagere kan sikres et godt, langt og udviklende arbejdsliv.  

Indsatsen for at forebygge, at mennesker ikke kommer fysisk eller psykisk til skade på 

jobbet, skal styrkes og lønmodtagerne skal inddrages mere på arbejdspladserne, både for at 

sikre samarbejdet og trivslen og for at styrke kvaliteten og effektiviteten gennem 

medarbejderdreven innovation. 

[Temapunkter, der skal konkretiseres før den stiftende kongres:]  

4.1. Indsatsen for at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdsmarkedet skal 

udbygges og målrettes bl.a. med konkrete tiltag fra Arbejdstilsynet, partssystemet og på 

arbejdspladserne. Desuden skal målrettede ordninger der samler de nedslidte på 

arbejdsmarkedet op styrkes og udbygges. 

4.2. Lønmodtagernes indflydelse på arbejdspladserne styrkes bl.a. gennem SU/MED og 

AMO og gennem medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser.  

4.3. Ligeløn skal sikres og der skal gøres op med det kønsopdelte arbejdsmarked og det 

kønsopdelte uddannelsesvalg. 

4.4. Balancen mellem arbejds- og familie-fritidsliv skal forbedres og indsatsen for at 

forebygge seksuel chikane skal styrkes. 

Indsatsområde 5: EU/International 

Det er vigtigt for fagbevægelsen, at de internationale institutioner genvinder styrke. Tabet 

af gennemslagskraft for lønmodtagerne i både internationale institutioner og EU skader 

lønmodtagerne, både på kort og på lang sigt.  
Det er derfor vigtigt at fagbevægelsen bidrager til debat og oplysning om EU og det 

internationale arbejde og synliggør fagbevægelsens holdning til og resultater på konkrete 

sager, både ved at invitere til dialog om det konkrete arbejde i institutionerne og 

organisationerne og ved at styrke lønmodtagernes stemme, der hvor vi er repræsenteret.  

[Temapunkter, der skal konkretiseres før den stiftende kongres:] 

5.1. En række udfordringer løses bedst på EU-niveau, men det skal ske i respekt for den 

danske samfundsmodel, herunder den danske forhandlings- og aftalemodel på 

arbejdsmarkedet. 

5.2. Vækst og beskæftigelse i Europa skal styrkes gennem en politik, der gavner alle. 

5.3. Den sociale dimension i Europa skal understøttes, bl.a. gennem fremme af den sociale 

dialog, den sociale protokol og bekæmpelse af social dumping.  

5.4. Den globale konkurrence skal foregå inden for fair og ordnede rammer. Der arbejdes 

for frihandel som styrker og respekterer lønmodtagernes rettigheder og for at 

arbejdsmarkedets parter inddrages i arbejdet med frihandelsaftaler.  
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II Det Forhandlingsmæssige grundlag 

Indsatsområde 6: Ansættelsesret og overenskomster 

Det er vigtigt for fagbevægelsen, at samspillet mellem lovgivning og overenskomster 

udvikles, så vi blandt andet sikrer en fast grund under et arbejdsmarked, der både udfordres 

af teknologiske og digitale udviklinger og globaliseringens muligheder.  

De nye typer af arbejdsmarkeder, der opstår som følge af digitalisering og 

platformsøkonomi, skal reguleres og arbejdsmarkedets parter skal følge op med 

overenskomstdækning og organisering af de nye arbejdsgivere og lønmodtagere. Det kan 

nødvendiggøre nye overenskomstformer. 

Der skal skabes bedre regulering af rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft og til 

forhindring af social dumping, både nationalt og internationalt. Arbejdsmarkedets parter 

må arbejde for en højere overenskomstdækning og organisationsgrad, særligt på det private 

arbejdsmarked, for at modvirke social dumping. 

[Temapunkter, der skal konkretiseres før den stiftende kongres:] 

6.1. Aftalemodellerne på arbejdsmarkedet og aftalekoordineringen skal udvikles.  

6.2. Aftaler og lovmæssig regulering i forhold til nye typer af arbejdsmarkeder qua 

digitalisering og platformsøkonomi skal udvikles 

6.3. Social dumping skal bekæmpes og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft skal 

reguleres 

6.4. Juridisk støtte i det fagretlige system og bistand ved ok-forhandlinger og relevante 

serviceordninger skal sikres 

III Det organisatoriske grundlag 

Indsatsområde 7: Organisationsudvikling i en ny tid 

Det er vigtigt for fagbevægelsen, at udvikle den politiske interessevaretagelse på alle 

planer. Det kan kun sikres gennem en vedvarende organisationsudvikling, der forstår at 

sætte lønmodtagernes vilkår på dagsordenen i de arenaer, hvor interessen bedst varetages; 

gennem lobbyarbejde, kampagner, konferencer og aktiviteter – og understøttet af analyser 

og dokumentation.  

Samarbejdet mellem medlemsorganisationerne i hovedorganisationen kan sikre en 

stærkere fagbevægelse gennem fælles udviklingsaktiviteter og videns spredning, og 

udviklingen og konsolideringen af den nye hovedorganisation vil være en vigtig opgave i 

den første kongresperiode. 

Der bør være særlig opmærksomhed på udviklingen af det lokale samarbejde mellem 

lokale fagforeninger og hovedorganisationens lokale sektioner. Ikke mindst for at 

understøtte de mange lokale fagligt aktive, der er grundlaget for fagbevægelsens 

organisatoriske styrke. Overenskomstdækningen og organisationsgraden skal styrkes, og 

det bør fællesskabet der understøtte med erfaringsudveksling og videndeling. 

[Temapunkter, der skal konkretiseres før den stiftende kongres:] 
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7.1. Lønmodtagernes vilkår skal sættes på dagsordenen og medlemsorganisationer skal 

understøttes gennem udviklingsaktiviteter, lobbyarbejde, kampagner, valgkampe og viden 

spredning. 

7.2. Lokal og central politisk interessevaretagelse og kampagner er en vigtig prioritet. 

Derfor skal der være fokus på at styrke hovedorganisationens lokale sektioner ved at 

organisere så mange lokale fagforeninger så muligt til hovedorganisationens lokale 

arbejde.    

7.3. Der skal være fokus på medlemsanalyser og udvikling af tilbud og services 

7.4. Medlemsrekruttering og organisering er afgørende for fagbevægelsen. Derfor skal 

hovedorganisationen sikre systematisk videndeling og erfaringsudveksling. 
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Strukturen i en ny hovedorganisation 

1. Indledning 

Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedor-

ganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang række afvejninger, der blandt 

andet omfatter følgende: 

 En ny hovedorganisation skal være demokratisk ledet og beslutningsstærk. Organi-

sationen bør derfor have kongresvalgte politikere som ledere.  

 En ny hovedorganisation vil både skulle rumme meget store medlemsorganisatio-

ner og meget små medlemsorganisationer. De vil have forskellige forventninger og 

formåen i forhold til at bidrage til hovedorganisationens daglige arbejde. 

 En ny hovedorganisation skal kunne samle organisationerne bag sit mandat. Struk-

turen skal derfor understøtte mandatskabelsen. 

 Alle organisationer skal være en aktiv del af medlemsdemokratiet, og derfor kunne 

sige til og fra i kompetente organer. 

 En ny hovedorganisation skal være repræsentativ i forhold til medlemssammensæt-

ningen. Det betyder, at større organisationer skal have flere pladser. 

 En ny hovedorganisation skal udvikle sit medlemsdemokrati, men må ikke blive så 

optaget af interne processer, at det begrænser det faglige og politiske arbejde. 

Der er foreløbig enighed om en model for den centrale struktur for en eventuel ny hovedor-

ganisation. Den er beskrevet nedenfor.  

Model for hovedorganisationens struktur 

   

Kongres Alle organisationer tildeles én de-

legeret samt yderligere én delege-

ret for hver 3.000 medlemmer.  

FU er forlods delegerede. 

Lederforum er repræsenteret i 

kongressen med to observatører. 

Frekvens: Hvert 4. år. 

 

Hovedbestyrelse 

HB 

Der nedsættes en Hovedbestyrelse 

bestående af ca. 64 medlemmer. 

Hovedbestyrelsen sammensættes 

af 1 repræsentant fra hver med-

lemsorganisation (inkl. FU-med-

lemmer), der har min. 4.000 med-

lemmer. Der udløses yderligere 1 

repræsentant for hver 30.000 
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medlemmer. Øvrige organisatio-

ner vælger 6 (3+3) medlemmer. 

Valgte fuldtidsbeskæftigede poli-

tikere indgår i HB. 

Lederforum er repræsenteret i Ho-

vedbestyrelsen med 2 observatø-

rer. 

Frekvens: Hvert kvartal. 

Forretningsudvalget 

FU 

På den stiftende kongres vælges et 

Forretningsudvalg bestående af 

ca. 25 medlemmer.  

FU sammensættes af 1 repræsen-

tant fra hver medlemsorganisation 

med mere end 15.000 medlemmer 

samt 6 (3+3) repræsentanter fra de 

øvrige organisationer. 

På den første ordinære kongres 

vælges et forretningsudvalg bestå-

ende af 25 medlemmer, heraf 19 

formænd fra forskellige medlems-

organisationer. 

Valgte fuldtidsbeskæftigede poli-

tikere indgår i FU. 

Frekvens: Hver 3. uge. 

 

Valgte, fuldtidsbeskæf-

tigede politikere 

Kongressen vælger 6 fuldtidsbe-

skæftigede politikere. 

Som overgangsordning vælger 

den stiftende kongres 7 fuldtids-

beskæftigede politikere. 

 

Organisationsmøder Der afholdes halvårlige  

Organisationsmøder for alle orga-

nisationer og større sektorer og 

grupper i organisationerne. 

Organisationsmøderne kan debat-

tere sager, der har høj prioritet og 

har indstillingsret til FU. 

 

Udvalg Udvalg nedsættes af Hovedbesty-

relsen. 

Alle medlemsorganisationer kan 

udpege et medlem og en supple-

ant til udvalgene.  
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Suppleanten deltager, når et med-

lem har forfald. 

Medlemsorganisationerne beslut-

ter selv, om de vil lade sig repræ-

sentere af politikere eller embeds-

mand i udvalgene. 

 

2. Opgaveløsning i de forskellige fora 

Nedenfor er det forsøgt skitseret, hvordan opgavevaretagelsen vil være i de forskellige 

fora, der optræder i modellen.  

 

Forum Opgave/mandat  

Kongres Kongressen er hovedorganisatio-

nens øverste myndighed og træf-

fer bl.a. beslutninger vedrørende 

hovedorganisationens: 

Formål 

Indsatsområder 

Love 

Økonomi 

Ledelse 

 

Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen er den øverste 

myndighed mellem kongres-

serne.  

Det er Hovedbestyrelsens rolle 

at give perspektiv fra mange fag-

grupper på de strategiske diskus-

sioner om hovedorganisationens 

politik, organisation og øko-

nomi.  

Hovedbestyrelsen træffer beslut-

ninger i væsentlige spørgsmål. 

Hovedbestyrelsen nedsætter po-

litiske udvalg og tildeler disse 

kompetence. 

 

Forretnings- 

udvalget 

Forretningsudvalget er den øver-

ste myndighed mellem Hoved-

bestyrelsesmøderne. 
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Forretningsudvalget er ansvarlig 

for at fastlægge hovedorganisati-

onens mandat i de løbende for-

handlinger med politiske instan-

ser og organisationer. 

Forretningsudvalget er i samar-

bejde med den valgte ledelse an-

svarlig for driften af hovedorga-

nisationen. 

Den valgte ledelse1 Den valgte ledelse tegner hoved-

organisationen i medierne og i 

andre offentlige og officielle 

sammenhænge.  

Den valgte ledelse forhandler på 

hovedorganisationens vegne, har 

kontakt til og samarbejder med 

medlemsorganisationerne og  

hovedorganisationens lokal-

struktur.  

Den valgte ledelse repræsenterer 

hovedorganisationen i partssam-

menhænge, i råd, nævn og ud-

valg og i internationale organisa-

tioner. 

Den valgte ledelse er formænd 

for hovedorganisationens ud-

valg. 

 

Organisationsmøde Organisationsmøderne kan de-

battere sager, der har høj priori-

tet. Mødet har indstillingsret til 

FU. 

 

 

3. Bemærkninger til strukturen i en ny hovedorganisation 

Nedenfor er Politisk styregruppes foreløbige drøftelser og et par nye forslag beskrevet. 

Nogle af forslagene kan eventuelt fungere i en overgangsfase og justeres efter en aftalt 

tidsperiode, eller der kan tilføjes deciderede overgangsordninger. 

                                                 
1 Den valgte ledelses opgaveportefølje begrænses naturligt af, hvor mange personer der indgår i den. Dette 

må derfor betegnes som en ”brutto-liste”, der bygger på erfaringer fra LO, hvor der er fem valgte fuldtidsbe-

skæftigede politikere. 
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3.1. Kongres 

Medlemsorganisationernes repræsentation  

Der er foreløbig enighed om, at alle medlemsorganisationer, uanset størrelse, skal sikres 

formel repræsentation på kongressen, inklusive stemmeret. Der er også foreløbig enighed 

om, at kongressen skal sammensættes efter forholdstal. 

Antallet af delegerede 

Der er foreløbig enighed om, at alle medlemsorganisationer tildeles én delegeret samt 

yderligere én delegeret pr. 3.000 medlemmer. Forretningsudvalget er forlods delegerede. 

Lederforum er repræsenteret i kongressen med to observatører.  

Frekvens  

Der er foreløbig enighed om, at en kongresperiode på fire år er passende. Der kan naturlig-

vis indkaldes til ekstraordinære kongresser. 

3.2. Styrende organer 

Hvilke organer skal styre organisationen mellem kongresserne?  

Dette punkt berører både, hvor mange beslutningsled der skal styre organisationen mellem 

kongresserne, og hvor ”tæt” de skal være på den daglige ledelse af hovedorganisationen, 

og dermed hvor ofte de skal mødes. Antallet af styrende organer, deres mødekadence og 

fordelingen af mandatet angår også organisationens beslutningskraft og -hastighed.  
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HB 

Forslaget vedrørende sammensætningen af HB vil med de aktuelle medlemstal indebære, 

at der ud over de valgte fuldtidsbeskæftigede politikere skal vælges 56 medlemmer af HB, 

heraf 35 fra de nuværende LO-organisationer og 21 fra de nuværende FTF-organisationer. 

Hertil kommer 6 fra øvrige organisationer. Derudover udpeger Lederforum to observatører 

til Hovedbestyrelsen.  

 

FU 

Forslaget vedrørende sammensætningen af FU vil med de aktuelle medlemstal indebære, at 

der ud over de valgte fuldtidsbeskæftigede politikere skal vælges 19 medlemmer af FU, 

heraf 12 fra de nuværende LO-organisationer og syv fra de nuværende FTF-organisationer.  

Fra og med den første ordinære kongres vælges FU uafhængigt af hvilken hovedorganisa-

tion, den pågældende har været medlem af. 

3.3. Den daglige politiske ledelse:  

Antallet af valgte fuldtidsbeskæftigede politikere i hovedorganisationen 

Antallet af valgte fuldtidsbeskæftigede politikere i organisationen bør afhænge af, hvilke 

roller disse skal udfylde, og hvor ofte det forventes, at organisationen skal kunne levere på 

den type opgaver.  

I en fremtidig hovedorganisation vil man kunne forvente, at der vil være en meget betyde-

lig opgave for den daglige politiske ledelse med hensyn til at få den nye hovedorganisation 

til at fungere politisk og organisatorisk. Det kan indikere, at antallet af valgte fuldtidsbe-

skæftigede politikere i en overgangsperiode bør være høj og eventuelt justeres efterføl-

gende. 

Opgaver, der løses af valgte fuldtidsbeskæftigede politikere i LO og FTF i dag, er føl-

gende:  

 trepartsforhandlinger 

 partssamarbejde 

 forhandlinger med ministre 

 kontakt til de politiske partier 

 repræsentation i centrale råd, nævn og udvalg  

 pressekontakt og kommunikation på enkeltsager 

 frontfigurer i kampagner og indsatser  

 formænd for hovedorganisationens interne udvalg  

 kontaktpersoner til medlemsorganisationer og håndtering af sager mellem med-

lemsorganisationerne osv. 

 kontakt og koordinering med hovedorganisationens lokale organisation 

 kontakt og alliancebygning til andre interesseorganisationer 
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 repræsentation i institutioner, organisationer og virksomheder af relevans for løn-

modtagerne, eksempelvis ATP og LD 

 repræsentation i internationale organisationer. 

 

3.4. Politiske udvalg 

Der er ikke i de nuværende to hovedorganisationer tradition for at lovfastsætte udvalgene 

eller deres funktion. Det er op til Hovedbestyrelsen (LO) og Forretningsudvalget (FTF) at 

afgøre antallet og mandatet for udvalgene. En tradition, det vil give god mening at overføre 

til en ny hovedorganisation, og hvor mandatet tildeles fra det fora, der har højest myndig-

hed mellem kongresserne. 

En ny hovedorganisation vil have så stor en medlemskreds, at udvalg vil spille en vigtig 

rolle for at få inddraget flest mulige medlemsgruppers viden og erfaringer i policy-udvik-

lingen samt lovarbejdet og -implementeringen.  

Som politiske udvalg er det nærliggende at knytte udvalgenes områder op på de indsats-

områder, som kongressen vedtager. Det vil sikre, at der er politisk adgang til at øve indfly-

delse på hele hovedorganisationens opgavefelt. Antallet af potentielle udvalg vil derfor 

være afhængige af antallet af hovedorganisationens indsatsområder. Derudover nedsættes 

et Lederforum til at varetage ledergruppens særlige behov. 

Alle medlemsorganisationer kan udpege et medlem og en suppleant til udvalgene. 

Der vil af HB og FU kunne nedsættes ad hoc udvalg/netværk på prioriterede områder. 

Disse udvalg/netværk bør have en sammensætning, der tjener formålet. 

  

LO FTF Grundlag, samlet fil side 20 af 108



 

 

8 

 

Bilag 1. Vedtagelse på kongresserne 

Af det mandat, der blev vedtaget på LO’s og FTF’s kongresser i efteråret 2015, fremgår 

der følgende om den politiske struktur: 

”Politisk struktur 

Den politiske struktur i den nye hovedorganisation skal indrettes med et levende demokrati 

og repræsentativitet, der kan etablere stærke mandater og opnå resultater. 

Både store og mindre organisationer, offentlige og private skal kunne identificere sig med 

den nye hovedorganisation. 

Det er afgørende, at den nye hovedorganisation er i stand til at tilvejebringe ”gode manda-

ter” i relation til den politiske interessevaretagelse, fx i forbindelse med trepartsforhandlin-

ger på et givent område. 

Indretningen af den nye hovedorganisations politiske struktur indbefatter: 

 Kongres: Antal delegerede og periode/frekvens. 

 Styrende organer mellem kongresser: HB og FU samt bredere involverende fora. 

 Den nye hovedorganisations daglige politiske ledelse: Antal fuldtidsvalgte politi-

kere.” 
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Den lokale struktur og hovedorganisationens 
opgaveløsning lokalt 

Den Politiske styregruppe for LO- og FTF’s 2020-projekt har ved 4 møder drøftet indhold, 

arbejdsopgaver og struktur for en kommende hovedorganisations lokale og regionale 

arbejde. I den proces er der opnået enighed om formålet med og principperne for en ny 

hovedorganisation. Det er herefter vurderingen i Politisk styregruppe:  

 At det videre arbejde med at udvikle den konkrete struktur for det lokale arbejde i 

en ny hovedorganisation foregår efter at en ny hovedorganisation er stiftet og 

sideløbende med at en ny hovedorganisation implementeres. 

 At den stiftende kongres anbefales at give bemyndigelse til, at hovedbestyrelsen 

træffer beslutning om eventuelle anliggender vedr. den lokale strukturs indretning 

og arbejde frem til den første ordinære kongres, hvor den lokale struktur vedtages. 

Udpegninger og opgaver er i den første kongresperiode som udgangspunkt fordelt 

som i dag. 

 At de eksisterende LO-sektioner og FTF-Regioner fortsætter med at arbejde i den 

første kongresperiode af den nye hovedorganisations virke. LO-sektionerne og 

FTF-Regionerne skal virke inden for den nye hovedorganisationens politiske 

grundlag. I perioden skal der indledes lokale samarbejder de steder, hvor de ikke 

for indeværende findes. Der kan optages organisationer i sektioner og regioner 

sideløbende med dette. 

 At den stiftende kongres anbefales at arbejdet med den lokale struktur og 

hovedorganisationens opgaveløsning lokalt tager udgangspunkt i det formål og 

principper, der for indeværende er enighed om i Politisk styregruppe 

(nedenstående). 

Formålet med en lokal og regional struktur 

Gennem det lokale arbejde varetager fagbevægelsen medlemmernes interesser i det lokale 

og regionale faglige og politiske arbejde. Det styrker implementeringen af overenskomster 

og politiske aftaler og er med til at skabe politiske resultater gennem påvirkning af lokale 

og centrale beslutningstagere. 

Det lokale arbejde er også vigtigt for fagbevægelsens indflydelse i kommuner og regioner. 

Det lokale arbejde skaber synlighed og dermed også mulighed for at mobilisere 

medlemmerne. En ny hovedorganisations lokale tilstedeværelse er et afgørende bidrag til at 

sikre et stærkt lokalt og regionalt samarbejde mellem lokale afdelinger og fagforeninger. 

 Lokalstrukturen skal give værdi for medlemmerne af de nye hovedorganisations 

fagforeninger og forbund ved at skabe resultater og synlighed om den faglige og 

politiske interessevaretagelse. 
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 Lokalstrukturen skal give værdi for de afdelinger og fagforeninger den 

repræsenterer, ved at løse opgaver på tværs af de faglige organisationer, der bedst 

og mest slagkraftigt løses i fællesskab. 

 Lokalstrukturen skal give værdi for hovedorganisationen ved at løfte kerneopgaver 

på vegne af hovedorganisationen og dens medlemsorganisationer. 

Principperne for den lokale struktur 

Medlemmer: Sektionerne består af de lokale fagforeninger/afdelinger der tilslutter sig, og 

repræsenterer medlemmerne af disse. Indflydelse på en sektions arbejde forudsætter 

medlemskab og kontingentbetaling.  

Grundlag og arbejdsmåde: En sektion skal være demokratisk og tilslutte sig 

hovedorganisationens politiske grundlag. Sektionens vedtægter skal godkendes af 

hovedorganisationen. Sektionen er ansvarlig for at drive det tværfaglige arbejde i sit 

dækningsområde. Sektionen er ansvarlig for kontakten mellem hovedorganisation og 

lokale fagforeninger og afdelinger. 

Økonomi og bæredygtighed: Sektionen skal være økonomisk bæredygtig, dvs. driften må 

ikke være afhængig af økonomiske tilskud fra hovedorganisationen. Hovedorganisationen 

kan give tilskud til konkrete aktiviteter i sektionerne.  

Dækningsområde: En sektion dækker oftest over flere kommuner. En sektion kan etablere 

kommunale udvalg for at sikre interessevaretagelsen i alle kommuner. Kommunale udvalg 

er ikke selvstændige enheder under sektionen eller hovedorganisationen. 

Kommunale udvalg: Kommunale udvalg kan bl.a. løfte følgende opgaver: LBR-arbejde, 

a-kassearbejde, kommunalpolitisk indflydelse, kontakt og interessevaretagelse i forhold til 

lokale MF’er og kandidater, lokale udpegninger, 1. maj, messer mv. Indflydelse i de 

kommunale udvalg forudsætter medlemskab af sektionen og kontingentbetaling til denne. 

Medlemskab og kontingent: Den lokale fagforening eller afdeling betaler kontingent til 

den eller de sektion(er), hvor medlemmerne er bosiddende/arbejder.  

Der er forskel mellem forbund og organisationers kontingentstruktur, derfor skal det være 

muligt at betale til lokale enheder via forbundet/organisationen. 

Samarbejde mellem hovedorganisation og sektionerne: Hovedorganisationen afholder 

jævnligt møder med repræsentanter for sektionerne for at koordinere de faglige og politiske 

indsatser og sikre en fælles interessevaretagelse i hovedorganisation og de lokale enheder. 
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Forslag til regler om samarbejde og grænsestridigheder i 
ny hovedorganisation 

§ 1 Formål – at varetage medlemmernes interesser bedst muligt i alle situationer 

Det er vigtigt, at alle medlemsforbund i fællesskab arbejder for, at det enkelte medlems in-

teresser varetages bedst muligt herunder i relation til løn- og ansættelsesvilkår. Vareta-

gelse af medlemmernes interesser sker med udgangspunkt i den danske aftalemodel, her-

under at det tilstræbes at indgå kollektive overenskomster. 

Og lige så vigtigt er det naturligvis, at alle medlemsforbund i fællesskab arbejder for, at det 

enkelte medlem ikke udsættes for forringelser af løn- og ansættelsesvilkår eller arbejdsmil-

jømæssige forhold – eksempelvis i forbindelse med privatisering, salg eller udlicitering af 

offentlige opgaver samt fusioner og virksomhedsoverdragelser på det øvrige arbejdsmar-

ked. 

Helt afgørende er det, at medlemmerne friholdes for gener og serviceforringelser som følge 

af eventuelle grænsekonflikter.  

Det er således organisationerne, der må påtage sig ubehagelighederne ved grænsekonflik-

ter, ikke medlemmerne.  

Der er behov for, at forbundene forpligter sig til selv at skabe holdbare løsninger, og at ho-

vedorganisationens øverste ledelse og grænsenævnet kun helt undtagelsesvis inddrages, 

hvis forbundene forgæves har udnyttet alle muligheder for at finde en løsning gennem for-

handling og eventuel mægling. 

Alle medlemsforbund opfordres til at etablere fremadrettede grænseaftaler, som sikrer 

medlemmernes naturlige faglige fællesskaber og som kan fungere på et dynamisk arbejds-

marked. det vil forebygge eventuelle konflikter om organisationsområder. 

Grænseaftaler skal afklare følgerne af ændringer på arbejdsgiversiden, herunder mellem 

offentlig og privat sektor, fusioner, virksomhedsoverdragelser etableringer af nye brancher 

m.v. samt i øvrigt de faglige, arbejdsfunktionsmæssige, uddannelsesbaserede samt om 

nødvendigt tillige de geografiske grænsedragninger mellem to eller flere forbund. 

Grænsestridigheder skal søges løst mellem organisationerne. Derfor er en organisation, der 

bliver opmærksom på en mulig grænsestrid, forpligtet til at går frem efter reglerne i § 2 om 

løsning af grænsestridheder og må fx ikke maskere en grænsesag som en fagretlig sag 

mod en arbejdsgiver.  

§ 2 Løsning af grænsestridigheder 

Stk. 1. Definition og overordnede principper 

Der foreligger en grænsestrid, hvis et eller flere medlemsorganisationer mener, at et fagligt om-

råde og/eller nogle medlemmer fejlagtigt er organiseret i en organisation. 
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Grænsestridigheder skal søges løst ved direkte forhandling mellem de involverede medlemsor-

ganisationer, jf. stk. 2. Hvis dette ikke fører til et resultat, skal gøres forsøg med mægling, jf. 

stk. 3. Hvis dette ikke løser grænsestridigheden, kan denne indbringes for Hovedorganisatio-

nens grænsenævn til afgørelse, jf. stk. 4. 

Ved forhandlingerne, mægling og grænsenævnets evt. behandling skal lægges afgørende vægt 

på en samlet vurdering af den bedst mulige interessevaretagelse for medlemmerne, herunder 

 hvilket forbund, der organisatorisk har tættest relationer til pågældende arbejde 

 

 hvilket forbund der har overenskomsten og dermed forhandlingsretten på det faglige 

område 

 

 mulighederne for at afværge eventuelle forringelser af løn- og ansættelsesvilkår eller 

arbejdsmiljømæssige forhold gennem aftaleindgåelse om sikring af de hidtidigt gæl-

dende overenskomstmæssige rettigheder 

 

 bedst mulig sikring af medlemsgruppernes faglige fællesskab 

 

 muligheden for at opnå en samlet høj organisationsprocent i hovedorganisationens 

medlemsforbund, herunder gennem høring af medlemmerne 

 

 den uddannelsesmæssige baggrund hos medlemmerne, som er nødvendig for at ud-

føre arbejdsopgaverne, og hvilket forbund, den faglige uddannelse henhører under.  

I forbindelse med forhandling af sagen bør med respekt for fagretlig praksis overvejes alle løs-

ningsmuligheder, herunder ændringer af organisationstilknytning, fælles overenskomster og or-

ganisationsændringer. De berørte forbund skal udvise forhandlingsvilje, herunder vilje til at 

indgå fælles aftaler og/eller overenskomster med arbejdsgiverne. 

 

Stk. 2. Forhandling 

En medlemsorganisation, som bliver opmærksom på en mulig grænsestrid, er forpligtet til 

straks at fremsætte begæring om forhandling overfor medlemsorganisationen. 

Den medlemsorganisation, der modtager en sådan begæring, har pligt til at møde op til for-

handling inden 1 måned efter, at begæringen er fremsat. 

Formålet med forhandlingen er at indgå en grænseaftale eller på an- den måde løse uoverens-

stemmelsen. 

Forhandlingen anses for afsluttet, når enten uoverensstemmelsen er løst, eller en af parterne 

erklærer, at forhandlingsmulighederne er ud- tømte. En sådan erklæring skal fremsættes over-

for organisationens øverste ledelse. 

Stk. 3. Mægling 

Medlemsorganisationer, der har deltaget i en forhandling, som er endt uden resultat, er forplig-

tet til at medvirke ved mægling. 
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De berørte parter udpeger i fællesskab en mægler. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem de 

berørte parter, udpeger Forretningsudvalget en mægler.  

Mægling skal indledes senest 2 måneder efter, at en af parterne har erklæret, at forhandlings-

mulighederne er udtømte. 

Mægler skal tilrettelægge mæglingen således, at berørte medlemmer høres. Mægler afgør, 

hvem disse er. 

Mæglers forslag til løsning af grænsestriden skal forelægges de berørte medlemsorganisationer. 

Hvis mæglingen ikke lykkes, skal mægler udarbejde en redegørelse til organisationerne og ho-

vedorganisationens øverste ledelse. 

Forretningsudvalget kan pålægge de berørte parter yderligere forhandling.  

Stk. 4. Behandling i Grænsenævn 

Hvis forhandling og mægling er afsluttet uden resultat, kan enhver af parterne, kræve sagen 

behandlet i grænsenævnet. 

Grænsenævnets formand udpeges for en kongresperiode ad gangen og tiltrædes i konkrete sa-

ger af 2 yderligere medlemmer udpeget af Forretningsudvalget.  

Grænsenævnet fastsætter selv processuelle retningslinjer, herunder forretningsorden, for be-

handling af sagen. 

Ved grænsenævnets behandling af sagen skal alle løsningsmuligheder overvejes og der skal sø-

ges indgået forlig mellem organisationerne. 

Hvis der under nævnsbehandlingen foreligger væsentlige nye oplysninger, som ikke var fremme 

under mæglingen, skal grænsenævnet på begæring beslutte, om berørte medlemmer skal høres 

igen. Nævnet vurderer, om der foreligger væsentlige nye oplysninger. Nævnet afgør, hvem de 

berørte medlemmer i givet fald er. 

Grænsenævnet skal forsøge at mægle forlig.  

Hvis dette ikke lykkes, afgør nævnet sagen ved simpelt flertal. Når medlemmerne træffer afgø-

relse ved afstemning, skal der lægges afgørende vægt på de i stk. 1 fastsatte kriterier. 

Grænsenævnet kan i sin kendelse ved tilkendegivelser og henstillinger træffe de beslutninger, 

der må anses for nødvendige til løsning af sagen herunder forslag til indgåelse af grænseaftaler. 

I tilfælde af afgørelser, der indebærer, at forbund skal frasige sig medlemmer, bør den økono-

miske følge heraf straks efter afsigelsen af grænsenævnets kendelse iværksættes med hensyn 

til medlemskontingenter m.v. 

Stk. 5. Manglende efterlevelse 
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Forbundene skal loyalt efterleve grænsenævnets afgørelser og aftaler indgået som led i for-

handling og mægling i grænsestridigheder. 

Såfremt et forbund finder, at et andet forbund ikke har efterlevet en afgørelse fra grænsenæv-

net senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt forbundene, kan sagen indbringes for 

grænsenævnet, der fastsætter en økonomisk sanktion for manglende overholdelse af grænse-

nævnets kendelse.  

Ved udmålingen af den økonomiske sanktion skal grænsenævnet lægge vægt på samtlige sa-

gens omstændigheder, herunder den eventuelle overtrædelses grovhed, sagens omfang, kon-

tingentets samlede størrelse for de berørte medlemmer i hele perioden siden grænsesagens 

rejsning, det hidtidige sagsforløb m.v. Beløbet tilfalder forbundet og /eller Hovedorganisationen. 

Det krænkede forbund skal som udgangspunkt godtgøres i forhold til den manglende kontin-

gentindbetaling for de berørte medlemmer. 

Stk. 6. Forhandlingsvægring 

Hvis et forbund mener, at et eller flere andre forbund uberettiget vægrer sig ved at medvirke til 

løsning af en grænsekonflikt ved forhandling og mægling, kan forbundet indbringe den påståede 

vægring for Forretningsudvalget. Efter høring fra Forretningsudvalget kan grænsenævnet for-

pligte det eller de pågældende forbund til straks at medvirke til grænsekonfliktens løsning ved 

forhandling og mægling. Grænsenævnet kan desuden fastsætte økonomiske sanktioner over for 

dette eller disse forbund for den hidtidige undladelse af at medvirke til løsning af grænsekonflik-

ten. 
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Økonomi for en eventuel ny hovedorgansiation  

 

Den politiske LO-FTF-styregruppe for 2020-projektet har på sit møde den 11. de-

cember 2017 nikket til at budgetforudsætninger, der indeholder følgende hovedele-

menter, kan indgå i de videre drøftelser om en eventuel ny hovedorganisation: 

 

 Kontingent fastsættes til 175 kr. pr. erhvervsaktivt medlem pr. år. Kontingen-

tet reguleres med ½-delen af udviklingen i nettoprisindekset. Derudover får 

den ny hovedorganisations drift tilført et beløb, der svarer til forskellen mel-

lem LO’s nuværende kontingent (190 kr) og det kontingent, der er fastsat for 

året. Overgangsordningen forventes at løbe frem til 2027.  

 Den nye hovedorganisation har indtægter på 22,4 mio. kr. fra DA/LO Udvik-

lingsfonden. 

 Økonomien forudsætter følgende reduktioner i de to hovedorganisationers 

samlede indeværende udgifter: 

a. Reduktion i de samlede løn- og personaleudgifter på 25 pct.  

b. Effektivisering af de samlede administrative udgifter på 30 pct.. Det 

dækker bl.a. administration, lokaleudgifter, afskrivninger, møder og 

kongres. 

 De medlemsskaber og kontingenter, LO og FTF har i dag, fortsættes af den 

nye hovedorganisation.  

 Den nye hovedorgansiations formue er baseret på, at FTF indskyder sin fulde 

formue, mens LO indskyder et beløb, som forholdsmæssigt svarer til det be-

løb, FTF indskyder. Herudover indgår LO’s resterende kapital som en særlig 

beskyttet kapital. Det er forudsat, at de finansielle indtægter indgår i driften af 

den nye hovedorganisation, herunder også afkast af ”særlig kapital”.  

 En eventuel ny hovedorganisation kan tilbyde medlemsorganisationerne ser-

viceordninger. Det forudsættes, at disse ordninger: 

o skal ”hvile i sig selv” økonomisk, og 

o ikke erstatte ydelser, som medlemmerne af LO i dag får via kontingen-

tet. 
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Økonomi - Ny hovedorganisation for perioden 2019-2026 LO/FTF 175,00 kr. + 1 % regulering + Tilskud
Kongresperioder - 2019-2022 og 2023-2026 Kontingent 175,00 176,75 178,52 180,30 182,11 183,93 185,77 187,62

Komp. Beløb 15,00 13,25 11,48 9,70 7,89 6,07 4,23 2,38

190

Uden fusion

Indtægter Samlet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Medlemstal, antal opkrævede helårskontingenter

LO - forudsat 20.000 færre medlemmer årligt 722.091 702.091 682.091 662.091 642.091 622.091 602.091 582.091 562.091

FTF - forudsat næsten uændret medlemsantal 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000

I alt 1.067.091 1.047.091 1.027.091 1.007.091 987.091 967.091 947.091 927.091 907.091

Kontingentsats  FTF/LO 196,5

Kontingent 175,00 kr. pr. medlem (inkl. regulering på 1 % pr. år.) 183,2 181,5 179,8 178,0 176,1 174,2 172,2 170,2

Kontingent op til kr. 190 for alle, dækket af "Særlig Kapital"
4

15,7 13,6 11,6 9,6 7,6 5,8 3,9 2,2

Huslejeindtægter
1

6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DA/LO Udviklingsfonden (kun LO) 26,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4

Indtægter i alt 228,9 221,3 217,5 213,7 209,9 206,1 202,3 198,5 194,7

Omkostninger

Kontingenttilpasningsordning
6)

15,7 13,6 11,6 9,6 7,6 5,8 3,9 2,1

Løn og personaleudgifter inkl. uddannelse
2)

135,3 103,5 105,6 107,7 109,8 112,0 114,3 116,5 118,9

Administration, lokaleudgifter afskr., møder og kongres
3)

36,1 26,2 26,7 27,2 27,8 28,3 28,3 28,9 29,5

Faglige aktiviteter inkl. info- og publikationsvirksomhed 34,4 35,1 35,8 36,5 37,2 38,0 38,7 39,5 40,3

Regionalt arbejde 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

Kontingent og tilskud
5)

27,1 27,1 26,8 26,5 26,2 25,9 25,6 25,3 25,0

Drift Avisen.dk ApS - inklusive LO 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 1,1 1,2 1,2

Omkostninger i alt 248,0 231,1 232,0 233,0 234,2 I alt Pr. år 235,5 229,0 230,5 232,1 I alt Pr. år

Resultat af primær drift -19,0 -9,7 -14,4 -19,3 -24,2 -67,7 -16,9 -29,3 -26,6 -31,9 -37,3 -125,2 -31,3

Finansielle indtægter
 7)

12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Årets resultat -6,5 6,3 1,6 -3,2 -8,2 -3,5 -0,9 -13,3 -10,6 -15,9 -21,3 -61,0 -15,3

Nulpunktskontingent (Opkrævet kontingent = primær drift) 181 188 195 202 191 209 209 217 226 215

1)
 Lejeindtægten er sat til 0, idet det er forudsat at eksisterende lejere i LO bliver opsagt, idet fusionen kræver rådighed over alle kvm i huset.

5)
 Kontingenter og tilskud

LO FTF I alt
2)

 Løn- og personaleudgifter inkl. uddannelse er fratrukket et anslået effektiviserings- og stordriftspotentiale på 25 pct. Reduktionen  dækker AE-rådet 6,5 6,5

over skønnede overlappende lønudgifter indenfor samtlige personalegrupper. Indregnet pristalsregulering udgør 2% pr. år. Arbejdermuseet ABM 4,9 4,9
Ungdomsfonden 3,5 3,5

3)
 Administration, lokaleudgifter, afskrivninger, møder og kongres er fratrukket et effektiviseringspotentiale på 30 pct. Reduktionen dækker Ulandssekretariatet 2,4 0,8 3,2

over vurderede besparelser som følge af kun et domicil samt reducerede omkostninger til it, kontorhold, revision, abonnementer osv. Dansk Fagbevægelses EU-sekr. 1,5 0,5 2

Indregnet pristalsregulering udgør 2% pr. år. Frie Faglige Internationale 1,2 0,5 1,7

EFS 1 0,5 1,5

AOF Danmark 0,6 0,6

DUI - Leg og Virke                        0,6 0,6
6) 

Kontingentindtægten jf. note 4
 
 finansiere et ekstra råderum indtil FTF`s og LO`s medlemmer betaler samme kontingent, hvilket forventes at være i år 2027. Nordens Fagl. Samarbejdsorg. 0,6 0,5 1,1

Dansk Folkehjælp                       0,5 0,5
7)

Renteafkast af "Særlig kapital" indgår i de finansielle indtægter i ny hovedorganisation. Foreningen PIO 0,3 0,3

SAMAK 0,2 0,2

Dansk Flygtningehjælp 0,1 0,1

DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd 0,1 0,1

Fagbev.rådg.komité (TUAC) 0,1 0,1 0,2

Eurocadres 0 0,1 0,1
I alt 24,1 3,0 27,1

Kongresperiode Kongresperiode

4) 
I perioden frem til 2027, tilføres driften et beløb svarende til forskellen mellem LO`s nuværende kontingentsats (190 kr.) og det, for året, fastlagte ordinære kontingent. 

Beløbet finansieres via ”særlig kapital”. Beløbet kan dog maksimalt udgøre en størrelse, som sikrer et driftsresultat, som går i 0.
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Budgetforudsætninger for en ny  

hovedorganisation 

 
1. Indledning 

 
På LO´s og FTF´s kongresser i 2015 vedtoges et ”Mandat til udvikling af det strategiske samar- 

bejde mellem LO og FTF samt afklaring af grundlaget for en eventuel ny hovedorganisation. I 

mandatet stod der følgende om ”økonomi”: 

”Den nye hovedorganisation skal have et økonomisk grundlag, der modsvarer ambitionerne bag 

organisationen. 

Væsentlige elementer: 
 

Egenkapital: 
 

 Den nye hovedorganisation skal have en passende egenkapital med mulighed for konsolidering 

såvel som mulighed for at kunne investere i større projekter, der ligger ud over den daglige 

drift og interessevaretagelse. 

Kontingent: 
 

 Nuværende LO- og FTF-medlemsorganisationer må, som udgangspunkt, ikke opleve en kontin- 

gentstigning, idet formålet er at styrke interessevaretagelsen inden for de nuværende økono- 

miske ressourcer.” 

Den politiske LO-FTF-styregruppe for 2020-projektet har på sine møder den 8. februar og 3. maj 

og 8.september 2017, haft drøftelser af opgaver og økonomi for en ny hovedorganisation. 

Ydermere har økonomien været drøftet i de to organisationers respektive politiske organer. 

Sideløbende har der, på sekretariatsplan været arbejdet videre med at opstille et egentligt forslag 

til budget, herunder får konkretiseret effektiviseringsgevinster vedr. løn- og personaleudgifter samt 

administrationsudgifter.  

På baggrund af LO´s og FTF´s aktuelle budgetter samt en foreløbig vurdering af de rationalise- 

ringsgevinster, som kan høstes ved etableringen af en ny hovedorganisation, fremlægges hermed 

et notat indeholdende en række forudsætninger (markeret med kursiv), som indstilles drøftet på 

den politiske styregruppes møde den 11. december 2017. 

Det skal understrege, at den fremlagte økonomi, forudsætter, at der ikke sker ekstraordinært 

frafald af medlemmer frem til tidspunktet for fusionens ikrafttræden.   

 

 

 

 

LO FTF Grundlag, samlet fil side 30 af 108



2  

Der er udarbejdet budgetter for de 2 første kongresperioder med henblik på at synliggøre såvel de 

kort- som langsigtede perspektiver for budgetterne. 

2. Kapitalindskud/formue 
 

Der udestår stadig konkret drøftelser om, hvilken præcis juridisk konstruktion, der skal lægges til 

grund for den nye hovedorganisation. Den præcise konstruktion vil afhænge af de politiske 

drøftelser, samt en omhyggelig juridisk og revisionsmæssig ekstern rådgivning, idet der kan være 

betydelige skattemæssige implikationer af diverse modeller. 

 

Den samlede formue er baseret på, at FTF indskyder sin fulde formue, mens at LO indskyder et 

beløb, som forholdsmæssigt svarer til det beløb FTF indskyder. Det forventes dermed, at den 

samlede fælles formue andrager følgende: FTF : 150 mio. kr. , LO : 300 mio. kr. Formue , I alt 450 

mio. kr.   

Herudover indskydes LO`s resterende kapital som en særlig beskyttet kapital. Den benævnes som 

”særlig kapital”, og opføres som en særlig post i årsregnskabet. Om beløbet gælder det, at det i 

tilfælde af opløsning af den nye hovedorganisation tilfalder det oprindelige LO. 

 

3. Indtægter 
 

Kontingenter 

Kontingentindtægten er sat til 175 kr. årligt pr. erhvervsaktivt medlem. Indtægten er fastsat ud fra 

de anslåede medlemstal i LO og FTF. pr. 1. januar 2019, hvor LO forventes at have 702.091 

betalende medlemmer, mens FTF forventes at have 345.000. Det forudsættes, at den nuværende 

medlemstilbagegang fortsætter i de kommende år, dvs. at LO mister ca. 20.000 medlemmer, 

medens FTF har et stort set uændret medlemstal. 

Med dette kontingent og denne medlemsudvikling vil der være et årligt fald på ca. 1,7 mio. kr. i 

kontingentindtægterne efter en inflationsregulering årligt på 1 pct. Det betyder, at kontingentind- 

tægterne i 2022 vil være ca. 5 mio. lavere end i 2019. 

Det forudsættes, at medlemstallet opgøres en gang årligt primo året, og at der betales et halvårligt 

kontingent. 

Det forudsættes ydermere, at der iværksættes en midlertidig kontingenttilpasningsordning, som 

indbefatter, en gradvis kontingenttilpasning til 190 kr. pr. medlem i en periode frem til, at det 

ordinære kontingent på 175 kr., er opreguleret til et tilsvarende beløb på 190 kr., hvorefter 

ordningen bortfalder. Det forventes at ske i 2027. Den midlertidige ordning finansieres via 

egenkapitalen. 

Det forudsættes, jfr. drøftelserne om den centrale struktur for en ny hovedorganisation, at med- 

lemmerne af den nye hovedorganisation er de enkelte faglige organisationer og ikke forhandlings- 

fællesskaber eller andre fællesskaber. Det forudsættes endvidere, at der betales samme beløb for alle 

medlemmer, dvs. at der f.eks. ikke er et særligt grundkontingent, som differentieres efter størrelse eller 
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andre forhold. Det indebærer med andre ord, at der gælder ensartede kontingentvilkår for alle – store 

som små - medlemsorganisationer. 

FTF regulerer kontingentet med ½-delen af udviklingen i nettoprisindekset. Det forudsættes, at denne 

reguleringsordning videreføres i den nye hovedorganisation til delvis dækning af inflationen. 

Husleje 
 

LO forventer, i 2018, at modtage ca. 6 mio. kr. i husleje og administrationsbidrag fra lejere i huset 

på Islands brygge 32d. 

Det forudsættes, at en fusion vil betyde, at LO må opsige sine lejere for at skabe plads til den nye 

samlede hovedorganisation. Derfor er den forventede indtægt på husleje i 2019 og i overslagsårene 

angivet til kr. 0 

 

Serviceydelser 
 

FTF-organisationerne har i dag mulighed for at tilkøbe sig særlige ydelser vedr. visse juridiske og 

sociale sager samt arbejdsskadesager. Også visse IT-løsninger kan FTF-organisationerne købe. 

Ca. 40 af FTF´s 70 medlemsorganisationer køber en eller flere af ydelserne vedr. juridiske og soci- 

ale sager samt arbejdsskadesager. De 40 organisationer repræsenteret ca. 70.000 medlemmer el- 

ler ca. 20% af FTF´s samlede medlemstal. Ordningerne hviler i sig selv økonomisk. Det samme er 

stort set tilfældet med ordningerne vedr. IT-løsninger. De bruges af FTF-organisationer, der re- 

præsenterer ca. 92 pct. af FTF´s samlede medlemstal. 

Det forudsættes, at en ny hovedorganisation kan tilbyde medlemsorganisationerne ovennævnte og evt. 

andre serviceordninger, men at disse ordninger, i sin fulde helhed,  skal ”hvile i sig selv” økonomisk. 

Der budgetteres derfor samlet set ikke med indtægter eller udgifter til sådanne ordninger. 

Tilsvarende forudsætning er gældende for driften af LO`s FIU-ordninger. Her forudsættes det, at 

der skabes ensartet finansiering af tillidsmandsuddannelsen; både for så vidt angår midler på det 

private område (DA/LO) og midler fra det offentlige område (AKUT) 

DA/LO Udviklingsfonden 
 

LO modtager i dag 26,4 mio. kr. årligt fra DA/LO Udviklingsfonden. Beløbet går til at finansiere 

understøttende aktiviteter for ”den danske model”. Det omfatter bl.a. det juridiske område og 

diverse kampagneaktiviteter (OK-kampagnen). Beløbet bygger på antallet af præsterede 

arbejdstimer indenfor DA/LO-området samt en afregningspris på 42 øre pr. præsteret arbejdstime, 

hvoraf LO modtager de 4,25 øre. 

Det forudsættes, at den nye hovedorganisation fortsat varetager ovennævnte opgaver, og at den nye 

hovedorganisation derfor fortsat har indtægter på 22,4 mio. kr. fra DA/LO Udviklingsfonden. 
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4. Udgifter 
 

Omkostningerne i vedlagte budgetter tager udgangspunkt i LO´s og FTF´s budgetter for 2018, idet 

der dog ses bort fra engangsudgifter. Disse budgettal er for begge kongresperioder fremskrevet ud 

fra en forventet prisudvikling på 2 pct. årligt. 

Løn, pension mv. 
 

LO og FTF har tilsammen ca. 170 medarbejdere og 6 fuldtidsfrikøbte politikere. Antallet af medar- 

bejdere i en ny hovedorganisation må naturligvis afhænge af hvilke opgaver, en ny hovedorganisa- 

tion skal løfte. Men det vil også afhænge af, hvor mange af opgaverne, der skal løftes af hovedor- 

ganisationens eget sekretariat eller tilkøbes. Endelig vil det afhænge af arbejdsdelingen mellem ho- 

vedorganisationen og medlemsorganisationerne. 

Under de hidtidige drøftelser i den politiske styregruppe er det tilkendegivet, at en ny hovedorgani- 

sation skal medvirke til at styrke den samlede fagbevægelses interessevaretagelse, men også, at 

der bør være en væsentlig rationaliseringsgevinst ved at sammenlægge LO og FTF til en ny hoved- 

organisation. 

Selvom antallet af medarbejdere i en ny hovedorganisation bl.a. må afhænge af ovennævnte forhold, 

skønnes det meget foreløbigt, at en ny hovedorganisation – bl.a. på baggrund af overlappende 

opgaver mellem LO og FTF – vil kunne foretage en effektiv interessevaretagelse, uagtet at der 

påregnes indarbejdet en rationaliseringsgevinst på 25% af lønsummen.  

Det forudsættes, at de nødvendige tilpasninger af medarbejderstaben sker inden dannelsen af den nye 

hovedorganisation. 

Administration, lokaleudgifter mv. 
 

Det skønnes endvidere, at der ud over ovennævnte personalemæssige rationaliseringsgevinst vil være 

et effektiviseringspotentiale på ca. 30 pct. vedr. administration, lokaleudgifter, afskrivninger, diverse 

møder og kongres mv., som følge af, at der bl.a. kun er behov for et domicil samt reducerede 

omkostninger til IT, kontorhold, revision, abonnementer osv. 

Faglige aktiviteter inkl. informations- og publikationsvirksomhed. 
 

Denne post er fastsat ud fra det aktuelle niveau i hhv. LO og FTF. Således er der taget udgangs- 

punkt i en ramme for faglige aktiviteter på ca. 35,1 mio. kr. 

En nærmere drøftelse af en ny hovedorganisations faglige aktiviteter hænger naturligvis sammen 

med drøftelsen af hovedorganisationens opgaver. 

Regionalt og lokalt arbejde 
 

Udgifterne til det regionale og lokale arbejde er for tiden samlet 15,2 mio. kr., nemlig 12,2 mio. 

kr. for LO´s vedkommende og 3 mio. kr. for FTF´s. 

En ny hovedorganisations udgifter til regionalt og lokalt arbejde er foreløbig fastsat til det samme beløb 

Det bør overvejes, om der på dette område bør foretages en rationalisering, der forholdsmæssigt svarer 

til den rationalisering, der skal ske centralt. 
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Kontingenter og tilskud 
 

Der er i vedlagte budgetter foreløbig forudsat en uændret kreds af modtagere af kontingent og til- 

skud. Kontingenter og tilskud er fremskrevet ud fra de aftalte vilkår i de respektive aftaler. 

LO og FTF er i dag begge medlem af NFS, EFS, IFS og TUAC. Det forudsættes, at en ny hovedor- 

ganisation fortsætter disse medlemskaber. LO og FTF driver i fællesskab Ulandssekretariatet samt 

– i samarbejde med Akademikerne - Dansk Fagbevægelses EU-sekretariat. Det forudsættes, at 

Ulandssekretariatet og EU-sekretariatet videreføres. Udgifterne til disse medlemskaber mv. er sam- 

let følgende: 

 Ulandssekretariatet 3,2 mio. kr. 
 

 EU-sekretariatet 2,2 mio. kr. 

 IFS 1,8 mio. kr. 
 

 EFS 1,5 mio. kr. 

 

 NFS 1,0 mio. kr. 

 

 TUAC 0,1 mio. kr. 
 

I alt 9,8 mio. kr. 

 

 
LO betaler herudover kontingent eller yder tilskud til følgende ud over Avisen.dk: 

 

 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 6,5 mio. kr. 

 

 Arbejdermuseet 5,1 mio. kr. 

 

 Ungdomsfonden 3,5 mio. kr. 

 

 AOF 0,6 mio. kr. 

 

 DUI – Leg og Virke 0,6 mio. kr. 
 

 ASF – Dansk Folkehjælp 0,5 mio. kr. 

 

 Foreningen PIO 0,3 mio. kr. 

 

 SAMAK 0,2 mio. kr. 
 

 Dansk Flygtningehjælp 0,1 mio. kr. 
 

 Dansk Ungdoms Fællesråd 0,1 mio. kr. 
 

I alt 17,5 mio. kr. 
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5. Resultat af primær drift 
 

Resultatet af den primære drift viser under disse forudsætninger et underskud på 9,7 mio. kr. i 

2019 og på 24,2 mio. kr. i 2022. 

6. Finansielle indtægter  
 

Det er forudsat, at de finansielle indtægter indgår i driften af den nye hovedorganisation. Herunder 

også afkast af den særlige kapital 

Årets resultat efter indregningen af de finansielle indtægter viser et overskud i 2019 på 6,3 mio. kr. 

og et underskud i 2022 på 8,2 mio. kr. 
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LO love FTF vedtægter Foreløbige forslag Bemærkninger 

1) Navn og hjemsted 

Navn 

§ 1 

Organisationens navn er 

Landsorganisationen i Danmark, i 

det følgende kaldet LO. LO har 

hjemsted i Københavns Kommune. 

FTF er 

§ 1.  

FTF er den faglige-politiske 

hovedorganisation for partipolitisk 

uafhængige organisationer med 

professions- og erhvervsrettet 

uddannede medlemmer. 

”Hovedorganisationen” 

§  

”Hovedorganisationen” er 

hovedorganisation for Danmarks 

faglige organisationer. 

”Hovedorganisationen” har 

hjemsted i Københavns Kommune. 

Indtil der kommer forslag til navn 

omtales foreningen som 

”Hovedorganisationen” 

2) Formål 

Formål 

§ 2, stk. 1 

LO har til formål at samle landets 

fagforbund og varetage 

lønmodtagernes interesser med 

baggrund i fagbevægelsens 

værdigrundlag. Målet er, at den 

enkelte får mulighed for og frihed 

til at handle selv – grundlaget 

skabes gennem solidaritet og 

fællesskab. 

§ 2, stk. 2 

LO vil arbejde for  

a) at skabe gode rammer for 

medlemsorganisationernes indsats 

Mission og Vision 

FTF's mission er at være faglig 

politisk hovedorganisation for 

organisationer med professions- og 

erhvervsrettet uddannede 

medlemmer.  

FTF's visioner er:  

at være dagsordensættende og øve 

markant politisk indflydelse 

regionalt, nationalt og internationalt,  

at bidrage aktivt til samling og 

samarbejde i fagbevægelsen om at 

fremme fælles mål,  

at være vidensbank og levere 

professionel oplysning, rådgivning 

og vejledning,  

Formål og værdier 

§  

”Hovedorganisationen” samler 

Danmarks faglige organisationer 

for at skabe et solidarisk og 

demokratisk samfund med job og 

uddannelse til alle, kvalitet i 

velfærden og et godt arbejdsliv. 

”Hovedorganisationen” er 

partipolitisk uafhængig. 

Stk. 2. ”Hovedorganisationen” 

styrker og udvikler lønmodtagernes 

individuelle og kollektive 

muligheder gennem politisk 

indflydelse og ved at styrke og 

udvikle den danske aftalemodel og 

Indarbejdet fra notat om Politisk 

grundlag for  ny hovedorganisation af 

den 25. august 2016. 
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LO love FTF vedtægter Foreløbige forslag Bemærkninger 

og mulighed for at organisere 

lønmodtagere 

b) gennem kollektive 

overenskomster at sikre den enkelte 

lønmodtagers rettigheder og tryghed 

i arbejdslivet 

c) at styrke lønmodtagernes 

medbestemmelse på 

arbejdspladserne 

d) at den enkelte får muligheder for 

at tage ansvar for sin egen situation 

og medansvar for helheden 

e) at ingen forskelsbehandles, 

hverken direkte eller indirekte på 

grund af køn, alder, handicap, race, 

hudfarve, religion, politisk 

anskuelse, seksuel orientering eller 

national, social eller etnisk 

oprindelse 

f) at der på et bæredygtigt grundlag 

skabes job til alle, økonomisk 

retfærdighed og lige adgang til 

samfundsgoderne 

g) et velfærdssamfund, der bygger 

på demokrati, tryghed, social 

retfærdighed, et rent miljø og 

udviklingsmuligheder for den 

enkelte. 

§ 2, stk. 3 

at bygge på dialog, åbenhed og aktiv 

inddragelse af 

medlemsorganisationerne  

at udnytte den dynamiske 

sammenhæng mellem de 

arbejdsområder FTF'erne varetager i 

samfundet for bl.a. at skabe en 

attraktiv og kompetent arbejdskraft 

og  

at styrke sammenhold og samarbejde 

mellem medlemsorganisationerne.  

§ 2.  

FTF kan efter anmodning fra 

medlemsorganisationerne deltage i 

eller overtage disses forhandlinger.  

 

de faglige organisationer i et stærkt 

fællesskab. 

Stk. 3. ”Hovedorganisationen” 

arbejder på grundlag af disse 

værdier: 

Den enkelte kan selv. Sammen 

skaber vi mere værdi 

Fagbevægelsen er et fællesskab af 

lønmodtagere. Vi ønsker et 

samfund, hvor den enkelte får 

mulighed for og frihed til at skabe 

sit eget liv.  

Alle mennesker har lige værdi 

Alle mennesker er forskellige, men 

alle har lige værdi og skal have lige 

rettigheder og muligheder. Vi 

ønsker et samfund, hvor ingen må 

diskrimineres. 

Alle mennesker skaber værdi 

Arbejde og uddannelse er 

grundlaget for den enkeltes og 

samfundets velfærd. Vi ønsker et 

samfund, hvor arbejdsmarkedet er 

åbent og rummeligt, så alle kan 

deltage efter evne og bidrage til 

samfundets velfærd.  

Alle mennesker skal have et godt 

livsgrundlag 
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LO love FTF vedtægter Foreløbige forslag Bemærkninger 

LO vil også arbejde for udsatte 

grupper uden for medlemskredsen, 

der har vanskeligt ved at få plads på 

arbejdsmarkedet og i samfundet, og 

for at nedbryde den negative sociale 

arv. 

§ 2, stk. 4 

LO vedkender sig et globalt ansvar. 

Solidariteten omfatter lønmodtagere 

i alle dele af verden, og LO vil 

bidrage til at sikre politiske, sociale 

og økonomiske rettigheder for alle. 

Alle skal have mulighed for at tjene 

en løn, der sikrer et godt 

livsgrundlag. Vi ønsker et samfund, 

hvor vi, gennem organisering, 

kollektive overenskomster og 

politisk interessevaretagelse, kan 

sikre gode vilkår for 

lønmodtagerne, lige løn for lige 

arbejde, forhindre social dumping 

og arbejde for et samfund i balance. 

Alle mennesker har ret til 

udvikling og medbestemmelse i 

deres arbejdsliv 

Alle skal have mulighed for et 

arbejdsliv med udvikling og 

medbestemmelse. Vi ønsker et 

samfund, hvor faglig og social 

kompetenceudvikling og 

uddannelse giver arbejdet mening 

og indhold. Det skal danne 

baggrund for medarbejdernes 

medbestemmelse på arbejdpladsen. 

Alle mennesker har ret til et 

sundt og sikkert arbejdsliv 

Alle skal have ret til et arbejdsliv, 

der både er fysisk og psykisk sundt 

og sikkert. Vi ønsker et samfund, 

hvor medarbejderne ses som en 

ressource, der skal investeres i og 

skabes tryghed om, så 
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medarbejderne kan blive på 

arbejdsmarkedet i mange år. 

Alle skal have lige muligheder i 

livet 

Alle skal have lige muligheder i 

livet. Vi ønsker et samfund med 

rettigheder og pligter til den 

enkelte. Samfundet skal give lige 

muligheder for den enkelte gennem 

uddannelse og en tryg opvækst. 

Samfundet skal modarbejde 

ulighed, tage hånd om sine udsatte 

grupper og skabe sikkerhed og 

tryghed i forbindelse med sygdom 

og alderdom. 

Alle skal tage ansvar for 

velfærdssamfundet 

Alle kan bidrage til at skabe 

sammenhæng mellem mennesker i 

velfærdssamfundet. Vi ønsker et 

stærkt velfærdssamfund, hvor 

organisationer, virksomheder, 

institutioner og den enkelte tager 

samfundsansvar og bidrager til at 

udvikle velfærden og demokratiet. 

En stærk offentlig sektor er en 

grundsten i velfærdssamfundet, og 

har stor betydning for den enkelte 

borgers tryghed og 

udviklingsmuligheder.  
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Alle mennesker har ret til 

balance mellem arbejde og 

familieliv 

Alle skal have mulighed for 

indflydelse på egen arbejdstid. Vi 

ønsker et samfund med en god 

balance mellem arbejdsliv og 

familieliv, hvor arbejdstid og 

mængde kan tilpasses de livsfaser 

vi alle gennemgår. 

Alle har ret til at leve i et 

samfund med muligheder 

Fagbevægelsen bidrager til et 

samfund, der tager internationalt 

ansvar for lønmodtagernes 

grundlæggende rettigheder globalt 

og sikrer 3. verdens landes 

udvikling. 

 

3) Medlemmer og optagelse 

Medlemmer 

§ 3 

I LO kan optages alle fagforbund. 

Optagelse 

§ 4, stk. 1 

En organisation, som ønsker at 

blive optaget i LO, skal tilstille 

Optagelse  

§ 3.  

FTF kan optage faglige 

organisationer, som ikke har 

grænseproblemer i forhold til andre 

FTF-organisationer. 

Medlemmer og optagelse 

§  

”Hovedorganisationen” kan som 

medlemmer optage alle faglige 

organisationer. 

Stk.2. En organisation, som ønsker 

at blive optaget i 

”Hovedorganisationen”, skal 
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Daglig Ledelse en skriftlig 

anmodning herom, bilagt 

organisationens love og oplysninger 

om organisationens aktuelle 

medlemstal. 

§ 4, stk. 2 

Hovedbestyrelsen kan efter 

indstilling fra Daglig Ledelse træffe 

afgørelse om optagelse eller 

beslutte, at det skal forelægges en 

kongres til afgørelse. 

§ 4, stk. 3 

Såfremt en anmodning om 

optagelse afgøres af 

Hovedbestyrelsen, er anmodningen 

endelig imødekommet, hvis mindst 

2/3 af de afgivne stemmer er for 

optagelsen. Opnår forslaget ikke 

den nødvendige tilslutning i 

Hovedbestyrelsen, forelægges det 

den førstkommende kongres. 

Når kongressen behandler 

spørgsmålet om optagelse, træffes 

afgørelsen ved simpel 

stemmeflerhed. 

 

Stk. 2. Anmodning om optagelse i 

FTF skal skriftligt tilsendes 

forretningsudvalget.  

§ 4.  

Optagelse af nye 

medlemsorganisationer foretages af 

forretningsudvalget, der samtidig 

afgør hvilken sektion, jf. § 30, 

organisationen skal henføres til. 

Stk. 2. I forbindelse med optagelse 

kan forretningsudvalget stille krav 

om relevante oplysninger samt 

fastsætte særlige betingelser for 

optagelsen.  

§ 5.  

To eller flere organisationer kan 

efter forretningsudvalgets 

godkendelse danne gruppe i FTF. 

Stk. 2. FTF's forretningsudvalg 

vedtager en vejledende gruppeaftale. 

Stk. 3. Gruppen opfattes i henhold til 

disse vedtægters § 6, stk. 3, § 11, 

stk. 2, § 11, stk. 3.2, § 11 stk. 5, § 

15, § 16, stk. 2, §§ 17, 23, 32 og 33 

som en organisation. 

Stk. 4. Ændringer af 

gruppedannelser skal godkendes af 

forretningsudvalget. 

skriftligt anmode 

forretningsudvalget herom. 

Anmodningen skal være bilagt 

ansøgerorganisationens vedtægter 

og oplysninger om organisationens 

aktuelle medlemstal. 

Stk.3. Forretningsudvalget kan 

stille krav om yderligere relevante 

oplysninger.  

Stk.4. Hovedbestyrelsen kan efter 

indstilling fra forretningsudvalget 

træffe afgørelse om optagelse eller 

beslutte, at det skal forelægges en 

kongres til afgørelse.  

Stk. 5. Der kan i den forbindelse 

fastsættes særlige betingelser for 

optagelsen. 

Stk. 6. Såfremt en anmodning om 

optagelse afgøres af 

hovedbestyrelsen, er anmodningen 

endelig imødekommet, hvis mindst 

2/3 af de afgivne stemmer er for 

optagelsen. Opnår forslaget ikke 

den nødvendige tilslutning i 

hovedbestyrelsen, forelægges det 

den førstkommende kongres. 

Når kongressen behandler 

spørgsmålet om optagelse, træffes 

afgørelsen ved simpel 

stemmeflerhed. 
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4) Oplysninger 

Oplysninger 

§ 5, stk. 1 

Medlemsorganisationerne skal 

indsende en opgørelse over deres 

medlemstal pr. 30. juni og pr. 31. 

december. 

§ 5, stk. 2 

Når medlemsorganisationernes 

årsregnskaber og status foreligger, 

skal disse indsendes til LO. 

§ 5, stk. 3 

Ved skift af formand eller øvrige 

personer i 

medlemsorganisationernes daglige 

ledelse skal navne på de nyvalgte 

tillidsvalgte meddeles til LO. 

§ 5, stk. 4 

Når medlemsorganisationerne 

vedtager lovændringer, skal 

organisationerne indsende et 

eksemplar af de vedtagne love. 

§ 5, stk. 5 

Medlemsorganisationerne er 

forpligtede til, inden for en af 

Daglig Ledelse fastsat frist, at 

(Medlemsorganisationens pligter) 

§ 6.  

Stk. 2. FTF skal til enhver tid være i 

besiddelse af organisationernes 

gældende vedtægter, og 

organisationerne skal på opfordring 

forsyne FTF med statistiske 

oplysninger og 

organisationsregnskab. 

Stk. 3. Hvert år i februar måned skal 

medlemsorganisationerne indsende 

en opgørelse over antal aktive 

medlemmer pr. 1. januar til 

sekretariatet. 

Stk. 4. Medlemsorganisationerne 

skal overholde de skriftlige aftaler 

om grænseforhold, som FTF har 

indgået med andre organisationer. 

Forinden grænseaftale indgås skal 

sagen forelægges samtlige berørte 

organisationer. Enhver berørt 

organisation kan forlange sagen 

forelagt til afgørelse på 

førstkommende kongres. 

Stk. 5. Efter forretningsudvalgets 

anmodning skal 

medlemsorganisationer 

dokumentere, at 

Oplysninger til 

”Hovedorganisationen” 

§  

Hvert år i januar skal 

medlemsorganisationerne indsende 

en opgørelse over deres medlemstal 

pr. 1. januar til 

”Hovedorganisationen”. 

Stk. 2. Når 

medlemsorganisationernes 

årsregnskaber og status foreligger, 

skal disse indsendes til 

”Hovedorganisationen”. 

Stk. 3. Medlemsorganisationerne er 

forpligtede til, inden for en af 

forretningsudvalget fastsat frist, at 

besvare spørgsmål, som 

forretningsudvalget retter til dem. 

Stk. 4. Ved skift af formand eller 

øvrige personer i 

medlemsorganisationernes daglige 

ledelse skal navne på de nyvalgte 

tillidsvalgte meddeles til 

”Hovedorganisationen”. 

Stk. 5. ”Hovedorganisationen”skal 

til enhver tid være i besiddelse af 

medlemsorganisationernes 

gældende vedtægter. Når 
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besvare spørgsmål, som Daglig 

Ledelse retter til dem. 

 

optagelsesbetingelserne, jf. § 3, 

fortsat er opfyldt. Skulle en 

organisation ikke længere opfylde 

optagelsesbetingelserne, kan 

repræsentantskabet med mindst 2 

tredjedele majoritet fastsætte særlige 

betingelser for fortsat medlemskab 

eller bestemme, at medlemskab skal 

ophøre. I sidstnævnte tilfælde finder 

reglerne i § 9, stk. 3-7, om 

kongresbehandling og underretning 

af organisationen anvendelse, 

ligesom reglerne i § 9, stk. 8, gælder.  

medlemsorganisationerne ændrer 

vedtægter, skal organisationerne 

derfor indsende et eksemplar af de 

aktuelle vedtægter til 

”Hovedorganisationen”. 

 

 

 

5) Udtræden 

Udtræden 

§ 6 

Udmeldelse af LO kan kun ske med 

mindst 1 års skriftligt varsel over 

for Daglig Ledelse til en 1. januar. 

 

Udmeldelse  

§ 8.  

Udmeldelse af FTF kan ske med 6 

måneders varsel til en 1. januar. 

Stk. 2. En udmeldt organisation har 

ikke krav på nogen del af indbetalt 

kontingent eller på FTF's øvrige 

midler. 

Stk. 3. Fra tidspunktet for 

udmeldelsen udtræder den udmeldte 

organisations repræsentanter af 

FTF's kongres, repræsentantskab, 

forretningsudvalg m.v. 

Udmeldelse 

§  

Udmeldelse af 

”Hovedorganisationen” kan kun 

ske med mindst 1 års skriftligt 

varsel over for forretningsudvalget 

til en 1. januar. 

Stk. 2. En udmeldt organisation har 

ikke krav på nogen del af indbetalt 

kontingent eller på 

”Hovedorganisationens” øvrige 

midler. 

Stk. 3. Fra tidspunktet for 

udmeldelsen udtræder den 

udmeldte organisations 

I 2019 kan udmeldelse ske med 6 

måneders varsel til 1. januar. 
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repræsentanter af alle 

”Hovedorganisationens” 

kompetente organer. 

6) Lokalstruktur 

LO-lokalstruktur 

§ 7, stk. 1 

LO’s tværfaglige interesser lokalt 

varetages af LO-sektionerne. 

§ 7, stk. 2 

Hver kommune dækkes af en LO-

sektion. LO-sektionerne kan dog 

dække flere kommuner. 

§ 7, stk. 3 

Som medlemmer af en LO-sektion 

skal efter ansøgning optages alle 

fagforeninger under et LO-forbund, 

hvis geografiske dækningsområde 

omfatter hele eller en del af den på-

gældende sektion. Andre 

fagforeninger kan optages i det 

omfang, det er foreneligt med 

indgåede grænseaftaler og LO’s 

værdigrundlag. 

§ 7, stk. 4 

Lovene for LO-sektionerne skal 

godkendes af LO’s daglige ledelse. 

§ 7, stk. 5 

Regioner  

§ 36.  

For hver region oprettes en FTF-

region. 

Stk. 2. Organisationerne er tilsluttet 

regionen med det antal aktive 

medlemmer, organisationen har i 

regionen pr. seneste 1. januar. 

Stk. 3. Regionens virksomhed ledes 

af en regionsbestyrelse. 

Regionsbestyrelsen vælges på et 

årsmøde i ulige år. Årsmødet, der er 

regionens øverste myndighed, består 

af repræsentanter fra FTF-

organisationer, der har medlemmer i 

pågældende region. 

Stk. 4. Regionsbestyrelsens opgaver 

er på det regionale og lokale plan at 

medvirke ved opfyldelsen af FTF's 

mission og vision. 

Regionsbestyrelsen varetager FTF-

områdets interesser regionalt. 

Regionsbestyrelsen 

udpeger/indstiller og er bagland for 

Lokal struktur 

§  

”Hovedorganisationen” har en 

lokal struktur, der varetager det 

lokale og regionale faglige og 

politiske arbejde. 

Hovedbestyrelsen træffer 

beslutning om den lokale strukturs 

indretning og arbejde. 

De eksisterende LO-sektioner og FTF-

regioner fortsætter med at arbejde i 

den første kongresperiode af den nye 

hovedorganisationens virke, jfr. notat 

af 16. august 2017. 
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LO-sektionerne udpeger 

repræsentanter til udvalg, råd og 

nævn inden for sektionens geo-

grafiske dækningsområde. Ved 

udvalg med tværgeografisk 

dækningsområde udpeger 

vedkommende sektioner i 

fællesskab repræsentanten. 

§ 7, stk. 6 

LO-sektionerne fastsætter selv deres 

kontingent. Fagforeningerne betaler 

det fastsatte kontingent i forhold til 

antal betalende medlemmer. 

FTF's regionale og kommunale 

repræsentationer. 

Stk. 5. Forretningsudvalget etablerer 

et antal faglige fora med henblik på 

at koordinere FTF's centrale, 

regionale og lokale arbejde. 

Stk. 6. De generelle administrative 

opgaver vedrørende FTF's regionale 

og lokale repræsentationer varetages 

af FTF's sekretariat. 

Stk. 7. Forretningsudvalget 

fastsætter de konkrete rammer for 

det regionale og lokale samarbejde.  

7) Kongressen 

LO's ledelse 

Kongressen 

§ 8, stk. 1 

LO’s øverste myndighed er 

Kongressen. 

§ 8, stk. 2 

Kongressen består af 400 

delegerede.  

Medlemmer af Daglig Ledelse er 

delegerede. 

3 delegerede vælges forlods af hvert 

af LO’s medlemsforbund. 

Kongressen  

§ 11.  

Kongressen er FTF's øverste 

myndighed og er overordnet 

ansvarlig for politikfastlæggelsen i 

FTF. Kongressen skal i sine 

beslutninger medvirke ved 

opfyldelsen af FTF's mission og 

visioner. 

Stk. 2. Kongressen består af 

forretningsudvalget samt af 

delegerede valgt af 

medlemsorganisationerne. Der 

vælges en delegeret for hver pr. 1. 

januar påbegyndt antal 1500 aktive 

Kongressen 

§  

”Hovedorganisationens” øverste 

myndighed er kongressen. 

Stk. 2. Kongressen består af 

forretningsudvalget samt af 

delegerede valgt af 

medlemsorganisationerne. Alle 

organisationer tildeles én delegeret 

samt yderligere én delegeret for 

hvert 3.000 medlemmer. 

Forretningsudvalgets medlemmer 

er forlods delegerede. 

”Hovedorganisationens” struktur er 

indarbejdet fra notat om strukturen i en 

ny hovedorganisation. 
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Det resterende antal delegerede 

vælges af LO’s medlemsforbund 

efter forholdsmæssig fordeling på 

grundlag af de enkelte forbunds 

medlemstal, jf. § 5, stk. 1. 

§ 8, stk. 3 

Beregning af, hvor mange 

delegerede, der skal vælges af de 

enkelte forbund, foretages af LO, 

der giver forbundene meddelelse 

herom. Meddelelsen skal i 

forbindelse med den ordinære 

kongres gives senest 4 måneder før 

Kongressens afholdelse.  

Den ordinære kongres 

§ 9, stk. 1 

Den ordinære kongres afholdes 

hvert 4. år i oktober kvartal og 

indkaldes ved skriftlig meddelelse 

til medlemsforbundene med 6 

måneders varsel. 

§ 9, stk. 2 

På den ordinære kongres aflægges 

beretning om virksomheden i de 

forløbne 4 år, og de reviderede 

regnskaber fremlægges til 

godkendelse. 

§ 9, stk. 3 

medlemmer i organisationen, jf. dog 

§ 11, stk. 5. Der kan maksimalt 

vælges 30 delegerede. Valg af 

delegerede er gældende fra 

udpegning 1. juli i et ordinært 

kongresår til 30. juni i det følgende 

ordinære kongresår. 

Stk. 3. Observatører deltager i 

kongressen efter følgende regler.  

Enkeltorganisationer, der er tilsluttet 

en gruppe, og som ikke har opnået 

repræsentation i kongressen, er 

berettiget til at deltage med en 

observatør.  

Organisationer, der alene opnår én 

delegeret til FTF's kongres, er 

yderligere berettiget til at deltage 

med en observatør.  

Hver FTF-region er berettiget til at 

deltage med en observatør.  

Observatører har taleret, men ikke 

stemmeret ved FTF's kongres.  

Stk. 4. Forretningsudvalget 

fastsætter administrative 

bestemmelser om sammensætning af 

kongres, jf. dog § 11, stk. 2-3 og 5. 

Stk. 5. En organisation, der optages 

midt i et kalenderår, er berettiget til 

at deltage i kongressen fra 

optagelsestidspunktet på baggrund af 

Stk. 3. Lederforum er repræsenteret 

med 2 observatører. 

§ 

Den ordinære kongres afholdes 

hvert 4. år i oktober kvartal. Den 

indkaldes ved skriftlig meddelelse 

til medlemsorganisationerne med 

mindst 6 måneders varsel. Samtidig 

med indkaldelse udsendes 

dagsorden for kongressen. 

Stk. 2. Enhver kongres er 

beslutningsdygtig, når indkaldelse 

og dagsorden, jf. stk. 1, er 

bekendtgjort på en lovlig måde og 

når mindst 2/3 af de delegerede er 

registreret som til stede. 

Stk. 3. På den ordinære kongres 

aflægges beretning om 

virksomheden i de forløbne 4 år, og 

de reviderede regnskaber 

fremlægges til godkendelse. 

Stk. 4. Den ordinære kongres 

vælger formand og 5 næstformænd, 

der tillige er medlemmer af 

forretningsudvalget. 

Èn af næstformændene vælges til at 

træde i formandens sted ved 

formandens forfald. 

 

 

 

Første ordinære kongres forventes 

afholdt oktober 2022. 

 

 

 

 

På den stiftende kongres vælges for 

første kongresperiode formand og op 

til 6 næstformænd. Én næstformand 

vælges til at træde i formandens sted 

ved formandens forfald og én 

næstformand vælges til at træde i 

formandens sted ved både formandens 

og første stedfortrædende formands 

forfald.  

Ved valget på den stiftende kongres 

opstiller LO fem kandidater heraf én 

formandskandidat og én kandidat til 

anden stedfortrædende formand. FTF 

opstiller to kandidater heraf én til 

første stedfortrædende formand. 

Såfremt én eller flere af FTF’s 

kandidater har endeligt forfald inden 

den første ordinære kongres, opstiller 

de tidligere FTF-organisationer én 

ny kandidat. 
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Den ordinære kongres vælger 

formand og 4 næstformænd, der 

tillige er medlem af Daglig Ledelse.  

Én af næstformændene vælges til at 

træde i formandens sted ved 

formandens forfald. 

Hovedbestyrelsen kan afgive 

indstilling om kandidater i 

forbindelse med valg af formand og 

næstformænd.  

I Hovedbestyrelsens indstilling skal 

der ved nyvalg tilstræbes en 

sammensætning, der afspejler en 

ligelig kønsmæssig repræsentation. 

Kongressen vælger til Daglig Le-

delse 10 forbundsfor-

mænd/forbundsledere fra 10 for-

skellige medlemsforbund. Anmel-

delse til valg sker senest 8 dage før 

Kongressens begyndelse til Daglig 

Ledelse.  

Hovedbestyrelsen kan afgive 

indstilling om Daglig Ledelses 

sammensætning.  

Der vælges endvidere en 

revisionskomité bestående af 3 

medlemmer samt 2 suppleanter for 

disse. 

§ 9, stk. 4 

medlemstallet på 

optagelsestidspunktet. 

Stk. 6. Hver organisation afholder 

udgifterne i forbindelse med egne 

delegeredes og observatørers 

deltagelse i kongressen.  

§ 12.  

Ordinær kongres afholdes hvert 

tredje år i oktober/november måned. 

Den indkaldes med mindst 1 måneds 

varsel skriftligt til 

medlemsorganisationerne. Samtidig 

med indkaldelse udsendes dagsorden 

for kongressen.  

§ 13.  

Enhver kongres er 

beslutningsdygtig, når indkaldelse 

og dagsorden, jf. § 12 og § 18, er 

bekendtgjort på en lovlig måde, og 

når mindst to tredjedele af de 

stemmeberettigede delegerede er til 

stede.  

§ 14.  

Dagsorden for den ordinære kongres 

skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning fra formanden  

3. Indkomne forslag  

4. Regnskab  

5. Fastsættelse af kontingent  

Hovedbestyrelsen kan afgive 

indstilling om kandidater i 

forbindelse med valg af formand og 

næstformænd. I Hovedbestyrelsens 

indstilling skal der ved nyvalg 

tilstræbes en sammensætning, der 

afspejler en ligelig kønsmæssig 

repræsentation. 

Stk. 5. Kongressen vælger til 

hovedbestyrelsen 6 repræsentanter 

fra medlemsorganisationer med 

mindre end 4.000 medlemmer, som 

supplerer de 

hovedbestyrelsesmedlemmer, der 

udpeges af medlemsorganisationer 

med mindst 4.000 

medlemsorganisationer. 

Kongressen vælger til 

forretningsudvalget ud over 

formanden og de 5 næstformand 19 

formænd fra forskellige 

medlemsorganisationer. 

Anmeldelse til valg sker senest 8 

dage før kongressens begyndelse til 

forretningsudvalget. 

Hovedbestyrelsen kan afgive 

indstilling om forretningsudvalgets 

sammensætning og de 6 

repræsentanter til 

hovedbestyrelsen, der vælges af 

kongressen. 
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Kongressen fastsætter lønnen for 

formand, næstformænd og Daglig 

Ledelse samt regler om udbetaling 

af mødediæter. 

§ 9 stk. 5 

Kongressen behandler endvidere 

alle sager vedrørende 

organisationen samt sager, der 

angår lønmodtagernes faglige og i 

forbindelse hermed økonomiske 

forhold i henhold til den vedtagne 

dagsorden. 

§ 9, stk. 6 

Forslag, der ønskes behandlet på 

Kongressen, skal af et 

medlemsforbund indsendes til 

Daglig Ledelse senest den 1. august. 

Forslagene skal af Daglig Ledelse 

fremsendes til medlemsforbundene 

senest 1 måned før Kongressens 

afholdelse. 

§ 9, stk. 7 

Kun forbund, Hovedbestyrelse og 

Daglig Ledelse kan stille forslag til 

Kongressen. 

 

6. Fastsættelse af vilkår for formand, 

herunder principper for aflønning  

7. Valg af formand  

8. Valg af øvrige medlemmer og 

personlige suppleanter for disse til 

forretningsudvalget  

9. Valg af 2 revisorer  

10. Valg af 2 revisorsuppleanter 

Stk. 2. Ved valg af medlemmer til 

forretningsudvalget, jf. § 14, stk. 1, 

punkt 8, fordeles pladserne i 

forretningsudvalget mellem 

sektionerne i forhold til disses antal 

aktive medlemmer pr. 1. januar. 

Hver sektion er berettiget til mindst 

2 medlemmer. Ingen sektion kan 

have mere end 6 medlemmer. 

Hvis en organisation optages midt i 

et kalenderår, medregnes 

organisationens medlemstal i den 

pågældende sektions medlemstal. 

Fordelingen af pladserne i 

forretningsudvalget foretages efter 

d'Hondts metode. 

Stk. 3. Valg af medlemmer til 

forretningsudvalget, skal ske efter 

indstilling fra sektionerne. 

Stk. 4. Såfremt både et 

forretningsudvalgsmedlem og 

pågældendes suppleant er udtrådt af 

forretningsudvalget, udpeger FTF's 

Der vælges endvidere et 

revisionsudvalg bestående af 3 

medlemmer samt 2 suppleanter for 

disse. 

Stk. 6. Kongressen fastsætter 

lønninger for formand og 

næstformænd. Øvrige vilkår 

fastsættes af hovedbestyrelsen 

forud for kongressen. 

Stk. 7. Kongressen behandler 

endvidere alle sager vedrørende 

organisationen samt sager, der 

angår lønmodtagernes faglige og i 

forbindelse hermed økonomiske 

forhold i henhold til den vedtagne 

dagsorden. 

Stk. 8. Forslag, der ønskes 

behandlet på kongressen, skal af en 

medlemsorganisation indsendes til 

forretningsudvalget senest den 1. 

august. Forslagene skal af 

forretningsudvalget fremsendes til 

medlemsorganisationerne senest 1 

måned før kongressens afholdelse. 

Stk. 9. Kun 

medlemsorganisationer, 

hovedbestyrelse og 

forretningsudvalg kan stille forslag 

til kongressen. 
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repræsentantskab en person fra den 

pågældende sektion som 

forretningsudvalgsmedlem for den 

resterende del af valgperioden. 

Forinden udpegningen skal der 

indhentes indstilling fra 

vedkommende sektion. På 

tilsvarende måde foretages 

udpegning af en ny suppleant, 

såfremt den valgte suppleant 

indtræder i forretningsudvalget eller 

fratræder som suppleant.  

§ 15.  

Forslag, der ønskes behandlet på den 

ordinære kongres, skal af 

organisationerne indsendes til 

forretningsudvalget senest 15. august 

i det år kongressen afholdes.  

Kandidater til valg af formand skal 

anmelde deres kandidatur til 

forretningsudvalget senest den 15. 

august i det år kongressen afholdes.  

§ 16.  

Kongressens afgørelser træffes ved 

almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 

9, stk. 5, § 46, stk. 2 og § 47, stk. 2. 

Stemmeafgivelsen kan ikke ske ved 

fuldmagt eller pr. brev. 

Stk. 2. Ved afstemning har hver 

delegeret 1 stemme, medmindre 

mindst 10 delegerede kræver 

Stk. 10. Kongressens afgørelser 

træffes ved almindelig 

stemmeflerhed, med mindre andet 

fremgår af vedtægterne. 

Stemmeafgivelse kan ikke ske ved 

fuldmagt eller brev. 
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afstemning efter medlemstal. I så 

tilfælde har hver organisation et 

antal stemmer lig med 

organisationens antal aktive 

medlemmer pr. den 1. januar, som 

ligger til grund for tildelingen af 

delegerede. Stemmerne fordeles 

ligeligt mellem det antal delegerede, 

der tilkommer organisationen. Et 

eventuelt overskydende antal 

stemmer tillægges den pågældende 

medlemsorganisations formand. 

Medlemmer af forretningsudvalget 

(ekskl. formanden) henføres ved 

medlems-fordelingen til deres egen 

organisation. 

Ved afstemning efter medlemstal har 

FTF's formand 1 stemme. 

8) Ekstraordinær kongres 

Ekstraordinær kongres 

§ 10 

Ekstraordinær kongres indkaldes, 

når Daglig Ledelse eller 

Hovedbestyrelsen beslutter det, 

eller når 3 medlemsorganisationer 

repræsenterende tilsammen mindst 

10 pct. af LO’s kontingentbetalende 

medlemmer, til Daglig Ledelse 

fremsætter skriftlig begæring 

Ekstraordinær kongres  

§ 17.  

Ekstraordinær kongres afholdes efter 

forretningsudvalgets eller 

repræsentantskabets beslutning og 

skal afholdes, når delegerede fra 

mindst 3 organisationer, der 

sammenlagt repræsenterer mindst en 

femtedel af 

medlemsorganisationernes 

Ekstraordinær kongres  

§ 

Ekstraordinær kongres indkaldes, 

når hovedbestyrelsen eller 

forretningsudvalget beslutter det, 

eller når mindst 3 

medlemsorganisationer, der 

sammenlagt repræsenterer mindst 

10 % af medlemsorganisationernes 

sammenlagte medlemstal, forlanger 
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herom, ledsaget af det eller de 

forslag, som ønskes behandlet på 

Kongressen. 

 

sammenlagte medlemstal, forlanger 

det med angivelse af motiveret 

dagsorden.  

§ 18.  

Ekstraordinær kongres skal afholdes 

senest 1 måned efter kravets 

fremsættelse. Den indkaldes med 

mindst 8 dages varsel ved skriftlig 

meddelelse til de tilsluttede 

organisationer. Samtidig med 

indkaldelsen udsendes dagsorden for 

mødet. 

Stk. 2. På en ekstraordinær kongres 

kan kun behandles spørgsmål, som 

er optaget på dagsordenen.  

§ 19.  

Såfremt FTF's formand afgår i 

kongresperioden, fungerer 

næstformanden som formand, indtil 

førstkommende ordinære eller 

ekstraordinære kongres vælger 

formand. 

det med angivelse af motiveret 

dagsorden. 

§ 

Ekstraordinær kongres skal 

afholdes senest 1 måned efter 

kravets fremsættelse. Den 

indkaldes med mindst 14 dages 

varsel ved skriftlig meddelelse til 

”Hovedorganisationens” 

medlemsorganisationer. Samtidig 

med indkaldelsen udsendes 

dagsorden for kongressen. 

Senest 7 dage før en ekstraordinær 

kongres kan 

medlemsorganisationer, 

hovedbestyrelsen eller 

forretningsudvalget begære 

yderligere forslag behandlet på den 

ekstraordinære kongres. 

Stk. 2. Hvis den ekstraordinære 

kongres indkaldes med henblik på 

vedtægtsændringer, kan den tidligst 

indkaldes med 2 måneders varsel. 

Dette gælder også, hvis forslaget 

om vedtægtsændringer fremsættes 

af forretningsudvalget eller 

hovedbestyrelsen. 

Stk. 3. På en ekstraordinær kongres 

kan kun behandles spørgsmål, som 

er optaget på dagsordenen. 
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Stk. 4. Såfremt 

”Hovedorganisationens” formand 

afgår i kongresperioden, fungerer 

den stedfortrædende formand indtil 

en ekstraordinær kongres vælger 

formand. 

9) Hovedbestyrelsen  

Hovedbestyrelsen 

§ 12, stk. 1 

Den øverste myndighed mellem 

kongresserne er Hovedbestyrelsen. 

§ 12, stk. 2 

Hovedbestyrelsen består af Daglig 

Ledelse, samt 1 repræsentant fra 

hvert af de forbund, der ikke er 

medlem af Daglig Ledelse. 

Medlemsforbund med mere end 

35.000 medlemmer jf. § 5, stk. 1, 

udpeger for hver yderligere 

påbegyndt 35.000 medlemmer 1 

repræsentant til Hovedbestyrelsen. 

Desuden kan formanden for de af 

LO anerkendte karteller, der ikke er 

medlem af Hovedbestyrelsen, 

deltage i møderne.  

Hvis Hovedbestyrelsen efter 

Kongressens valg af formand og 

næstformænd samt forbundenes 

FTF-sektionerne  

§ 30.  

FTF's organisationer henføres til en 

af tre følgende sektioner:  

Sektion S: 

Organisationer for hvilke 

overenskomster og aftaler for 

hovedparten af medlemmerne indgås 

med staten eller tilsvarende.  

Sektion K:  

Organisationer for hvilke 

overenskomster og aftaler for 

hovedparten af medlemmerne indgås 

med regioner eller kommuner.  

Sektion P:  

Organisationer for hvilke 

overenskomster og aftaler for 

hovedparten af medlemmerne indgås 

med private arbejdsgivere, 

Hovedbestyrelsen 

§ 

Den øverste myndighed mellem 

kongresserne er hovedbestyrelsen. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af 

1 repræsentant fra hver af de 

medlemsorganisationer, der har 

mindst 4.000 medlemmer samt 6 

repræsentanter valgt af kongressen 

fra medlemsorganisationer med 

mindre end 4.000 medlemmer.  

Der udpeges yderligere 1 

repræsentant for hver 30.000 

medlemmer. Forretningsudvalgets 

medlemmer repræsenterer deres 

organisation og udløser således 

ikke en ekstra plads i 

hovedbestyrelsen. Medlemmer af 

forretningsudvalget fra 

organisationer, der ikke har plads i 

hovedbestyrelsen er selvstændige 

medlemmer af hovedbestyrelsen.  

 

 

 

 

På den stiftende kongres vælges de 6 

repræsentanter fra 

medlemsorganisationer med under 

4.000 medlemmer med 3 fra 

henholdsvis LO- og FTF-området. 
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udpegning af 

hovedbestyrelsesmedlemmer ikke 

har opnået en ligelig repræsentation 

af mænd og kvinder, udvides 

Hovedbestyrelsen med op til 5 

repræsentanter for det 

underrepræsenterede køn. LO’s 

hovedbestyrelse fastlægger 

proceduren for valg af de yderligere 

5 repræsentanter. 

§ 12, stk. 3 

Hovedbestyrelsen holder møde 

mellem 4 – 6 gange om året og i 

øvrigt så ofte, Daglig Ledelse eller 

mindst 30 pct. af Hovedbestyrelsens 

repræsentanter finder det 

nødvendigt. 

§ 12, stk. 4 

Hovedbestyrelsen skal forelægges 

generelle faglige og politiske 

spørgsmål samt overordnede 

spørgsmål om LO’s økonomi og 

budget. Det reviderede regnskab 

skal fremlægges til godkendelse på 

et møde i Hovedbestyrelsen i det 

efterfølgende år. 

§ 12, stk. 5 

Hovedbestyrelsen kan, når rimelige 

grunde taler herfor, foretage 

arbejdsgiverorganisationer eller 

tilsvarende.  

§ 31.  

Samtidig med optagelsen af en 

organisation i FTF afgør 

forretningsudvalget, jf. § 4, hvilken 

sektion organisationen skal henføres 

til. Ændringer i sektionshenførelsen 

afgøres af forretningsudvalget efter 

høring af de berørte organisationer 

og sektioner.  

§ 32.  

FTF-sektioner har til opgave  

at fungere som kontaktorgan for 

samtlige til sektionen henførte 

organisationer  

at drøfte spørgsmål af speciel 

interesse for sektionen  

at behandle sager, der måtte blive 

tilstillet sektionen fra FTF's 

forretningsudvalg eller 

repræsentantskab  

at vælge medlemmer og suppleanter 

til FTF's repræsentantskab, jf. §§ 20, 

stk. 2, og 33  

at indstille medlemmer og personlige 

suppleanter til FTF's 

forretningsudvalg, jf. §§ 14, stk. 2-3, 

og 33.  

Hovedbestyrelsens medlemmer 

skal alle være politisk valgte i deres 

respektive organisation. 

Hvis hovedbestyrelsen efter 

kongressens valg af formand og 

næstformænd, 6 repræsentanter fra 

forbund med mindre end 4.000 

medlemmer samt forbundenes 

udpegning af 

hovedbestyrelsesmedlemmer ikke 

har opnået en ligelig repræsentation 

af mænd og kvinder, udvides 

hovedbestyrelsen med op til 5 

repræsentanter for det 

underrepræsenterede køn. 

Hovedbestyrelsen fastlægger 

proceduren for valg af de 

yderligere 5 repræsentanter.  

Lederforum er repræsenteret i 

hovedbestyrelsen med 2 

observatører. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen holder 

møde hvert kvartal, og i øvrigt så 

ofte forretningsudvalget eller 

mindst 30 % af hovedbestyrelsens 

repræsentanter finder det 

nødvendigt. 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter 

på første møde efter en ordinær 

kongres selv sin forretningsorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hovedbestyrelsens forretningsorden 

fastsættes regler for varsling af 

indkaldelse. 
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reguleringer af de i § 9, stk. 4, 

fastsatte lønninger. 

§ 12, stk. 6 

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin 

dagsorden. Hovedbestyrelsen 

behandler endvidere sådanne 

forslag, som Daglig Ledelse 

beslutter at sætte på mødets 

dagsorden, eller som et forbund 

ønsker at få behandlet.  

§ 12, stk. 7 

Hovedbestyrelsen nedsætter 

politiske hovedudvalg i forhold til 

LO’s kerneopgaver.  

De politiske udvalg tildeles 

beslutningskompetence efter 

retningslinjer fastsat af Hoved-

bestyrelsen. 

 

§ 33.  

Sektionernes valg af medlemmer og 

personlige suppleanter til 

repræsentantskabet og indstilling af 

medlemmer og personlige 

suppleanter til forretningsudvalget 

skal ske efter forholdstal med 

hensyn til antallet af medlemmer i 

organisationerne (d'Hondts metode) 

med adgang til at danne 

valgforbund.  

§ 34. Sektionen fastsætter selv sin 

forretningsorden.  

§ 35. FTF's forretningsudvalg skal 

løbende holdes underrettet om 

sektionens virksomhed. 

Stk. 2. Sekretariatsfunktionen for 

sektionen varetages af FTF's 

sekretariat. 

Formandsmøde  

§ 37.  

Til orientering om og drøftelse af 

vigtige spørgsmål skal 

forretningsudvalget indkalde 

formændene for 

medlemsorganisationerne. 

Stk. 2. Formandsmøder skal 

afholdes, når formænd fra mindst en 

femtedel af 

Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter 

selv sin dagsorden. 

Hovedbestyrelsen behandler 

endvidere sådanne forslag, som 

daglig ledelse beslutter at sætte på 

dagsorden, eller som en 

medlemsorganisation ønsker at få 

behandlet. 

Stk. 6. Hovedbestyrelsen nedsætter 

udvalg, som tildeles 

beslutningskompetence efter 

retningslinjer fastsat af 

hovedbestyrelsen. 

Alle medlemsorganisationer kan 

udpege et medlem og en suppleant 

til de nedsatte udvalg. 

Stk. 7. Hovedbestyrelsen og 

forretningsudvalget kan nedsætte 

ad hoc udvalg på prioriterede 

områder, med en sammensætning 

der tjener formålet. 
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medlemsorganisationerne forlanger 

det med angivelse af motiveret 

dagsorden. I disse tilfælde skal 

formandsmødet afholdes senest 1 

måned efter kravets fremsættelse. 

Stk. 3. Formandsmøder indkaldes 

med mindst 8 dages varsel ved 

skriftlig meddelelse til formændene 

for organisationerne med dagsorden 

for mødet. 

10) Forretningsudvalget 

Daglig Ledelse 

§ 13 

Den øverste myndighed mellem 

møderne i Hovedbestyrelsen er 

Daglig Ledelse, der består af for-

manden, 4 næstformænd og de i 

henhold til § 9, stk. 3, valgte 

forbundsformænd/-forbundsledere. 

Der kan ikke mødes ved 

stedfortræder. Dog kan der i 

tilfælde af langvarig sygdom blandt 

de i henhold til § 9, stk. 3, valgte 

forbundsformænd indtræde en 

personlig udpeget suppleant. Ved 

langvarig sygdom forstås fravær på 

mere end fire uger. 

§ 14, stk. 1 

Forretningsudvalget  

§ 28.  

Forretningsudvalget består af 

formanden samt 11 medlemmer 

valgt af kongressen, jf. § 14. 

Stk. 2. Forretningsudvalgets 11 

medlemmer og de 11 personlige 

suppleanter skal alle være politikere 

og politisk valgte i deres respektive 

organisation. Formanden skal første 

gang vedkommende vælges være 

politiker og politisk valgt i sin 

organisation. Formanden kan 

genvælges. 

Stk. 3. Forretningsudvalget varetager 

arbejdet mellem 

repræsentantskabsmøderne.  

§ 29.  

Forretningsudvalget 

§ 

Forretningsudvalget er den øverste 

myndighed mellem 

hovedbestyrelsesmøderne. Det 

består af formanden, 5 

næstformænd samt 19 formænd fra 

forskellige medlemsorganisationer, 

valgt af kongressen. 

Stk. 2. Afgår medlemmer af 

forretningsudvalget i 

kongresperioden, kan 

hovedbestyrelsen vælge en afløser. 

Stk. 3. Ingen kan repræsentere 

”Hovedorganisationen” efter at 

være fratrådt som medlem af 

forretningsudvalget. I særlige 

På den stiftende kongres vælges et 

forretningsudvalg bestående af 26 

medlemmer. 

Forretningsudvalget sammensættes af 

daglig ledelse og 1 repræsentant fra 

hver medlemsorganisation med mere 

end 15.000 medlemmer samt 6 (3+3) 

repræsentanter fra de øvrige 

organisationer. 

Derefter gælder det her foreslåede. 

Det foreslås, at der ikke er suppleanter 

til forretningsudvalgsmedlemmer. 

I første kongresperiode udpeges 

afløsere for afgåede medlemmer af 

forretningsudvalget af de pågældende 

medlemsorganisationer eller subsidiært 

den tidligere hovedorganisation. 
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Hvis et medlem af Daglig Ledelse 

afgår som 

forbundsformand/forbundsleder, 

skal vedkommende udtræde af 

Daglig Ledelse. 

§ 14, stk. 2 

Hvis et forbund som følge af 

sammenlægning af flere 

medlemsforbund får mere end et 

medlem af Daglig Ledelse, skal der 

ske udtrædelse, således at forbundet 

kun er repræsenteret i Daglig 

Ledelse med 1 medlem. 

§ 14, stk. 3 

Hvis et medlem af Daglig Ledelse 

afgår i kongresperioden, kan 

Hovedbestyrelsen konstituere en 

stedfortræder for den resterende del 

af kongresperioden i 

overensstemmelse med § 9, stk. 3.  

Konstituering af stedfortræder 

foretages særskilt for hvert 

fratrædende medlem af Daglig 

Ledelse. 

§ 14, stk. 4 

Ingen kan repræsentere LO efter at 

være fratrådt som medlem af Daglig 

Ledelse. I særlige tilfælde kan 

Forretningsudvalget fastsætter på 

første møde efter en ordinær kongres 

selv sin forretningsorden og vælger 

af sin midte en næstformand. 

 

tilfælde kan hovedbestyrelsen 

dispensere fra denne regel. 
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Hovedbestyrelsen dispensere fra 

denne regel. 

§ 14, stk. 5 

LO afholder udgifter i forbindelse 

med møder i Daglig Ledelse. 

§ 16 

Formand og næstformænd afgår 

senest, når de når den individuelle 

folkepensionsalder. 

§ 17, stk. 1 

Afgår formanden i kongresperioden 

indkaldes til en ekstraordinær 

kongres med henblik på valg af 

formand.  

Der foretages valg af medlemmer i 

henhold til § 9, stk. 3, i det omfang, 

der er sket fratrædelse i 

kongresperioden, eller fratræden 

sker på den ekstraordinære kongres, 

og der behandles forslag stillet af 

dem, der jf. § 10 er berettigede til at 

begære en ekstraordinær kongres 

afholdt. 

§ 17, stk. 2 

Afgår en næstformand i 

kongresperioden, kan 

Hovedbestyrelsen konstituere en 

stedfortræder for den resterende del 

af kongresperioden, eller der kan 
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indkaldes til ekstraordinær kongres, 

jf. § 10. 

11) Daglig ledelse 

§ 15, stk. 1 

Formanden, bistået af 

næstformændene, leder 

organisationens daglige 

administration og er ansvarlige for 

regnskabsføringen i 

overensstemmelse med de af Daglig 

Ledelse, Hovedbestyrelsen og 

Kongressen givne anvisninger. 

§ 15, stk. 2 

Ved formandens forfald træder den 

stedfortrædende formand i hans 

sted. 

§ 15, stk. 3 

De fastlønnede tillidsrepræsentanter 

kan ikke beklæde andre lønnede 

hverv uden Hovedbestyrelsens 

godkendelse. 

Sekretariatet  

§ 38.  

Sekretariatet ledes af en af 

forretningsudvalget ansat direktør, 

der varetager den daglige ledelse af 

sekretariatet på grundlag af de af 

forretningsudvalget givne 

retningslinjer.  

 

”Hovedorganisationens” daglige 

ledelse 

§ 

Formanden, bistået af 

næstformændene, leder 

”Hovedorganisationens” daglige 

administration og er ansvarlige for 

regnskabsføringen i 

overensstemmelse med de af 

forretningsudvalget, 

hovedbestyrelsen og kongressen 

givne anvisninger. 

Stk. 2. Ved formandens forfald 

træder den stedfortrædende 

formand i hans/hendes sted. 

Stk. 3. Formand og næstformænd 

kan ikke beklæde andre lønnede 

hverv uden hovedbestyrelsens 

godkendelse. 

§ 

Formand og næstformænd afgår 

senest, når de når den individuelle 

folkepensionsalder. 

§ 
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Afgår formanden i kongresperioden 

indkaldes til en ekstraordinær 

kongres med henblik på valg af 

formand.  

§  

Afgår en næstformand i 

kongresperioden, kan 

hovedbestyrelsen  konstituere en 

stedfortræder for den resterende del 

af kongresperioden, eller der kan 

indkaldes til ekstraordinær kongres, 

jf. §. Endelig kan hovedbestyrelsen 

beslutte at lade valg af 

næstformand afvente 

førstkommende ordinære kongres. 

12) Organisationsmøde 

  Organisationsmøde 

§ 

Til orientering og drøftelse af sager 

af høj prioritet, skal 

forretningsudvalget indkalde 

formændene for 

medlemsorganisationerne hvert 

halve år. 

Mødet har ved flertalsbeslutning 

indstillingsret til 

forretningsudvalget og 

hovedbestyrelsen. 
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Stk. 2. Organisationsmøder skal 

afholdes, når formænd fra mindst 

en femtedel af 

medlemsorganisationerne forlanger 

det med angivelse af motiveret 

dagsorden. I disse tilfælde skal 

Organisationsmøde afholdes senest 

1 måned efter kravets fremsættelse. 

Stk. 3. Organisationsmøder 

indkaldes med mindst 8 dages 

varsel ved skriftlig meddelelse til 

formændene for organisationerne 

med dagsorden for mødet 

13) Beretning, regnskab og revision 

Beretning, regnskab og revision 

§ 18, stk. 1 

Der udgives en årlig beretning om 

LO’s virksomhed samt et revideret 

årsregnskab. Med-

lemsorganisationerne tilstilles 

beretning og regnskab. 

§ 18, stk. 2 

Hovedbestyrelsens medlemmer/de 

kongresdelegerede skal gennem 

deres respektive forbund have 

regnskab tilstillet mindst 14 dage 

før afholdelse af det 

hovedbestyrelsesmøde, hvori 

(Kontingent) 

§ 40.  

Stk. 2. Forretningsudvalget foretager 

de økonomiske dispositioner og 

fastsætter regler for 

regnskabsførelsen, revisionen, 

fremgangsmåden ved ind- og 

udbetalinger samt anbringelse af 

eventuelle beholdninger. Ved 

underskrift af for- og næstformand 

samt FTF's direktør kan FTF 

forpligtiges ved køb, salg, 

pantsætninger og andre dispositioner 

over fast ejendom.  

§ 41.  

Beretning, regnskab og revision 

§ 

Der udgives en årlig beretning om 

”Hovedorganisationens” 

virksomhed samt et revideret 

årsregnskab. 

Medlemsorganisationerne tilstilles 

beretning og regnskab. 

§ 

I ikke-kongresår er det 

hovedbestyrelsen , der endeligt 

godkender regnskabet, og 

kongressen får forelagt 

regnskaberne til efterretning. I 

kongresår er det kongressen.  

 

LO FTF Grundlag, samlet fil side 62 af 108



28 

LO love FTF vedtægter Foreløbige forslag Bemærkninger 

regnskab behandles undtaget de år, 

hvor der afholdes ordinær kongres. 

§ 19, stk. 1 

Regnskabsåret er 1. januar – 31. 

december. 

§ 19, stk. 2 

Efter hvert regnskabsårs afslutning 

udarbejdes årsrapport. 

§ 19, stk. 3 

Årsrapporten revideres af den i 

henhold til lovenes § 9, stk. 3, 

valgte revisionskomité. Revisionen 

foretages i henhold til den af 

Hovedbestyrelsen vedtagne 

revisionsinstruks, og 

revisionskomiteen har kun 

revisionsmæssigt ansvar i henhold 

til denne. Hovedbestyrelsen lader 

herudover årsrapporten underkaste 

statsautoriseret revision. 

§ 20, stk. 1 

Revisionskomiteen har til enhver tid 

ret til at gennemgå regnskaberne og 

skal foretage kritisk revision mindst 

én gang hvert kvartal. 

§ 20, stk. 2 

Revisionskomiteen indsender efter 

hver revision en indberetning til 

Hovedbestyrelsen, såfremt 

Ved hvert regnskabsårs afslutning 

opstilles driftsregnskab og status, der 

forinden forelæggelse for 

forretningsudvalget, 

repræsentantskab og kongres, skal 

være revideret af den af 

forretningsudvalget udpegede 

statsautoriserede revision og af den 

af kongressen valgte revision. 

Stk. 2. I kongresår er det kongressen, 

der endeligt godkender regnskabet.  

§ 42.  

Den statsautoriserede revision 

udfører den talmæssige revision, den 

talmæssige gennemgang af bilag, 

regnskabsopstilling m.v. og påser 

herunder, at alle afholdte udgifter er 

attesteret efter de gældende 

attesteringsregler. Den 

statsautoriserede revision foretager 

uanmeldt kasseeftersyn mindst to 

gange årligt.  

Stk. 2. Den kongresvalgte revision 

udfører den kritiske revision, der 

bedømmer om de økonomiske 

dispositioner er rimelige. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen  skal have 

regnskabet tilstillet mindst 14 dage 

før afholdelse af det møde, hvori 

regnskab behandles. I de år, hvor 

der afholdes ordinær kongres, skal 

de kongresdelegerede gennem 

deres respektive 

medlemsorganisationer have 

tilstillet regnskabet. 

§  

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 2. Efter hvert regnskabsårs 

afslutning udarbejdes årsrapport. 

Stk. 3. Årsrapporten revideres af 

det i henhold til vedtægternes § *, 

valgte revisionsudvalg. Revisionen 

foretages i henhold til den af 

hovedbestyrelsen  vedtagne 

revisionsinstruks, og 

revisionsudvalget har kun 

revisionsmæssigt ansvar i henhold 

til denne. Hovedbestyrelsen lader 

herudover årsrapporten underkaste 

statsautoriseret revision. 

§  

Revisionsudvalget har til enhver tid 

ret til at gennemgå regnskaberne og 

skal foretage kritisk revision 

mindst én gang hvert halve år. 
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revisionsbesøget har givet 

anledning til væsentlige 

bemærkninger. 

§ 21 

Hvis regnskabet findes at være i 

uorden, er formanden pligtig til 

straks at udlevere revisionskomiteen 

alt, hvad der findes i hans 

besiddelse af LO’s ejendele såsom 

bøger, dokumenter, penge, nøgler 

osv., hvorefter der uopholdeligt 

tilstilles Hovedbestyrelsen fornøden 

meddelelse. Under sådanne forhold 

kan Hovedbestyrelsen suspendere 

formanden og næstformændene, 

indtil en ekstraordinær kongres har 

taget beslutning i sagen. 

Stk. 2. Revisionsudvalget 

indsender efter hver revision en 

indberetning til hovedbestyrelsen, 

såfremt revisionsbesøget har givet 

anledning til væsentlige 

bemærkninger. 

§ 

Hvis regnskabet findes at være i 

uorden, er formanden pligtig til 

straks at udlevere revisionsudvalget 

alt, hvad der findes i formandens 

besiddelse af 

”Hovedorganisationens” ejendele 

såsom pc’er, bøger, dokumenter, 

betalingskort, penge, nøgler osv., 

hvorefter der uopholdeligt tilstilles 

hovedbestyrelsen  fornøden 

meddelelse. Under sådanne forhold 

kan hovedbestyrelsen suspendere 

formanden og næstformændene, 

indtil en ekstraordinær kongres har 

taget beslutning i sagen. 

14) Tegningsret 

Tegningsret 

§ 22, stk. 1 

Ved dispositioner over LO's 

formue, herunder pantsætning eller 

overdragelse af fast ejendom, 

 Tegningsret 

§ 

Ved dispositioner over 

”Hovedorganisationens” formue, 

herunder pantsætning eller 

overdragelse af fast ejendom, 
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kræves underskrift af formand og 

stedfortrædende formand i forening.  

I tilfælde af forfald af en af disse 

underskriver en af de øvrige 

næstformænd i stedet for den 

pågældende. 

§ 22, stk. 2 

Formanden og den stedfortrædende 

formand kan i forening give prokura 

til en eller to stedfortrædere, der i 

formandens og/eller den 

stedfortrædende formands fravær 

kan medunderskrive ved 

dispositioner, der falder inden for 

den daglige administration. 

I forbindelse med underskrift på 

checks, bankoverførsler mv. i den 

daglige administration kan 

formanden og den stedfortrædende 

formand i forening give fuldmagt 

til, at to medarbejdere underskriver 

i forening. 

kræves underskrift af formand og 

stedfortrædende formand i 

forening.  

I tilfælde af forfald af en af disse 

underskriver en af de øvrige 

næstformænd i stedet for den 

pågældende. 

Stk. 2. Formanden og den 

stedfortrædende formand kan i 

forening give prokura til en eller to 

stedfortrædere, der i formandens 

og/eller den stedfortrædende 

formands fravær kan med-

underskrive ved dispositioner, der 

falder inden for den daglige 

administration. 

I forbindelse med underskrift på 

bankoverførsler mv. i den daglige 

administration kan formanden og 

den stedfortrædende formand i 

forening give fuldmagt til, at to 

medarbejdere underskriver i 

forening. 

15) Kontingent, budget og hæftelse 

Kontingent, budget og hæftelse 

§ 23, stk. 1 

Til dækning af omkostningerne ved 

LO's virksomhed betaler 

medlemsorganisationerne et af 

Kontingent  

§ 39.  

Den ordinære kongres fastsætter 

endeligt kontingent på baggrund af 

et rammebudget. 

Kontingent, budget og hæftelse 

§ 

Den ordinære kongres fastsætter 

det årlige kontingent pr. medlem.  
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Kongressen fastsat årligt kontingent 

pr. medlem. I det samlede 

kontingent kan afsættes midler til 

særlige formål. 

§ 23, stk. 2 

Hovedbestyrelsen kan foretage 

regulering af kontingentet inden for 

de af Kongressen fastsatte rammer 

og retningslinjer. 

§ 23, stk. 3 

Som grundlag for kongressens 

fastsættelse af kontingent 

forelægges et af Hovedbestyrelsen 

behandlet rammebudget for 

kongresperioden. 

§ 23, stk. 4 

Kontingentet indbetales halvårligt 

forud i januar og juli måned. 

§ 24 

Hovedbestyrelsen skal senest den 

15. december have forelagt et af 

formanden udarbejdet budgetforslag 

for det kommende regnskabsår til 

godkendelse. 

§ 25 

Medlemsorganisationerne hæfter 

ikke for LO's forpligtelser. 

 

Stk. 2. Forretningsudvalget kan 

ændre rammebudgettet. 

Stk. 3. Det samlede kontingent pr. 

organisation beregnes på grundlag af 

antal aktive medlemmer pr. seneste 

1. januar. 

Stk. 4. Kontingentet indbetales 

kvartalsvis forud. 

Stk. 5. Nyoptagne organisationer 

indbetaler kontingentet fra og med 

det kvartal, hvor optagelsen sker. 

 

Stk. 2. Som grundlag for 

kongressens fastsættelse af 

kontingent forelægges et af 

hovedbestyrelsen behandlet 

rammebudget for kongresperioden. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan 

foretage regulering af kontingentet 

inden for de af kongressen fastsatte 

rammer og retningslinjer. 

Stk. 4. Det samlede kontingent pr. 

organisation beregnes på grundlag 

af antal medlemmer pr. 1. januar. 

Stk. 5. Kontingentet indbetales 

halvårligt forud. 

Stk. 6. Nyoptagne organisationer 

indbetaler kontingentet fra og med 

det kvartal, hvor optagelsen sker 

§  

Hovedbestyrelsen   skal senest den 

15. december have forelagt et af 

formanden udarbejdet 

budgetforslag for det kommende 

regnskabsår til godkendelse. 

§ 

Medlemsorganisationerne hæfter 

ikke for ”Hovedorganisationens” 

forpligtelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nærmere fastsættelse af hvilke 

medlemmer, der skal betales 

kontingent for, skal nærmere 

afgrænses i et fælles protokollat. 

Fastlæggelsen må ikke indebære en 

forringelse af grundlaget for den nye 

hovedorganisations økonomi. 
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16) Mødeudgifter 

Mødeudgifter 

§ 26 

Medlemsorganisationerne betaler 

selv de udgifter, der er forbundet 

med deres deltagelse i de af LO 

indkaldte møder. 

 

 Mødeudgifter 

§ 

Medlemsorganisationerne betaler 

selv de udgifter, der er forbundet 

med deres deltagelse i de af 

”Hovedorganisationen” indkaldte 

møder. 

 

17) Indgåelse af overenskomst 

Indgåelse af overenskomst 

§ 27, stk. 1 

Hovedbestyrelsen kan opstille krav 

af almen interesse, der bør rejses 

ved de kommende 

overenskomstforhandlinger. 

§ 27, stk. 2 

Såfremt disse eller andre krav 

forhandles direkte mellem LO og en 

modstående hovedorganisation, og 

forhandlingerne afsluttes med, at 

der opnås enighed, indgår resultatet 

i forslagene til nye overenskomster 

for medlemsorganisationerne. 

§ 27, stk. 3 

Hovedoverenskomster med 

almindelige bestemmelser bør kun 

Medlemsorganisationens pligter  

§ 6, stk. 1 

Ved generelle forhandlinger om løn- 

og arbejdsforhold skal 

medlemsorganisationerne underrette 

FTF om forhandlingernes 

påbegyndelse og om disses endelige 

resultat, ligesom de holder FTF 

underrettet om vigtige forhandlinger, 

som må antages at have betydning 

for øvrige medlemsorganisationer. 

 

Indgåelse af overenskomst 

§  

Hovedbestyrelsen kan opstille krav 

af almen interesse, der bør rejses 

ved de kommende 

overenskomstforhandlinger. 

Stk. 2. Såfremt disse eller andre 

krav forhandles direkte mellem 

”Hovedorganisationen” og en 

modstående hovedorganisation, og 

forhandlingerne afsluttes med, at 

der opnås enighed, indgår resultatet 

i forslagene til nye overenskomster 

for medlemsorganisationerne. 

Stk. 3. Hovedoverenskomster med 

almindelige bestemmelser kan 

Det forudsættes, at 

hovedorganisationens involvering i 

overenskomstforhandlinger vil 

fortsætte som hidtil på både det 

offentlige og private arbejdsmarked, 

herunder med nedsættelse af et 

forhandlingsudvalg i forbindelse med 

de private overenskomstforhandlinger 

på det hidtidige LO/DA-område. 

På det øvrige private arbejdsmarked vil 

hovedorganisationen som hidtil kun 

deltage, hvis overenskomstparterne 

måtte ønske det.  

På det offentlige arbejdsmarked vil 

hovedorganisationen ikke direkte 

deltage i forhandlingerne, og det 

forudsættes, at hovedorganisationens 

kompetence i henhold til 
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indgås under forbehold af LO’s 

sanktion. 

§ 28, stk. 1 

LO har ret til at indgå hovedaftaler 

og overenskomster med de 

modstående hovedorganisationer 

om spørgsmål af almen interesse for 

lønmodtagerne. 

§ 28, stk. 2 

Sådanne overenskomster og 

hovedaftaler skal godkendes af 

Hovedbestyrelsen eller Kongressen. 

§ 28, stk. 3 

Daglig Ledelse kan dog godkende 

mindre ændringer i eksisterende 

overenskomster og hovedaftaler. 

indgås under forbehold af 

”Hovedorganisationens” sanktion. 

§  

”Hovedorganisationen” har ret til at 

indgå hovedaftaler og 

overenskomster med de 

modstående hovedorganisationer 

om spørgsmål af almen interesse 

for lønmodtagerne. 

Stk. 2. Sådanne overenskomster og 

hovedaftaler skal godkendes af 

hovedbestyrelsen eller kongressen. 

Stk. 3. Forretningsudvalget kan dog 

godkende mindre ændringer i 

eksisterende overenskomster og 

hovedaftaler. 

forligsmandsloven som hidtil delegeres 

til ”top”forhandlerne på det offentlige 

område. Det samme er gældende på 

Finanssektorens Arbejdsgiverforenings 

og Danmarks Apotekerforenings 

områder. 

Disse forudsætninger er i 

overensstemmelse med ”Debatoplæg 

om en ny hovedorganiations rolle i 

overenkomstforhandlingerne” 

behandlet på LO-FTF’s 

styregruppemøde den 25. august 2016. 

 

 18) Konflikter 

Konflikter 

§ 29, stk. 1 

Medlemsforbund, der ønsker støtte 

fra LO til gennemførelse af 

strejke/lockout iværksat af eller 

imod det pågældende forbund, skal 

så tidligt som muligt underrette LO 

om den mulige konflikt.  

§ 29, stk. 2 

 Konflikter 

§ 

Medlemsorganisationer, der ønsker 

støtte fra ”Hovedorganisationen” til 

gennemførelse af strejke/lockout 

iværksat af eller imod det 

pågældende organisationer, skal så 

tidligt som muligt underrette 

”Hovedorganisationen” om den 

mulige konflikt.  
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Hovedbestyrelsen skal, medmindre 

der foreligger særlige 

omstændigheder, senest 14 dage 

efter, man har modtaget den i stk. 1 

nævnte underretning, meddele 

medlemsforbundet, om LO vil støtte 

konflikten. 

§ 29, stk. 3 

Under konflikter, der understøttes af 

LO, skal det pågældende 

medlemsforbund rådføre sig med 

Daglig Ledelse i alle spørgsmål 

vedrørende henvendelser til 

offentligheden og forhandlinger 

med arbejdsgiverne. 

Stk. 2. Forretningsudvalget skal, 

medmindre der foreligger særlige 

omstændigheder, senest 14 dage 

efter, man har modtaget den i stk. 1 

nævnte underretning, meddele 

medlemsorganisationen, om 

”Hovedorganisationen” vil støtte 

konflikten. 

Stk. 3. Under konflikter, der 

understøttes af 

”Hovedorganisationen”, skal den 

pågældende medlemsorganisation 

rådføre sig med forretningsudvalget 

i alle spørgsmål vedrørende 

henvendelser til offentligheden og 

forhandlinger med arbejdsgiverne. 

19) Sympatikonflikter 

Sympatikonflikter 

§ 30, stk. 1 

LO’s hovedbestyrelse kan pålægge 

et medlemsforbund at forelægge sin 

kompetente forsamling eller sine 

medlemmer et forslag om 

iværksættelse af sympatikonflikt af 

nærmere fastsat omfang til støtte for 

en i henhold til § 29 godkendt 

konflikt. 

§ 30, stk. 2 

 Sympatikonflikter 

§ 

Hovedbestyrelsen kan pålægge en 

medlemsorganisation at forelægge 

sin kompetente forsamling eller 

sine medlemmer et forslag om 

iværksættelse af sympatikonflikt af 

nærmere fastsat omfang til støtte 

for en i henhold til § () godkendt 

konflikt. 

 

Forslaget følger LO’s love, men er 

mindre detaljeret. 

Om anvendelse af sympatikonflikter 

henvises til ”Debatoplæg om en ny 

hovedorganisations rolle i 

overenskomstforhandlingerne” 

behandlet på LO-FTF’s 

styregruppemøde den 25. august 2016 

og ”Notat om adgang til 

sympatikonflikt” af 29. juli 2016. 

LO FTF Grundlag, samlet fil side 69 af 108



35 

LO love FTF vedtægter Foreløbige forslag Bemærkninger 

En sådan sympatikonflikt kan dog 

ikke forlanges iværksat, såfremt der 

ikke opnås et flertal herfor på 3/4 af 

de afgivne stemmer i forbundets 

kompetente organ eller, hvis for-

bundet beslutter i stedet at afholde 

urafstemning, af de ved 

urafstemningen afgivne stemmer. 

§ 30, stk. 3 

Daglig Ledelse har ret til at være 

repræsenteret på det i stk. 2 nævnte 

møde i den kompetente forsamling 

eller på møder arrangeret af 

forbundet i forbindelse med en i 

henhold til stk. 2 besluttet 

urafstemning. 

20) Konfliktunderstøttelse 

Konfliktunderstøttelse 

§ 31, stk. 1 

Under en i henhold til § 29 af LO 

godkendt konflikt eller en i henhold 

til § 30 iværksat sympatikonflikt, 

som omfatter over 3 pct. af det 

pågældende forbunds medlemmer, 

yder LO en konfliktunderstøttelse 

udgørende et af Hovedbestyrelsen 

fastsat beløb pr. uge pr. 

konfliktberørt medlem. LO 

udbetaler dog ingen 

FTF-garantifond  

§ 43.  

FTF-garantifonden har til formål at 

støtte FTF-organisationer, som er 

kommet eller må antages at komme i 

konfliktsituation eller som af 

tilsvarende grunde trænger til 

økonomisk støtte.  

§ 44.  

Garantifondens størrelse fastsættes 

af kongressen.  

Konfliktunderstøttelse 

§ 

Under en i henhold til § () af 

”Hovedorganisationen” godkendt 

konflikt eller en i henhold til § () 

iværksat sympatikonflikt, som 

omfatter over 3 pct. af den 

pågældende medlemsorganisations 

medlemmer, yder 

”Hovedorganisationen” en 

konfliktunderstøttelse udgørende et 

af hovedbestyrelsen  fastsat beløb 

LO’s regler er indsat. 

Om anvendelse af 

konfliktunderstøttelse i LO og FTF 

henvises til ”Notat om 

konfliktunderstøttelse” af 9. august 

2016. 

Det forudsættes, at reglerne fortsat 

ikke vil spille nogen større rolle i 

forbindelse med finansieringen af 

fremtidige lovlige konflikter. I LO har 

det været brugt meget sjældent. – 

LO FTF Grundlag, samlet fil side 70 af 108



36 

LO love FTF vedtægter Foreløbige forslag Bemærkninger 

konfliktunderstøttelse for den første 

uges konflikt. 

§ 31, stk. 2 

Som konfliktberørte medlemmer 

regnes arbejdsløse, som i henhold 

til arbejdsløshedsloven mister 

arbejdsløshedsdagpenge på grund af 

konflikten. 

§ 31, stk. 3 

Et medlemsforbund er først 

berettiget til konfliktunderstøttelse 

et år efter, det er optaget som 

medlem i LO, medmindre der er 

tale om en af LO i henhold til § 30 

besluttet sympatikonflikt. 

§ 31, stk. 4 

Økonomisk støtte fra LO til 

arbejdsstandsninger, som er 

godkendt i henhold til § 30 eller 

iværksat i henhold til § 31, kan kun 

inddrages, hvis Hovedbestyrelsen 

eller en kongres beslutter dette, eller 

hvis det pågældende forbund ikke 

efterlever bestemmelsen i § 29, stk. 

3. 

 

§ 45.  

Garantifondens støtte til 

medlemsorganisationerne kan enten 

gives som tilskud eller lån. 

Forretningsudvalget fastsætter i 

hvert tilfælde, hvorledes og på 

hvilke betingelser støtte ydes, 

herunder vilkår for tilbagebetaling af 

lån. 

Stk. 2. Den organisation, der 

anmoder om støtte, skal give 

forretningsudvalget oplysninger om 

forhandlingssituationen og det 

formål, støtten skal anvendes til. 

Forretningsudvalget skal endvidere 

have oplysning om organisationens 

konfliktøkonomi. 

Stk. 3. Forretningsudvalget kan som 

betingelse for støtte fra 

garantifonden opstille 

minimumsregler for 

organisationernes selvstændige 

konfliktøkonomi. 

Stk. 4. Støtte til 

medlemsorganisationerne ydes 

normalt som lån. 

pr. uge pr. konfliktberørt medlem. 

”Hovedorganisationen” udbetaler 

dog ingen konfliktunderstøttelse 

for den første uges konflikt. 

Stk. 2. Som konfliktberørte 

medlemmer regnes arbejdsløse, 

som i henhold til arbejdsløshedslo-

ven mister arbejdsløshedsdagpenge 

på grund af konflikten. 

Stk. 3. En medlemsorganisation er 

først berettiget til 

konfliktunderstøttelse et år efter, 

den er optaget som medlem i 

”Hovedorganisationen”, 

medmindre der er tale om en af 

”Hovedorganisationen” i henhold 

til § () besluttet sympatikonflikt. 

Stk. 4. Økonomisk støtte fra 

”Hovedorganisationen” til 

arbejdsstandsninger, som er 

godkendt i henhold til § () eller 

iværksat i henhold til § (), kan kun 

inddrages, hvis hovedbestyrelsen  

eller en kongres beslutter dette, 

eller hvis den pågældende 

medlemsorganisation ikke 

efterlever bestemmelsen i § (). 

Siden storkonflikten i 1998 har 

reglerne haft betydning 2 gange. 

21) Konfliktkontingent 

Konfliktkontingent  Konfliktkontingent  
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§ 32, stk. 1 

Til dækning af udgifterne ved 

udbetaling af konfliktunderstøttelse 

i henhold til § 31, stk. 1, kan 

Hovedbestyrelsen udskrive et 

ugentligt konfliktkontingent pr. 

medlem, der er i arbejde. 

Hovedbestyrelsen kan beslutte at 

udskrive konfliktkontingent i 

anledning af, at LO udbetaler 

konfliktunderstøttelse til faglige 

organisationer i udlandet. 

§ 32, stk. 2 

Bidragene indbetales af de 

respektive forbund ugevis i henhold 

til nærmere bestemmelser herom 

fastsat af Daglig Ledelse. 

§ 32, stk. 3 

Ved beregning af 

konfliktkontingent har 

medlemsforbund, der finansierer 

konflikter inden for eget område, 

uden mulighed for at modtage 

konfliktunderstøttelse fra LO, ret til 

at fradrage det af LO’s 

hovedbestyrelse i henhold til § 31, 

stk. 1, fastsatte beløb pr. kon-

fliktdeltager pr. uge. 

§ 

Til dækning af udgifterne ved 

udbetaling af konfliktunderstøttelse 

i henhold til § (), stk. 1, kan 

hovedbestyrelsen  udskrive et 

ugentligt konfliktkontingent pr. 

medlem, der er i arbejde. 

Hovedbestyrelsen  kan beslutte at 

udskrive konfliktkontingent i 

anledning af, at 

”Hovedorganisationen” udbetaler 

konfliktunderstøttelse til faglige 

organisationer i udlandet. 

Stk. 2. Bidragene indbetales af de 

respektive medlemsorganisationer 

ugevis i henhold til nærmere 

bestemmelser herom fastsat af 

forretningsudvalget. 

Stk. 3. Ved beregning af 

konfliktkontingent har 

medlemsorganisationer, der 

finansierer konflikter inden for eget 

område, uden mulighed for at 

modtage konfliktunderstøttelse fra 

”Hovedorganisationen”, ret til at 

fradrage det af 

”Hovedorganisationen” i henhold 

til § (), stk. 1, fastsatte beløb pr. 

konfliktdeltager pr. uge. 

LO FTF Grundlag, samlet fil side 72 af 108



38 

LO love FTF vedtægter Foreløbige forslag Bemærkninger 

22) Overflytning 

Overflytning 

§ 33 

Når et medlem af en 

medlemsorganisation overgår til et 

andet fag, må den organisation, 

hvortil tilflytning sker, ikke afkræve 

den tilflyttede indskud, forudsat at 

vedkommende medlem har opfyldt 

sine forpligtelser mod den 

organisation, han forlader. 

 Overflytning 

§  

Når et medlem af en 

medlemsorganisation overgår til et 

andet fag, må den organisation, 

hvortil tilflytning sker, ikke 

afkræve den tilflyttede indskud, 

forudsat at  medlemmet har opfyldt 

sine forpligtelser mod den 

organisation, vedkommende 

forlader. 

 

23) Samarbejde og grænsestrid 

Grænsestrid 

§ 34, stk. 1 

LO’s medlemsforbund forpligter sig 

til at forebygge og løse eventuelle 

uenigheder om de 

organisationsmæssige grænser 

mellem to eller flere forbund. 

§ 34, stk. 2 

Hvis forbundene undtagelsesvis 

ikke kan løse en sag efter stk. 1, kan 

ethvert af de involverede forbund 

indbringe sagen for 

Hovedbestyrelsen med henblik på 

behandling i LO’s grænseudvalg. 

(Medlemsorganisationens pligter) 

§ 7.  

FTF's medlemsorganisationer 

forpligter sig til at forebygge og løse 

eventuelle uenigheder om de 

foreningsmæssige grænser mellem 

to eller flere medlemsorganisationer. 

Stk. 2. Hvis 

medlemsorganisationerne ikke kan 

løse en sag efter stk. 1, kan en eller 

flere af de involverede 

organisationer indbringe sagen for 

forretningsudvalget med henblik på 

behandling i FTF's grænseudvalg, 

Samarbejde og 

grænsestridigheder 

§ 

”Hovedorganisationens” 

medlemsorganisationer forpligter 

sig til at forebygge og løse 

eventuelle uenigheder om de 

organisationsmæssige grænser 

mellem to eller flere 

medlemsorganisationer. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter 

retningslinjer for 

grænsestridigheder og 

forretningsorden for grænsenævnet. 

De nye regler om samarbejde og 

grænsestridigheder træder i kraft den 

1. januar 2019. Hidtidig 

grænsedragning og praksis i forhold til 

medlemsorganisering skal tillægges 

afgørende betydning ved nye sager 

mellem LO’s og FTF’s 

medlemsorganisationer. 

Med hensyn til aftaler om 

grænseforhold forudsættes, at LO’s 

aftale med AC videreføres. 
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§ 34, stk. 3 

Grænseudvalget består af 3 

medlemmer. Formanden for 

grænseudvalget, der skal opfylde 

betingelserne for at beklæde et 

dommerembede, udpeges af LO’s 

hovedbestyrelse for en 

kongresperiode. De øvrige 2 

medlemmer udpeges til behandling 

af den enkelte sag af 

Hovedbestyrelsen. 

§ 34, stk. 4 

Grænseudvalgets sagsbehandling 

sker i overensstemmelse med 

forretningsorden for græn-

seudvalget, som vedtages af LO’s 

hovedbestyrelse. 

§ 34, stk. 5 

Såfremt det ikke lykkes 

grænseudvalget at mægle forlig, 

afgør udvalget sagen i henhold til 

forretningsordenen. 

§ 34, stk. 6 

Finder et forbund, at et andet 

forbund ikke har efterlevet en 

kendelse fra grænseudvalget senest 

1 måned efter, at denne er meddelt 

forbundene, eller har et forbund 

ikke efterlevet reglerne om 

ligesom forretningsudvalget på eget 

initiativ kan tage opståede 

uoverensstemmelser op til 

behandling. 

Forretningsudvalget kan pålægge de 

involverede organisationer at 

fortsætte drøftelserne med henblik 

på at løse de opståede 

uoverensstemmelser, såfremt 

forretningsudvalget ikke finder, at de 

pågældende organisationer har 

udtømt alle forhandlingsmuligheder. 

Stk. 3. FTF's forretningsudvalg 

udpeger for en kongresperiode en 

formand for grænseudvalget. 

Formanden skal opfylde 

betingelserne for at beklæde et 

dommerembede. Hver af de 

stridende parter udpeger et medlem 

til grænseudvalget. 

Stk. 4. Såfremt det ikke lykkes 

grænseudvalget at mægle forlig, 

afgør formanden for grænseudvalget 

sagen. Inden sagen afgøres, høres de 

berørte medlemmer. Formanden for 

grænseudvalget træffer afgørelse 

om, hvem disse er. 

Stk. 5. Grænseudvalgets afgørelse er 

endelig og kan ikke ankes. 

Formanden for grænseudvalget 

Stk. 3. Hvis 

medlemsorganisationerne ikke kan 

løse en sag efter stk. 1 – hverken 

ved forhandling eller mægling – 

kan enhver af de involverede 

medlemsorganisationer indbringe 

sagen for behandling i 

grænsenævnet. 

Hovedbestyrelsen kan endvidere 

pålægge de berørte parter 

yderligere forhandling, såfremt 

hovedbestyrelsen ikke finder, at de 

pågældende organisationer har 

udtømt alle 

forhandlingsmuligheder. 

Stk. 4. Grænsenævnet består af 3 

medlemmer. Formanden for 

grænsenævnet, der skal opfylde 

betingelserne for at beklæde et 

dommerembede, udpeges af 

hovedbestyrelsen for en 

kongresperiode. De 2 øvrige 

medlemmer udpeges af 

forretningsudvalget fra sag til sag.  

Stk. 5. Såfremt det ikke lykkes 

grænsenævnet at mægle forlig, 

afgør grænsenævnet sagen i 

henhold til forretningsordenen.  

Stk. 6. Grænsenævnets afgørelser 

er endelige, og 

medlemsorganisationerne skal 
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forhandling, mægling og 

behandling ved grænseudvalget, 

kan sagen indbringes for LO’s 

grænseudvalg med henblik på 

fastsættelse af økonomisk sanktion. 

Området for fastsættelse af den 

økonomiske sanktion, 

udmålingshensyn, og hvem det 

fastsatte beløb skal tilfalde, 

fastsættes i forretningsordenen. 

beslutter, om der skal fastsættes en 

økonomisk kompensation. 

loyalt efterleve nævnets afgørelser 

og aftaler indgået som led i 

forhandling og mægling i 

grænsestridigheder. Såfremt dette 

ikke sker, kan sagen indbringes for 

grænsenævnet, der beslutter, om 

der i givet fald skal fastsættes en 

økonomisk sanktion i henhold til 

nævnets forretningsorden. 

24) Eksklusion 

Eksklusion 

§ 35, stk. 1 

Hovedbestyrelsen kan med 3/4 

majoritet af samtlige medlemmer 

beslutte at ekskludere et 

medlemsforbund, som ikke opfylder 

sine forpligtelser over for LO eller 

på anden måde modarbejder LO’s 

formål, som disse er fastsat i 

vedtægterne. 

§ 35, stk. 2 

En beslutning om eksklusion kan af 

det pågældende forbund indbringes 

for førstkommende kongres eller 

ekstraordinær kongres jf. § 10. 

§ 35, stk. 3 

Indbringelse for kongres eller 

ekstraordinær kongres har 

Eksklusion 

§ 9.  

Ved åbenbar modarbejdelse af FTF's 

beslutninger og bestræbelser kan 

kongressen ekskludere en 

medlemsorganisation.  

Stk. 2. Eksklusion med øjeblikkelig 

virkning kan efter 

forretningsudvalgets indstilling 

foretages af repræsentantskabet med 

mindst fire femtedele majoritet af 

samtlige afgivne stemmer (inkl. 

stemmer ikke).  

Stk. 3. Repræsentantskabets 

afgørelse i et sådant tilfælde kan af 

den ekskluderede organisation senest 

30 dage efter, at afgørelsen er 

meddelt den pågældende 

Eksklusion 

§ 

Hovedbestyrelsen  kan med 3/4 

majoritet af de tilstedeværende 

medlemmer beslutte at ekskludere 

en medlemsorganisation, som ikke 

opfylder sine forpligtelser over for 

”Hovedorganisationen” eller på 

anden måde modarbejder 

”Hovedorganisationens” formål, 

som disse er fastsat i vedtægterne, 

eller modarbejder 

”Hovedorganisationens” 

beslutninger og bestræbelser. 

Stk. 2. En beslutning om 

eksklusion kan af den pågældende 

medlemsorganisation indbringes 

for førstkommende kongres eller 

ekstraordinær kongres jf. § (). 
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opsættende virkning, medmindre 

eksklusionen skyldes manglende 

betaling af kontingent, herunder 

konfliktkontingent. 

organisation, forlanges forelagt 

førstkommende kongres til 

behandling og endelig afgørelse.  

Stk. 4. Organisationen skal på 

kongressen have adgang til at udtale 

sig.  

Stk. 5. Til kongressens beslutning 

om eksklusion af en organisation 

kræves to tredjedele majoritet af 

samtlige afgivne stemmer (inkl. 

stemmer ikke).  

Stk. 6. Underretning om eksklusion 

meddeles omgående pågældende 

organisation pr. anbefalet brev med 

angivelse af tidspunkt for og 

grunden til eksklusionen.  

Stk. 7. Fra tidspunktet for 

eksklusionen udtræder den 

ekskluderede organisations 

repræsentanter af FTF's kongres, 

repræsentantskab, forretningsudvalg 

m.v.  

Stk. 8. En ekskluderet organisation 

har ikke krav på nogen del af 

indbetalt kontingent eller på FTF's 

midler i øvrigt. 

Stk. 3. Indbringelse for kongres 

eller ekstraordinær kongres har 

opsættende virkning, medmindre 

eksklusionen skyldes manglende 

betaling af kontingent, herunder 

konfliktkontingent. 

Stk. 4. Underretning om eksklusion 

meddeles omgående pågældende 

organisation pr. anbefalet brev med 

angivelse af tidspunkt for og 

grunden til eksklusionen.  

Stk. 5. Fra tidspunktet for 

eksklusionen udtræder den 

ekskluderede organisations 

repræsentanter af 

”Hovedorganisationens” 

kompetente organer.  

Stk. 6. En ekskluderet organisation 

har ikke krav på nogen del af 

indbetalt kontingent eller på 

”Hovedorganisationens” midler i 

øvrigt. 

25) Vedtægtsændringer 

Lovændringer 

§ 36, stk. 1 

Vedtægtsændringer  

§ 46.  

Vedtægtsændringer 

§ 

 

LO FTF Grundlag, samlet fil side 76 af 108



42 

LO love FTF vedtægter Foreløbige forslag Bemærkninger 

Lovændringer kan kun vedtages på 

en kongres. 

§ 36, stk. 2 

Forslag om lovændringer skal af et 

medlemsforbund fremsendes til 

Daglig Ledelse senest 4 måneder 

før den kongres, hvor forslaget 

ønskes behandlet, finder sted. 

§ 36, stk. 3 

Daglig Ledelse foranlediger de 

modtagne forslag og eventuelle af 

Daglig Ledelse og Ho-

vedbestyrelsen udarbejdede forslag 

udsendt til medlemsforbundene 

senest 1 måned før kongressens 

afholdelse. 

Ændringer i denne vedtægt kan kun 

vedtages af en ordinær eller 

ekstraordinær kongres. 

Stk. 2. Vedtagelse af ændringer 

kræver to tredjedele majoritet af 

samtlige afgivne stemmer (inkl. 

stemmer ikke). 

 

Vedtægtsændringer kan kun 

vedtages på en ordinær eller 

ekstraordinær kongres. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver 

to tredjedele majoritet af samtlige 

afgivne stemmer (inkl. stemmer 

ikke) – med mindre andet 

udtrykkeligt fremgår af 

vedtægterne. 

Stk. 3. Forslag om 

vedtægtsændringer skal af en 

medlemsorganisation fremsendes 

til forretningsudvalget senest 4 

måneder før den kongres, hvor 

forslaget ønskes behandlet, finder 

sted. 

Stk. 4. Forretningsudvalget 

foranlediger de modtagne forslag 

og eventuelle forslag fra 

forretningsudvalget og 

hovedbestyrelsen udsendt til 

medlemsorganisationerne senest 1 

måned før kongressens afholdelse. 

26) Sammenlægning af hovedorganisationer 

Sammenlægning af 

hovedorganisationer 

§ 37, stk. 1 

Beslutning om, at LO 

sammenlægges med en anden 

Sammenlægning  

§ 47.  

Beslutning om sammenlægning af 

FTF med en anden 

hovedorganisation kræver at 

Sammenlægning af 

hovedorganisationer 

§ 

Beslutning om, at 

”Hovedorganisationen” 

. 
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hovedorganisation, kan kun ske på 

en kongres. 

§ 37, stk. 2 

Hovedbestyrelsen skal, senest 2 

måneder før Kongressen afholdes, 

vedtage en redegørelse med 

forudsætninger og en nærmere 

angivelse af konsekvenserne af en 

sammenlægning. 

§ 37, stk. 3 

Kongressen kan med almindeligt 

flertal vedtage ændringsforslag til 

redegørelsen fra hovedbestyrelsen. 

§ 37, stk. 4 

Beslutningen om sammenlægning 

kan kun ske, når 2/3 af de 

tilstedeværende delegerede stemmer 

for det. 

vedtagelse herom sker på en ordinær 

eller ekstraordinær kongres.  

Stk. 2. Beslutning om 

sammenlægning skal vedtages med 

mindst to tredjedele majoritet af 

samtlige afgivne stemmer (inkl. 

stemmer ikke). 

Stk. 3. Kongressen skal samtidig 

træffe beslutning om fordelingen af 

FTF’s midler. 

sammenlægges med en anden 

hovedorganisation, kan kun ske på 

en kongres. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen skal, 

senest 2 måneder før kongressen 

afholdes, vedtage en redegørelse 

med forudsætninger og en nærmere 

angivelse af konsekvenserne af en 

sammenlægning. 

Stk. 3. Beslutningen om 

sammenlægning kan kun ske, når 

2/3 af de tilstedeværende 

delegerede stemmer for det.  

27) Opløsning 

Opløsning 

§ 38, stk. 1 

LO kan kun opløses ved en 

beslutning på en i den anledning 

indkaldt ekstraordinær kongres, når 

mindst 3/4 af de tilstedeværende 

delegerede stemmer for det. 

§ 38, stk. 2 

Opløsning  

§ 48. T 

Til opløsning af FTF kræves, at 

vedtagelse herom sker på to efter 

hinanden følgende kongresser, 

hvoraf den ene skal være en ordinær 

kongres. Mellem de to kongresser 

skal hengå mindst 6 måneder.  

Opløsning 

§  

”Hovedorganisationen” kan kun 

opløses ved en beslutning på en i 

den anledning indkaldt 

ekstraordinær kongres, når mindst 

3/4 af de tilstedeværende 

delegerede stemmer for det. 
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Organisationens pengemidler og 

øvrige effekter fordeles i så fald 

mellem organisationens 

medlemsforbund i forhold til disses 

medlemstal på 

opløsningstidspunktet. 

 

Stk. 2. Ved begge kongresser skal 

opløsningen vedtages med mindst to 

tredjedele majoritet af samtlige 

afgivne stemmer (inkl. stemmer 

ikke).  

Stk. 3. Den kongres, som endelig 

vedtager opløsningen, skal samtidig 

træffe beslutning om fordelingen af 

FTF's midler. 

Stk. 2. I det omfang, der ikke er 

indgået anden aftale om 

formuefordeling i forbindelse med 

”Hovedorganisationens” 

etabelering, fordeles 

”Hovedorganisationens” 

pengemidler og øvrige effekter ved 

opløsning mellem organisationens 

medlemsorganisationer i forhold til 

disses antal af aktive medlemmer 

på opløsningstidspunktet. 

Ifølge notat af 30. november 2017 om 

Budgetforudsætninger for en ny 

hovedorganisation indskyder FTF 150 

mio. kr. og LO 300 mio. kr i den nye 

hovedorganisation. Herudover 

indskydes LO’s resterende kapital som 

en særlig beskyttet kapital, som ved 

opløsning tilfalder det oprindelige LO. 

Rammerne for denne særligt 

beskyttede kapital skal afspejles i en 

særlig aftale. 
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Afrapportering vedrørende LO/FTF’s strategiske 

uddannelsespolitiske samarbejde under 2020-projektet 

Indledning 

Det blev som en del af LO/FTF 2020- projekt i januar 2016 besluttet, at der skulle 

etableres et strategisk samarbejde mellem LO og FTF på det uddannelsespolitiske område. 

Det strategiske samarbejde blev forankret i den politiske styregruppe. 

Arbejdet har omfattet følgende aktiviteter 

 En fælles temamøde-/seminarrække etc. for de uddannelsespolitisk ansvarlige i LO 

og FTF. 

 Udarbejdelse af et fælles visionsoplæg for Uddannelse 2025, som sætter nye 

offensive mål for det uddannelsespolitiske arbejde. 

 Fælles uddannelsespolitiske forslag og prioriteringer samt synliggørelse heraf, bl.a. 

medierne. 

 Gennemførelse af fælles uddannelsesaktiviteter mellem LO- og FTF-

organisationerne som en del af OK-indsatsen. 

 Løbende samarbejde omkring aktuelle uddannelsespolitiske problemstillinger 

 I forhold til projektplanen er der enkelte punkter, det ikke været muligt at få indfriet 

(f.eks. opgaven med udvikling af dokumentations- og inspirationsmateriale i 

forhold til at styrke fagbevægelsens indflydelse på de konkrete uddannelser og 

uddannelsesinstitutioner)  

Nedenfor uddybes de enkelte punkter kort: 

En fælles temamøde-/seminarrække etc. for de uddannelsespolitisk 

ansvarlige i LO og FTF. 

Der blev i tilknytning til udarbejdelsen af det uddannelsespolitisk visionsoplæg afviklet 5 

debatmøder i 2016 og der har efterfølgende i 2017 ligeledes været afholdt en fælles 

workshop. 

De første 5 debatmøder havde fokus på 1) de uddannelsespolitiske udfordringer, 2) læring 

på arbejdspladsen, 3) de digitale udfordringer, 4) de uddannelsespolitiske mål og 5) det 

samlede visionsoplæg. 

Debatmøderne bidrog med konkrete indsigter og perspektiver, der prægede udarbejdelsen 

af visionsoplægget. 

Efterfølgende har der i 2017 været en fælles workshop med temaet ”Giver vores 

grunduddannelser et tilstrækkeligt fundament i forhold til forandringerne i jobbene?”.  
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Udarbejdelse af et fælles visionsoplæg for Uddannelse 2025. 

I begyndelsen af 2017 blev et fælles visionsoplæg vedtaget af styregruppen for LO/FTF 

2020-projektet.  

Visionsoplægget er bygget op omkring 3 dele: 

 Et indledende afsnit, der trækker hovedlinjerne i fagbevægelsens vision: 

Uddannelse 2025 op. Der er stærkt fokus på, at det er en absolut topprioritet at sikre 

medlemmerne de bedste betingelser for at kunne opretholde og udvikle deres 

kompetencer og kvalifikationer på et arbejdsmarked og i et samfund under hastig 

forandring. 

 Et afsnit, der identificerer de centrale drivkræfter bag ændringer i 

kompetencekravene frem mod 2025, hvor ikke mindst hastigheden i den digitale 

teknologiudvikling sætter nye rammer og muligheder. Det holdes op imod 

betingelserne for at kunne indfri det øgede behov for kompetenceudvikling i 

uddannelsessystemet, ubalancerne i uddannelsesfordelingen og de 

finansieringsmæssige udfordringer på uddannelsesområdet. 

 Et afsnit med 14 forslag til strategisk prioriterede uddannelsespolitiske temaer. For 

hvert af temaerne sættes en retning for politikudviklingen og visionen mhp, at der i 

forlængelse heraf kan udvikles konkrete politiske indsatser.  

Visionsoplægget kan muliggøre en platform for den videre udvikling af en eventuel ny 

hovedorganisations uddannelsespolitiske arbejde frem mod 2025.  

Fælles uddannelsespolitiske forslag og prioriteringer samt 

synliggørelse heraf, bl.a. medierne. 

Det uddannelsespolitiske visionsoplæg blev også udformet som en pixi-udgave, der bl.a. 

ligger på hjemmesiden. Der blev desuden udarbejdet et sæt layoutede power-points til 

præsentation af visionsoplægget. 

I forlængelse af arbejdet med visionsoplægget blev afholdt et fælles arrangement på 

Folkemødet under titlen ”Hvad skal man kunne på Arbejdsmarked 4.0?”, hvor et panel på 

baggrund af virksomhedscases diskuterede centrale dele af visionsoplæggets pointer.  

Efterfølgende har der været diskuteret konkretiseringer af dels forslaget om etablering af et 

Nationalt Kompetenceråd, dels forslaget om etablering af ”Fagbevægelsens center for 

viden om kompetencer og arbejdsmarked”. Forslagene er ikke færdigbehandlede, men kan 

ligeledes indgå i det videre arbejde for en eventuel ny hovedorganisation. 

Gennemførelse af fælles uddannelsesaktiviteter mellem LO- og 

FTF-organisationerne som en del af OK-indsatsen. 

Som del af den fælles OK-kampagne blev det besluttet at køre et uddannelsestema i maj 

2017. Dette skete gennem en særskilt kampagne, som fokuserede på fagforeningen med 

OK-mærket, som udbyder af rådgivning af efter-, videre og voksenuddannelse.  

Kampagnen byggede på en bred fælles forståelse af overenskomsterne betydning i det 

uddannelsespolitiske perspektiv og de enkelte organisationers arbejde med dette. 
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Der var god opbakning blandt forbund og organisationer, og god gennemslag af 

kampagnen på sociale medier og via LO’s film til social medier. 

Løbende samarbejde omkring aktuelle uddannelsespolitiske 

problemstillinger 

Sideløbende med det særlige strategiske samarbejde om det uddannelsespolitiske felt, som 

det er beskrevet i LO/FTF 2020 projektet, er der et løbende uddannelsespolitisk 

samarbejde mellem de to hovedorganisationer, hvor der fx afholdes fælles formøder til 

rådsmøder,, etc. 

Derudover har der parallelt med projektet især været yderligere samarbejde på to områder: 

1. I forbindelse med VEU-trepartsarbejdet i 2017 har der været en tæt koordinering 

mellem de to organisationer, der har sikret et fælles ejerskab om den brede VEU-

trepartsløsning.  

2.  Der er afgivet fælles høringssvar – f.eks. vedrørende EU’s New Skills Agenda – 

og på en lang række andre områder er der afgivet koordinerede høringssvar. 

3. Det løbende samarbejde mellem LO og FTF målrettet organisationsrepræsentanter i 

bestyrelser og uddannelsesudvalg på erhvervsakademier og professionshøjskoler, er 

blev yderligere styrket. Udover det årlige fællesmøde blev der i september 2017 

gennemført et særligt møde for uddannelsespolitikere i LO og FTF samt de 

organisationsudpegede medlemmer af hhv. LO og FTF i bestyrelser for 

erhvervsakademier og professionshøjskoler om henholdsvis styringseftersynet på 

erhvervsakademier og professionshøjskoler samt bevillingsreformen.  

Punkter, det ikke været muligt at få indfriet 

Det fælles projekt om ”styrkede indflydelsesmuligheder”, som har været aftalt under 

projektet, kom tidsmæssigt til at falde sammen med det arbejde som ekspertgruppen, der 

forberedte VEU-trepart, lavede omkring partsindflydelsen på såvel AMU som det 

videregående uddannelsesområde. Der har derfor været enighed om at udskyde arbejdet. 
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I efteråret 2015 besluttede LO og FTF kongres-
serne at iværksætte en proces, der i løbet af 2016-
17 skal afklare, om der er basis for at fusionere de 
to hovedorganisationer til en ny hovedorganisa-
tion. Som en del af den proces blev det besluttet, 
at man i løbet af 2016-17 skulle intensivere det 
uddannelsespolitiske samarbejde. Det er der bl.a. 
kommet dette uddannelsespolitiske visionsoplæg 
ud af, som såvel LO’s som FTF’s politiske ledelser 
har vedtaget i den fælles styregruppen for denne 
afklaringsproces.

For både LO og FTF gælder det, at uddan-
nelsespolitik og medlemmernes kompetence-
udvikling igennem hele arbejdslivet, er centrale 
arbejdsområder. For at sikre fortsat beskæftigelse 
i et aktuelt job eller for at få et nyt, så skal vores 
medlemmer at have kompetence til at være gode 
til det, de gør i dag, og samtidig være klare til ak-
tivt at tage del i forandringerne i morgen. 

Fremtidens arbejdsmarked vil for nogle be-
tyde nye muligheder for et bedre og mere ud-
viklende arbejdsliv, men det betyder også risici 
for udstødning og nye former for nedslidning. 
Kompetenceudvikling er både en del af at sikre 
medarbejdernes bidrag til, at der kan skabes vækst 

og velfærd – og det er samtidig et element i at 
sikre et godt arbejdsliv. 

Fagbevægelsen skal være det solidariske og 
kollektive udgangspunkt for at sikre alle medlem-
mer mulighed for at have de rette kompetencer. 
Det gælder ikke alene i forhold til arbejdsmarke-
det. Det gælder også i forhold til at kunne tage 
aktivt og kritisk del i fællesskabet og medvirke til 
at udvikle det.

Dette visionsoplæg rejser mange spørgsmål og 
udpeger en række centrale perspektiver i den ak-
tuelle udvikling. Vi håber, at oplægget ikke alene 
kan være udgangspunkt for en række diskussio-
ner i og imellem vore organisationer, men også 
bruges i bredere sammenhænge, hvor uddan-
nelsespolitik og kompetenceudvikling diskuteres. 
På hjemmeside loftf2020.dk kan man finde en 
kortere udgave af dette visionsoplæg – ”Uddan-
nelsespolitisk visionsoplæg 2025 – i kort form”.

 
København, februar 2017

Bente Sorgenfrey, formand, FTF
Nanna Højlund, næstformand, LO

Forord
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For LO og FTF er det en absolut topprioritet at 
sikre medlemmerne de bedste betingelser for at 
kunne opretholde og udvikle deres kompetencer 
og kvalifikationer på et arbejdsmarked og i et 
samfund under hastig forandring. 

Det bedste afsæt til at sikre fortsat beskæf-
tigelse i et aktuelt job eller i et nyt er at have 
kompetence til at være god til det, vi gør i dag, og 
samtidig være klar til aktivt at tage del i forandrin-
gerne i morgen. Det gælder ikke alene i forhold til 
arbejdsmarkedet. Det gælder også i forhold til at 
kunne tage aktivt og kritisk del i fællesskabet og 
medvirke til at udvikle det. 

Fremtidens arbejdsmarked vil for nogle be-
tyde nye muligheder for et bedre og mere ud-
viklende arbejdsliv, men det betyder også risici 
for udstødning og nye former for nedslidning. Èt 
omdrejningspunkt for at sikre et godt arbejdsliv er 
kompetenceudvikling. Fagbevægelsen skal være 
det solidariske og kollektive udgangspunkt for at 
sikre medlemmerne de rette kompetencer.

For at opnå dette må stadig flere medlemmer 
have nem adgang til at tilegne sig nye kompeten-
cer, så de kan påtage sig nye opgaver eller flytte 
branche eller sektor. Det stiller krav om, at de fag-
lige organisationer kan sikre rammer og vilkår for 
kompetenceudvikling, der gør disse tilpasninger 
så lette som muligt for det enkelte medlem.

Fagbevægelsen vil også i fremtiden skulle 
spænde over faglige medlemsorganisationer, hvor 
profession og uddannelse er definerende (fx Dansk 
Sygeplejeråd og Dansk El-forbund) og faglige orga-
nisationer, hvor det er arbejdsområdet og arbejds-
funktionerne, der er definerende (fx Finansforbun-
det og HK). Under alle omstændigheder er arbejdet 
med medlemmernes uddannelse og efter- og vide-
reuddannelse centralt i det faglige arbejde. 

Derfor skal det sikres, at de enkelte faglige or-
ganisationer har mulighed for selvstændig opga-

veløsning, når de etablerer uddannelsesmulighe-
der. Samtidig må uhensigtsmæssig konkurrence 
organisationerne imellem ikke blive en barriere 
for, at det enkelte medlem kan få den nødvendige 
kompetenceudvikling.

Fagbevægelsen har en samfundsmæssig vigtig 
rolle i at sikre et generelt højt kompetenceniveau 
blandt alle medlemsgrupper. Uddannelsessystemet 
er en hjørnesten i dannelsen af demokratiske og 
handlingsorienterede borgere, og uddannelserne 
skal derfor bidrage til at den enkelte har mulighed 
for at forholde sig selvstændigt og kritisk både i 
relation til arbejdet og som samfundsborger.

Uddannelsessystemet har flere økonomisk og 
socialt vigtige funktioner. Det skyldes ikke mindst, 
at ulighed i adgang til kompetenceudvikling vil 
udgøre en stor bremse på væksten, da uligheden 
kan skabe mangel på kompetent arbejdskraft. 
Ulighed i uddannelse skaber også ulighed i 
indkomst, som kan bremse den økonomiske ud-
vikling. Ulighed i uddannelse skaber endvidere 
ulighed på andre områder. Der er en direkte sam-
menhæng mellem uddannelse, sundhed og leve-
alder. Med den demografiske udvikling, hvor flere 
bliver længere på arbejdsmarkedet, vil behovet 
for løbende kompetenceudvikling øges. Uddan-
nelsesindsatsen er afgørende for at fremme pro-
duktivitet og innovation på arbejdspladserne.

Indsatsen skal ske i tæt sammenhæng med ar-
bejdspladsernes behov. Arbejdsmarkedets parter 
skal i tæt samarbejde og i tilknytning til den statslige 
indsats sikre en effektiv og sammenhængende an-
vendelse af uddannelse og kompetenceudvikling. 

Fagbevægelsen og arbejdsgiverne skal sikre, at 
retten og pligten til at udvikle kompetencerne kan 
realiseres, så alle kan bevare god beskæftigelse. Her 
er det en oplagt mulighed dels at videreudvikle 
overenskomsterne, så de kan anvendes som gode 
værktøjer, dels at sikre bl.a. relevant udbud af ud-

Fagbevægelsen sætter  
job og kompetenceudvikling  
i centrum frem mod 2025
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dannelse, gode vilkår under uddannelse, dels at 
understøtte medlemmerne motivation.
Samtidig vil udviklingen af nye typer af ansæt-
telsesforhold kræve nye svar fra fagbevægelsen 
på, hvordan medlemmer i nye typer ansættelses-
forhold sikres de samme kompetenceudviklings-
muligheder som dem, der er i klassiske ansættel-
sesforhold.

Fagbevægelsen skal understøtte de medlemmer, 
der ser nye muligheder for karriere og udvikling 
i arbejdslivet. Samtidig skal fagbevægelsen være 
garanten for dem, der trues af udstødning eller er i 
fare for at blive fastholdt i meget udsatte jobs. 

Fagbevægelsen skal skabe en solidarisk og 
kollektiv ramme om kompetenceudvikling, som 
både sikrer dem, der på eget initiativ ønsker at få 
et bedre arbejdsliv gennem kompetenceudvikling, 
og dem, der skal motiveres til kompetenceudvik-
ling for at kunne indgå i de fremtidige jobmu-
ligheder. Samtidig skal fagbevægelsen sikre, at 
medlemmernes kompetenceudvikling bliver set i 
et langsigtet perspektiv og ikke alene i det typisk 
kortsigtede perspektiv, som de enkelte arbejdsgi-
vere kan have. Kun på den måde kan det sikres, 
at der ikke skabes en konstant trussel om udstød-
ning af stadig flere grupper på arbejdsmarkedet på 
grund af forkerte eller forældede kompetencer.  

Fagbevægelsen skal derfor videreudvikle sin 
uddannelsespolitiske indsats. 

Et centralt mål er at sikre det enkelte medlem 
et stærkt fundament af kompetencer og kvalifika-
tioner. Alle skal opnå tre sæt af kompetencer og 
kvalifikationer:
•  almene kvalifikationer, som for eksempel at 

kunne læse, skrive og regne
•  stærke faglige kvalifikationer inden for det spe-

cifikke fag 
•  personlige, sociale og generiske kompetencer, 

som for eksempel evne til samarbejde og evne 
til at anvende ny viden eller omstille sig til 
andre arbejdsprocesser, herunder jobkompe-
tencen at tage vare på sig selv på et arbejds-
marked, der kræver meget”.
Disse kompetencer og kvalifikationer vil have 

forskellig karakter alt efter erhverv og arbejdsom-
råde, og de kan være på mange niveauer. 

Fagbevægelsen skal arbejde politisk for at 
skabe solide tilbud, der kan sikre alle et solidt fun-
dament af kompetencer og kvalifikationer, både 
i det ordinære uddannelsessystem og i offentlige 

efter- og videreuddannelsestilbud. Der skal gives 
en særlig prioritet i arbejdet i forhold til de unge 
og voksne, der i første omgang ikke opnår en 
erhvervskompetencegivende uddannelse.

Fagbevægelsen har en hovedopgave i at ar-
bejde for, at der sikres reelle uddannelsesrettig-
heder for medlemmerne, så de har mulighed for 
at få den nødvendige uddannelse, opkvalificering 
og adgang til sporskifte på det delarbejdsmar-
ked, de befinder sig på. Nogle vil opleve, at deres 
grunduddannelser efter en årrække på arbejds-
markedet er ”forældede” eller utilstrækkelige. Det 
har endvidere betydning for den enkeltes trivsel 
og arbejdsmiljøet, at ansatte oplever, at de har de 
nødvendige kompetencer i forhold til de krav, 
som arbejdspladsen stiller. Det er fagbevægelsens 
opgave at sikre rettigheder og muligheder.

Parallelt med denne forsatte uddannelsespo-
litiske interessevaretagelse skal fagbevægelsen i 
højere grad end i dag forholde sig til, at en stigen-
de del af kompetenceudviklingen enten sker hos 
private kursusudbydere eller som del af den ar-
bejdspladslæring, medlemmerne hele tiden tager 
del i. Derfor skal fagbevægelsen have politikker, 
der favner udviklingen på arbejdspladserne, de 
offentlige udbudssystemer og det private marked 
for kurser. 

Derfor sætter fagbevægelsen en ny offensiv 
dagsorden, som støtter medlemmerne både i for-
hold til de generelle vilkår vedrørende rammer 
og indhold og i forhold til at de enkelte faglige 
organisationer styrker den konkrete service og 
vejledning af deres medlemmer i forhold til ud-
dannelsesvalg, fremtidige arbejdsmarkedsmulig-
heder mm. 

For at kunne understøtte medlemmernes 
kompetenceudvikling bedre og for at kunne ud-
vikle den uddannelsespolitiske indsats mere ef-
fektivt, skal fagbevægelsen også i fremtiden være 
på forkant med udviklingen på arbejdsmarkedet 
og kravene til kompetencer og kvalifikationer. Det 
forudsætter fortsat en høj grad af viden og føling 
med, hvordan teknologier, arbejdsorganisering 
og læringsmuligheder udvikler sig. 

Det betyder, at fagbevægelsen stadig skal være 
i stand til at opsamle, dokumentere og analysere 
de løbende ændringer, der sker på arbejdsmar-
kedet, og på den baggrund vurdere, hvad der er 
medlemmernes aktuelle erfaringer og behov. 
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Videreudviklingen af fagbevægelsens uddannel-
sespolitiske indsats tager afsæt i, hvad vi ser som 
centrale udfordringer i arbejdslivet og i samfun-
det. En række udviklingstendenser sætter betin-
gelserne for arbejdet med at nå målet, men giver 
samtidig nye muligheder for at omsætte visionen 
til gavn for vores medlemmer. 

Det danske arbejdsmarked har i lang tid væ-
ret en meget omskiftelig størrelse. Job skabes og 
forsvinder i stort tal hvert år, og der foregår i takt 
med den økonomiske og teknologiske udvikling 
en stadig tilpasning og udvikling af arbejdets ind-
hold. Omstilling i den private og offentlige sektor 
har længe være en given dagsorden. 

Men i disse år er der en stigende erkendelse af, 
at forandringshastigheden accelererer yderligere.  

Drivkræfter bag ændringer  
i kompetencekravene
For at kunne vurdere udfordringerne i 2025 er 
der fem centrale udviklingstendenser, som vil 
påvirke kompetencekravene:  

Digitalisering og nye teknologier
En helt central drivkraft bag ændrede kompeten-
cekrav er den teknologiske udvikling, der betyder 
store forandringer inden for den private og of-
fentlige sektor. Digitaliseringen og nye teknolo-
gier vil være den drivkraft, der frem mod 2025 
vil få den mest omvæltende effekt på store dele af 
arbejdsmarkedet og dermed vores arbejdsliv. 

Digitalisering og nye teknologier vil for 
eksempel i fremtiden fortsat bidrage til at auto-
matisere flere og stadig mere komplekse arbejds-
opgaver. Robotteknologien udvikler sig hastigt, 
og der opstår mere fleksible fremstillingsformer, 
for eksempel 3D printning. Det øger fleksibili-
teten og sænker omkostningerne. Transport og 
logistikopgaver vil også ændre sig markant med 

fjernstyrede droner og helt eller delvist autonome 
person- og lastbiler. Hele den finansielle sektor 
gennemgår en gennemgribende digitalisering – 
fra netbank til den digitale rådgiver.

Den teknologiske udvikling betyder også store 
forandringer inden for den offentlige sektors 
forskellige områder. Administrative opgaver 
digitaliseres, velfærdsteknologi ændrer jobbet 
for sundhedspersonalet, læring og undervisning 
understøttes på nye måder, den nærmest ube-
grænsede mulighed for at lagre data vil kunne 
medvirke til at løse komplekse arbejdsopgaver og 
sikre et styrket beslutningsgrundlag. 

Der er ikke ét svar på, hvordan digitalisering 
og nye teknologier vil stille krav til medarbejder-
nes kompetencer. Svarene vil afhænge af, hvilket 
job og fagområder der konkret ses på, og hvordan 
teknologien anvendes. De nødvendige kompe-
tencer kan derfor spænde fra at være almindelig 
bruger over at arbejde som specialiseret udvikler 
til at anvende en mere avanceret teknologi i 
arbejdet. Men uanset hvilken funktion, man har 
som medarbejder, vil det at arbejde med og tage 
nye teknologier i brug være afgørende. Der vil 
være øget fokus på vigtigheden af kompetencer 
som for eksempel formidling og kommunikation 
gennem digitale hjælpemidler, innovation og 
teknologiforståelse. Det er ikke alene afgørende at 
have de nødvendige it-kompetencer. Det er også 
afgørende at have kompetencerne til at se mulig-
hederne for at skabe bedre service og bedre pro-
dukter gennem anvendelsen af nye it-værktøjer.  

Et globalt marked
Dansk økonomi er dybt integreret i det globale 
økonomiske system, og globaliseringen af økono-
mien har derfor også betydet store ændringer på 
det danske arbejdsmarked. Globalisering er ikke et 
nyt fænomen, men har gennem en årrække udsat 

Centrale udfordringer  
og kompetencer i arbejdslivet  
frem mod 2025
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mange arbejdsfunktioner for et intenst konkur-
rencepres, der har overflødiggjort mange mindre 
komplekse opgaver. Globaliseringen og konkur-
rence på et globalt marked vil også fremover 
være et afgørende vilkår for dansk økonomi. 

Globaliseringen betyder, at en række kompe-
tencer får øget betydning af i mange jobfunktioner. 
Virksomhederne og medarbejdernes evne til at 
udvikle produkter af høj kvalitet bliver afgørende. 
Gode sprogkvalifikationer og interkulturel forstå-
else skal have høj prioritet i mange private og of-
fentlige job. Integration af flygtninge og migranter 
stiller særlige krav til pædagoger og undervisere, 
og andre eksempler kunne trækkes frem. 

Arbejdets organisering forandres 
Langt de fleste ansatte i virksomheder og of-
fentlige institutioner eller forvaltninger vil inden 
for relativt kort tid have været involveret i flere 
omstruktureringer af arbejdspladsen. Sådanne 
omstruktureringer vil ofte være forbundet med 
opgaveomlægninger og mål om mere effektiv 
tilrettelæggelse af arbejdet. Derfor vil der også 
være behov for kompetenceudvikling hos medar-
bejdere og ledere. 

Den nye måde at organisere arbejdet i virk-
somhederne på betyder en øget tendens til at 
ansætte medarbejdere på korttidskontrakter eller 
som vikarer. Det kan både skyldes et ønske om at 
tilknytte særlige kompetencer i en kortere periode 
eller have en mere fleksibel arbejdskraftressource. 
Denne udvikling betyder samlet set, at flere på ar-
bejdsmarkedet fremover vil være løst og kortvarigt 
ansatte eller slet ikke have et ansættelsesforhold 
til en arbejdsgiver. Denne udvikling skyldes også 
udbredelsen af ”platformsøkonomien” eller ”dele-
økonomien”, der er muliggjort af digitaliseringen.

Den enkelte person vil derfor ikke nødvendig-
vis være omfattet af de almindelige lønmodtager-
rettigheder fastsat i overenskomster eller lovgiv-
ningen – heller ikke hvad angår muligheder for 
kompetenceudvikling. 

Energi- og miljøpolitisk omstilling
Den grønne omstilling har betydelige konsekvenser 
for kompetencekravene. Det politiske fokus medfø-
rer, at der findes stærke incitamenter til optimering 
af og besparelse på energi og andre ressourcer. Det 
betyder, at bæredygtighed og lavt ressourceforbrug 
bliver selvstændige konkurrenceparametre. Det gæl-

der alt fra industriprodukter over energirenovering 
af bygningsmassen til formidling af bæredygtige 
oplevelser i servicesektoren, hvor kommunikation 
og storytelling om bæredygtighed står centralt. I 
den tekniske verden stiller den grønne omstilling 
krav om kompetencer til optimering af produkter 
og processer, mens det i serviceverdenen stiller krav 
om kompetencerne til at formidle værdien af de 
pågældende brands bæredygtighed. 

Fornyelse af den offentlige sektor
Det er afgørende, at medarbejdere og ledere i den 
offentlige sektor er kompetente og kvalifikations-
mæssigt klædt godt på til forandringerne og aktivt 
kan være med til at præge udviklingen og finde 
gode løsninger. Det forudsætter, at der skal skabes 
plads og rum til, at medarbejderne kan udfolde 
deres faglighed og engagement, og udvikling og 
fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet 
dokumentation. Anvendelsen af New Public Ma-
nagement som grundlæggende styringsfilosofi i 
den offentlige sektor har imidlertid gennem man-
ge år haft den modsatte virkning. Der er lagt bånd 
på fagligheden gennem anvendelsen af snævre 
centralt fastsatte mål, og alt for mange unødven-
dige dokumentationsopgaver tager ressourcer 
væk fra kerneopgaverne. 

Den aktuelle hovedtendens i omstillingen af 
den offentlige sektor er samtidig effektiviserings-
og besparelseslogikken. De økonomiske rammer 
for den offentlige sektor er derfor historisk stram-
me, og kvaliteten i løsningen af kerneopgaverne 
er sat under pres, fordi de skal løses for færre 
ressourcer. Samtidig har det stærke pres på udlici-
tering yderligere øget presset på store medarbej-
dergrupper. Den offentlige sektors økonomi pres-
ses ikke mindst af den demografiske udvikling og 
de stigende udgifter på sundhedsområdet.

Kravet om fornyelse og omstilling stiller med-
arbejderne over for nye kompetencekrav. Langt 
de fleste af den offentlige sektors funktioner og 
opgaver er berørt, og behovet for kompetence-
udvikling vil derfor gælde for hele bredden af de 
offentlige ansatte.  

Behovet for kompetenceudvikling  
øges frem  mod 2025
Den teknologiske udvikling, øget globalisering 
og de øvrige udviklingstendenser, som er nævnt 
i forrige afsnit, vil være centrale for samfundet 
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og dermed også for arbejdsmarkedet frem mod 
2025. Der er tale om udviklingstendenser, der 
umiddelbart har forskellig karakter, men som på 
mange måder betinger hinanden, og som også 
har et helt centralt fælles element – nemlig foran-
dring af jobbene og dermed af behov for kompe-
tenceudvikling hos medarbejderne. 

Hvor de enkelte tendenser hver især kan stille 
specifikke krav til medarbejdernes kompetencer 
og kvalifikationer alt afhængigt af, hvilket job 
man har, så er der et fælles element i disse krav. 
Det er behovet for kompetencer og kvalifikatio-
ner, der i højere grad kan understøtte den enkelte 
medarbejder i at indgå aktivt i forandringer på 
jobbet – og ikke alene i jobbet, men også i sam-
fundet som sådan. Det er derfor ikke et spørgsmål 
om en passiv tilpasning til nye krav i de kommen-
de år. Det er et spørgsmål om at udvikle de kom-
petencer, der både sikrer gode jobs og en stadig 
bedre udnyttelse af blandt andet de teknologiske 
muligheder for at skabe bedre produkter, bedre 
service og bedre velfærd. 

Det, vi som medarbejdere gør rigtig godt i dag, 
er ikke nødvendigvis det samme, som vi skal gøre 
i morgen. Hvilke kompetencer er så de grundlæg-
gende og afgørende for, at den enkelte kan indgå 
i og aktivt medvirke til forandringen?

Tre typer af kompetencer og kvalifikationer 
er i spil. De er ikke uafhængige af hinanden, men 
indgår tværtimod i et snævert samspil. Behovet for 
dem vil være på forskellige niveauer afhængig af 
kravene i jobbet. Det afgørende er, at alle skal have 
et stærkt fundament inden for alle tre kategorier:
•  Almene kvalifikationer som at kunne læse, 

skrive og regne er helt afgørende i alle job. 
At gå fra en funktion til en ny eller tilføje nye 
typer af opgaver kan sjældent læres alene gen-
nem praksis og erfaring, men vil i stigende 
grad kræve anvendelse af blandt andet skriftlig 
kommunikation. Også basale kvalifikationer i 
forhold til at anvende informationsteknologi 
vil i stigende grad være afgørende. 

•  Et stærkt fagligt fundament er helt centralt. 
Den faglige kerne hos teknikeren, tømreren 
og socialrådgiveren er udgangspunktet for 
at vurdere, om nye teknikker, materialer el-
ler sociale indsatser bedre vil løse den givne 
opgave. Fagligheden mister derfor ikke betyd-
ning, fordi vi bliver mødt af krav om at tilegne 
os ny viden med stadig større hast. Man kan 

sige, at det, vi ved, nok får kortere gyldighed, 
og at fagene derfor forandres hurtigere, end 
vi har været vant til. Det ændrer imidlertid 
ikke ved, at det er helt afgørende for evnen til 
forandring, at den enkelte har et stærkt fagligt 
ståsted, og at fagligheden løbende opdateres 
og fornys. I en række job vil der også være 
behov for specialisering inden for en specifik 
del af faget.

•  Personlige, sociale og generiske kompetencer 
understøtter evnen til at indgå i forandrings-
processer. Ikke mindst de sociale kompeten-
cer – for eksempel evnen til at kommunikere 
og samarbejde med andre – fremhæves som 
et af de felter, hvor kravene fortsat vil øges. 
Løsningen af stadig flere opgaver vil være helt 
afhængig af et samarbejde ofte mellem flere 
forskellige faggrupper. I stadig flere job vil der 
være efterspørgsel efter generiske kompeten-
cer, der sætter den enkelte i stand til at tilegne 
sig ny viden og omsætte den til nye løsninger 
eller metoder til og at se afvigelser dér, hvor 
teknologien ikke slår til. Teknologiforståelse er 
og vil i stigende grad blive afgørende for den 
enkelte. Også anvendelse af et fremmedsprog 
vil i øget omfang blive en del af jobbet.

Forandring møder vi ikke alene på arbejdspladsen 
– forandring er også en afgørende faktor i sam-
fundet som helhed – og derfor er det afgørende, 
hvordan uddannelserne giver den enkelte et 
stærkt grundlag for at indgå i og deltage aktivt i at 
udvikle demokratiet og fællesskaber. 

Grundlaget for at indfri  
kompetencebehovene er udfordret
Når fagbevægelsen skal vurdere mulighederne for 
at sikre medlemmernes muligheder for at udvikle de 
nødvendige kompetencer for at kunne fastholde job 
og et godt arbejdsliv i 2025, skal der tages hensyn til, 
at der er udfordringer på mindst tre områder:

Uddannelsessystemerne er udfordret
Når man ser på de forandringer i samfund og job, 
som tegner sig frem mod 2025, rejser det spørgs-
målet, om de eksisterende lærings- og uddannel-
sesmuligheder i tilstrækkelig grad understøtter 
den enkelte i at opnå det nødvendige fundament. 

Vi ved, at leg og læring i daginstitutioner samt 
kvalifikationer og kompetencer opnået i grund-
skolen er helt afgørende for den unges mulig-
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heder i det videre valg og gennemførelse af ud-
dannelse. Men en stor gruppe af unge kommer i 
dag ikke videre i en erhvervskompetencegivende 
uddannelse og opnår derfor heller ikke det nød-
vendige kompetencefundament. 

Vi har på mange måder stærke erhvervsud-
dannelser, gymnasiale uddannelser og videregå-
ende uddannelser. Men der er også uddannelser, 
der er udfordret af frafald, manglende søgning 
eller står med kvalitetsudfordringer. 

Vi har opbygget et offentligt efter- og videre-
uddannelsessystem, der har som mål at ajourføre 
og løfte kvalifikationer og kompetencer hos voks-
ne på arbejdsmarkedet. Det yder en vigtig indsats 
i forhold til at løfte ufaglærtes kvalifikationer og 
kompetencer, og det giver muligheder for, at ud-
dannede kan holde sig opdateret eller videreud-
danne sig. Men også efter- og videreuddannelses-
systemet er udfordret i forhold til at sikre alle det 
nødvendige fundament. Mange voksne ser fortsat 
ikke systemet som en nødvendig vej til opkvali-
ficering, og mange voksne møder barrierer ved 
adgangen til uddannelsesaktiviteterne. Samtidig 
ser vi, at kompetenceudvikling i stigende grad 
sker uden for det formelle og offentligt udbudte 
uddannelsessystem. Arbejdspladsen er på mange 
måde rammen om en vigtig kompetenceudvik-
ling for mange medarbejdere, men det kniber ge-
valdigt med at opnå anerkendelse for de opnåede 
kvalifikationer og kompetencer – ikke mindst hvis 
den enkelte vil bruge de opnåede kvalifikationer 
til at få merit eller adgang til det offentlige system.

Private udbydere af uddannelser melder sig i 
stigende grad og tilbyder kompetenceudvikling 
på markedsvilkår. Det gælder ikke mindst på det 
globale uddannelsesmarked, hvor store uddan-
nelsesinstitutioner udbyder kurser og hele uddan-
nelser via internettet. Det udfordrer i høj grad de 
formelle uddannelsessystemer.

Det er også en udfordring at store dele af 
arbejdsgiverne ikke tænker i langsigtet kompe-
tenceudvikling af medarbejderne. I takt med at 
der generelt i mange virksomheder er et fokus på 
det økonomiske afkast på meget kort sigt, kom-
mer alle langsigtede investeringer i baggrunden, 
herunder en bredere udvikling af medarbejdernes 
kompetencer. Derfor er såvel den enkeltes som 
samfundets interesser i at vedligeholde og udvikle 
en kompetent arbejdsstyrke en opgave, fagbevæ-
gelsen i høj grad må løfte. 

Endelig betyder den stigende forandringshastig-
hed i sig selv en udfordring for uddannelsessyste-
merne. Den stiller krav til systemernes evne og mu-
ligheder for hurtigt nok og i tilstrækkeligt fleksible 
former at udbyde relevante uddannelsesaktiviteter.    

Arbejdskraftsammensætningen er udfordret 
frem mod 2025
En anden central udfordring er at kunne hono-
rere behovet for uddannet arbejdskraft. Frem 
mod 2025 forventes betydelige ændringer i både 
udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Selvom 
fremtiden er usikker, er nogle forhold også re-
lativt forudsigelige eller stabile. For eksempel 
ligger den demografiske udvikling fast, således at 
arbejdsstyrken i 2025 vil bestå af langt flere i de 
ældre aldersgrupper. Tilbagetrækningsprofilen på 
medarbejdere inden for de enkelte uddannelses-
grupperinger er også ret sikker frem imod 2025. 
Ser man på disse mønstre, viser det sig, at vi som 
samfund har en stor udfordring med ubalance 
mellem udbud og efterspørgsel af forskellige ty-
per af arbejdskraft i 2025.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har 
fremskrevet både udbuds- og efterspørgselssiden 
og finder flere ubalancer frem mod 2025.

På den ene side viser fremskrivningen et over-
skud på 65.000 ufaglærte og 45.000 personer 
med en gymnasial uddannelse. På den anden side 
forventer AE en mangel på 72.000 erhvervsud-
dannede, 25.000 personer med kort videregående 
uddannede (for eksempel en erhvervsakademiud-
dannelse) og 40.000 personer med en mellem-
lang videregående uddannelse (ekskl. universitets-
bachelorer). Der vil være et overskud på samlet 
ca. 25.000 med lang videregående uddannelse og 
universitetsbachelorer.

AE’s analyse giver et generelt billede inden for 
de enkelte uddannelsesgrupper. En nærmere ana-
lyse af de enkelte grupper vil vise, at der vil være 
variationer inden for de enkelte fagområder. Det 
er således ikke alle typer af faglærte, der vil være 
mangel på, ligesom der heller ikke inden for alle 
grupper af mellemuddannede vil være mangel på 
færdiguddannede i et 2025-perspektiv. 

Det generelle billede viser imidlertid, at der er 
tale om betydelige ubalancer. Hvis manglerne får 
lov at bestå frem til 2025, vil det skade Danmarks 
velstand og velfærd, da et stort potentiale for at 
øge produktivitet og kvalitet i både den offent-
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lige og private sektor vil gå tabt. Der er derfor et 
uddannelsespolitisk behov for at modsvare og 
forebygge disse ubalancer for at sikre samfundets 
økonomiske udvikling – og også for at sikre med-
lemmerne tryghed og udviklingsmuligheder på 
arbejdsmarkedet. 

Finansieringen af uddannelses- 
indsatsen er udfordret
I 2015 var de offentlige udgifter til uddannelse 
i Danmark ca. 142 mia. kr. Fordelt på uddan-
nelsesniveauer drejer det sig om 64 mia. kr. til 
grundskolen m.v., 38 mia. kr. til ungdomsuddan-
nelser, 33 mia. kr. til videregående uddannelse og 
7 mia. kr. til uddannelse uden niveauangivelse. 
Tallene omfatter voksen- og efteruddannelse samt 
udgifter til SU, VEU-godtgørelse og SVU. Til sam-
menligning blev der i 2015 brugt 23 mia. kr. på 
forsvar, 173 mia. kr. til sundhedsvæsen og 169 
mia. i forbindelse med ældreomsorg og pensioner 
til ældre.

Der er sket en klar stigning i udgifter til uddan-
nelse i perioden 2005-2015. Det skyldes:
•  at en større dele af en ungdomsårgang nu 

forventes at opnå en videregående uddannelse 
•  at de unge starter tidligere på uddannelse
•  at der er en ret markant stigning i ungdomsår-

gangenes størrelse. 
Antallet af 19-25årige er vokset med cirka 30 

pct. siden 2005 og vil fortsætte med at stige frem 
til 2019, hvorefter antallet falder igen.1

Danmark ligger relativt højt i internationale 
sammenligninger, når det kommer til investe-
ringer i uddannelse. Vi er blandt de OECD-lande, 
hvor der samlet investeres mest i uddannelse i 
forhold til BNP. Det dækker over høje investerin-
ger i både grundskole, ungdomsuddannelser og 
videregående uddannelser samt en internationalt 
set høj deltagelse i voksen- og efteruddannelse. 
Når det kommer til investeringer pr. elev/stude-
rende, ligger Danmark noget lavere placeret. Det 
gælder især i forhold til ungdomsuddannelser 
og videregående uddannelser, hvor Danmark 
indtager en mellemplacering som nummer 12-15. 
I forhold til videregående uddannelse er der tale 
om et markant fald i perioden 2008-2013.2

Det høje offentlige niveau for finansiering er 
under pres. I perioden 2008-2013 er udgifter per 
studerende i grundskolen, ungdomsuddannelser-
ne og videregående uddannelse faldet, mens der 
ses en stigning i OECD og EU 22-gennemsnittet. 
Især på de videregående uddannelser ses et mar-
kant fald på 25 procent. Det skyldes den generelle 
nedskæringspolitik over for den offentlige sektor, 
der har været gennemført over en årrække. Med 
den nuværende regering er uddannelsesområdet 
udsat for en yderligere besparelse, der frem til 
2020 vil indebære en reduktion i bevillingerne på 
op til 10 procent set i forhold til 2015-niveauet.

Presset på den offentlige sektors finansiering 
vil af flere grunde øges, men en afgørende faktor 
er stærkt stigende sundhedsudgifter. Nye behand-
lingsformer og en aldrende befolkning vil betyde 
et stærkt pres for en politisk opprioritering af 
sundhedsudgifterne – på bekostning af andre of-
fentlige udgifter. Det betyder, at selv med en stig-
ning i den offentlige sektor vil det være svært at 
tilføre yderligere midler til uddannelsesområdet.

Samtidig med denne udvikling kan der kon-
stateres en stigende privat finansiering, der har 
flere former. Brugerbetalingen for den enkeltes 
deltagelse i den offentligt udbudte efter- og vide-
reuddannelse øges betydeligt. Stadig flere private 
udbud af uddannelsesaktiviteter vil ligeledes øge 
presset på den enkeltes egen finansiering. 

Der er igennem en årrække afsat midler ved 
overenskomstforhandlingerne til at opbygge 
kompetencefonde, der medfinansierer medlem-
mernes uddannelsesaktiviteter inden for de speci-
fikke overenskomstområder.  

Uddannelse er en god samfundsøkonomisk 
investering, der giver positivt afkast i forhold til 
både produktivitet, beskæftigelse og velstand. Det 
fremhæves også som en væsentlig del af funda-
mentet for vores demokrati, medborgerskab og 
for social mobilitet.3 Derfor er det helt afgørende, 
at der fortsat sikres en høj grad af offentlig finan-
siering af den samlede uddannelsesindsats.

På trods heraf må det forventes, at der vil være 
et stigende pres for at øge den private andel af 
finansieringen af uddannelsesindsatsen. 
 

1) Kilde: Danmarks Statistik. Befolkningsstatistik og befolk-
ningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper.

2) OECD, Education at a Glance 2016

3) Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddan-
nelser (2014). Nye veje – Fremtidens videregående uddan-
nelsessystem.
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1. Alle skal have en uddannelse 
Som beskrevet i det forudgående kapitel vil frem-
tidens arbejdsmarked kræve høje basale kom-
petencer og kvalifikationer. Derfor har der også 
i flere år været bred politisk enighed om, at 95 
procent af en ungdomsårgang skal have en ung-
domsuddannelse. Målsætningen om 95 procent 
afspejler, at der er en mindre gruppe unge, der re-
alistisk set af fysiske, psykiske eller sociale grunde 
ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdoms-
uddannelse. 95-procentsmålsætningen vil LO og 
FTF holde fast i. Derfor er det helt afgørende at 
arbejde for at sikre, at alle unge har forudsætnin-
ger for at starte på en ungdomsuddannelse, når de 
forlader grundskolen. Uddannelserne skal styrkes 
i at rumme, integrere og fastholde de unge.

95-procentsmålsætningen har blandt andet 
betydet, at den andel af en ungdomsårgang, der 
opnår en ungdomsuddannelse, er vokset gen-
nem mange år. Forbedringerne er imidlertid gået 
i stå, og alt for mange unge opnår stadig ikke en 
ungdomsuddannelse. Ligesom alt for mange op-
når den meget sent. Mens det i 2006 var knap 62 
procent af de 25-29årige, der havde afsluttet en 
erhvervskompetencegivende uddannelse, var det 
i 2016 kun 59 procent. 

Der findes i dag en lang række tilbud til de 
unge, der mangler forudsætninger for og moti-
vation til at begynde på enten en gymnasial eller 
en erhvervsuddannelse. Indholdet af disse ud-
dannelser er svingende og varierer fra kommune 
til kommune og fra tilbud til tilbud. Det er ikke 
tilfredsstillende.

Det må dog ikke overses, at der er grupper af 
unge, fx stærkt handicappede STU-elever, hvor 
målet med uddannelse i lige så høj grad er et vær-
digt liv.

En gruppe unge har på grund af deres sam-
lede livssituation ikke opnået den nødvendige 

valgkompetence, personlige styrke og modenhed 
samt det tilstrækkelige faglige niveau til, at de 
med succes kan påbegynde en ungdomsuddan-
nelse. De har brug for et forberedende forløb, 
men deres behov er forskellige og skal adresseres 
forskelligt. Gennem et forberedende forløb skal 
den enkelte opnå de faglige og personlige kom-
petencer, der gør, at han/hun reelt er parat til en 
ungdomsuddannelse.

Tilbud til udsatte unge: Der skal etableres sam-
menhængende og rettighedsbaserede tilbud 
målrettet de unge, der ikke kan tage en af de 
etablerede ungdomsuddannelser. Indholdet skal 
gøre disse unge i stand til både at indgå som 
demokratiske samfundsborgere og at blive selv-
forsørgende.

For nogle unge er yderligere uddannelsestilbud 
dog ikke vejen. De har behov for en pause fra sko-
len og for et job for at komme videre. Det er vig-
tigt, at disse unge ikke overlades til sig selv. I dag 
spekulerer for mange arbejdsgivere i, at unge un-
der 18 år er en billig arbejdskraft, som de udnytter 
uden at tage ansvar for dem. Det må ændres. Det 
er LO og FTF’s opfattelse, at man her må følge to 
spor. På den ene side skal UU-vejledningen have 
ansvar for at kontakte og følge op på de unge, der 
er i arbejde, men ikke har opnået en uddannelse. 
På den anden side skal det være et krav til virk-
somhederne, at hvis de ansætter unge under 18 
år, har de ansvar for, at disse unge kommer i gang 
med en uddannelse. Det skal naturligvis knyttes til 
et relevant uddannelsestilbud til denne gruppe. 

Ny forpligtelse til arbejdsgiveren: Der skal i 
lovgivningen indbygges en uddannelsesmæssig 
forpligtelse for alle arbejdsgivere, der beskæftiger 
unge under 18 år i mere end 15 timer om ugen.

14 bidrag til at sikre  
medlemmernes job og  
kompetencer i 2025
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Det er derudover en meget stor udfordring, at vi 
har en meget stor gruppe af voksne ufaglærte på 
arbejdsmarkedet, og det vil der være mange år 
frem i tiden. Det er en gruppe, som allerede nu 
har et efterslæb i kvalifikationer, både på det helt 
basale niveau og i forhold til deres faglige kompe-
tenceudvikling.  

Det vil være med til at øge det pres på arbejds-
markedet, der kommer som følge af store udfor-
dringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 
Uddannelse af denne gruppe skal ske for at undgå 
eventuelle flaskehalse og for at matche den gene-
relle udvikling, der er behov for på det offentlige 
og det private arbejdsmarked.

Fri og gratis uddannelse: Grundlæggende skal det 
sikres, at alle voksne, der ikke har gennemført en 
ungdomsuddannelse, sikres fri og gratis adgang 
til uddannelse frem til og med ungdomsuddan-
nelsesniveau med forsørgelsesgrundlag. Der skal 
være et stærkt samspil mellem OK-rettigheder og 
det offentlige tilbud til de voksne, der har behov 
for grundlæggende opkvalificering. Derfor skal der 
fra samfundets side også investeres flere midler i 
at sikre relevante partsstyrede uddannelsestilbud 
til alle grupper af ufaglærte på niveau med er-
hvervsuddannelser.

Aktuelt findes der Erhvervsuddannelse for voksne 
(EUV) og andre tilbud om opkvalificering af ufag-
lærte. Det skal sikres, at tilbuddene bliver tilstræk-
keligt attraktive til, at de for alvor kan løfte en stor 
gruppe af de ufaglærte.

Samtidig skal der udbydes mere specialise-
rede uddannelsestilbud til de ufaglærte, som ikke 
umiddelbart ser anledning til et løft. Ligesom der 
skal være tilbud om mere grundlæggende uddan-
nelse til de ufaglærte, der ikke umiddelbart har 
forudsætninger for at gå i gang med en faglært 
uddannelse. De skal tilbydes den uddannelse, der 
passer til deres niveau. 

2. Dagtilbuddene og grundskolen skal 
skabe mere lige muligheder for uddan-
nelse og beskæftigelse 
Med de øgede krav til kompetenceudvikling, som 
er skitseret i afsnit 2, bliver det stadig mere vigtigt, 
at ingen ”falder igennem” i det grundlæggende 
uddannelsessystem. Derfor er det en særlig udfor-
dring, at det fortsat er dem, der kommer fra de so-

cialt udsatte hjem, der klarer sig dårligst i uddan-
nelsessystemet. Mens 78 procent af de 25-årige 
har fuldført en ungdomsuddannelse, gælder det 
kun for 58 procent af dem, der kommer fra hjem 
med en indkomst på under 400.000 kr. Og mens 
kun 56 procent af dem, der kommer fra hjem 
med kun grundskolen som højeste uddannelses-
niveau, har afsluttet en ungdomsuddannelse, gæl-
der dette for 87 procent af dem, der kommer fra 
hjem med videregående uddannelse.

Meget forskning peger på, at det er i de tidlige 
år, grunden lægges til de store forskelle i vores 
uddannelsessystem og den ringe sociale mobilitet. 
Det er derfor også i de tidlige år, man især får ef-
fekt af at sætte ind i forhold til den negative so-
ciale arv. Indsatsen skal omfatte mange elementer 
og kan ikke isoleres til dagtilbud og uddannelser, 
men indsatsen her skal udgøre vigtige led i en 
samlet politik. Derfor er det centralt for LO og 
FTF, at indsatsen i dagtilbuddene og i grundskolen 
styrkes.

Det er fortsat en central opgave at sikre, at in-
stitutioner og skoler udruster alle børn med lære-
lyst, gå-på mod og følelsen af at mestre livet.   For 
mange unge forlader grundskolen uden at kunne 
læse, skrive og regne på tilstrækkeligt niveau og 
mangler samtidig motivation og selvværd til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgørelser 
i forbindelse med reformen af erhvervsuddannel-
serne pegede på, atfor mange unge forlod grund-
skolen uden at have gennemført den afsluttende 
prøve. Dette er en grundlæggende udfordring for 
hele uddannelsessystemet. 

Styrket tidlig indsats: Indsatsen i dagtilbud og 
grundskolen, der lægger grunden til de kom-
mende færdigheder og motivation og glæde ved 
læring i uddannelsesmæssig sammenhæng, skal 
styrkes. 

Det er ligeledes nødvendigt, at der igennem det 
resterende skoleforløb og særligt i udskolingen 
sker en differentieret indsats. Indsatsen skal un-
derstøtte, at også de elever, der ikke kommer fra 
familier, der er i stand til fagligt at hjælpe og støtte 
det arbejde, der foregår i skolen, når så langt 
som muligt. Samtidig skal det undersøges, hvilke 
mekanismer, herunder styringsparadigmerne, 
i grundskolen, der fører til, at disse elever ikke 
lærer tilstrækkeligt, og at de i vid udstrækning 
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mister deres motivation til at uddanne sig videre. 
Samlet set skal forskning og udvikling i relation til 
dagtilbud og grundskole styrkes.

Det er ikke alene den sociale ulighed, der re-
produceres i uddannelsessystemet, det er også de 
kønsmæssige uligheder. Der er stadig et meget 
stærkt kønssegmenteret arbejdsmarked og et me-
get stærkt kønssegmenteret uddannelsessystem 
– og de forstærker gensidigt hinanden. 

Derfor drejer det sig om, hvordan man får 
nedbrudt kønsmæssige barrierer i uddannelsessy-
stemet. Det rejser mange problemstillinger, men 
flere af dem får konsekvenser i det videre forløb 
fra grundskolen og over til erhvervsuddannelser 
eller videregående uddannelse.

For eksempel er det en udfordring, at samtidig 
med, at kvinderne udgør hovedparten af den 
store vækst i de videregående uddannelser i de 
seneste år, så er denne vækst i meget høj grad sket 
inden for fagområder, der både aktuelt og på sigt 
ikke har tilsvarende beskæftigelsesmæssige po-
tentialer. Derfor vil en begrænsning af optaget på 
disse områder have kønsmæssig slagside.

Et andet eksempel er, at de uddannelser, der 
er mest søgt af kvinder, typisk fører til jobs med 
meget deltidsarbejde og/eller manglende ligeløn.

Et tredje eksempel er, at det er en udfordring 
at håndtere den store ubalance i kønnenes uddan-
nelsesvalg. Det er tydeligt, at en stor gruppe unge 
mænd vælger uddannelse fra, og det er ikke en 
opgave, som bedre vejledning i sig selv kan løse. 
Her må man også se på uddannelsernes indhold 
og struktur.

Nedbryd kønsmæssige barrierer: Der skal gennem 
hele uddannelsessystemet – fra daginstitutioner 
over grundskolen og ungdomsuddannelser til 
videregående uddannelser – arbejdes systematisk 
med at nedbryde kønsmæssige barrierer. Der skal 
udvikles forskningsbaseret viden herom på de 
enkelte områder.

3. Uddannelsessystemet er en hjørne-
sten i dannelsen af demokratiske og 
handlingsorienterede borgere
Med den risiko, der vil være for yderligere pola-
risering i kompetenceudviklingen på fremtidens 
arbejdsmarked, vil den demokratiske dimension 
i uddannelsessystemet blive endnu vigtigere. For 
LO og FTF vil der altid være et dobbelt formål 

med al uddannelse: Uddannelse skal såvel give 
den enkelte et stærkt grundlag for beskæftigelse 
som viden og kompetencer til at deltage aktivt 
i et globalt samfund. Uddannelse skal bidrage 
til den enkeltes muligheder for at forholde sig 
selvstændigt og kritisk både i en arbejdssituation 
og som samfundsborger. Uddannelsernes mål er 
derfor at give den enkelte færdigheder, viden og 
kompetencer, der kan understøtte den personlige 
udvikling.

Alle uddannelser har dermed også en dan-
nende funktion forstået sådan, at uddannelse ikke 
alene giver en række særskilte færdigheder og 
viden. Uddannelse styrker også den enkeltes alsi-
dige udvikling og muligheder for at tage aktivt del 
i fællesskaber. 

Målet om at styrke dannelsesdimensionen i 
uddannelserne skal fokusere på at udvikle børn, 
unge og voksnes evne til at indgå i fællesskaber 
og skabe værdi (i bredeste forstand) for andre. 
Dannelse skal forstås som den proces, hvor man 
overskrider sin egen verden og involverer sig 
med en større verden. Dannelse i uddannelse 
handler om hvordan man forholder sig til og 
anvender den opnåede viden og de udviklede 
færdigheder og kompetencer. Det betyder, at man 
skal kunne forstå andre, men også skal kunne 
stille sig i en værdiskabende og socialt givende 
relation til andre. Dannelse medvirker til at sætte 
en bred vifte af kompetencer i spil – for eksem-
pel sociale kompetencer, interaktion med andre, 
evnen til at løse udfordringer og tænke kreativt. 
Dette være sagt uden at favorisere bestemte ud-
dannelsesveje over andre.

Spørgsmålet er imidlertid, om den måde, 
dannelsesmålene i uddannelserne er tænkt på 
indtil nu, er relevant, og om der er behov for at 
gentænke og redefinere uddannelsernes dan-
nelsesdimension. Desuden er dannelseselementet 
i uddannelserne udfordret af markedsgørelsen 
af uddannelsessektoren, samt af tidens fokus på 
f.eks. test og varighed (dvs. hurtigst muligt gen-
nem uddannelsessystemet).

Dannelse skal tydeliggøres: Der er behov for at ty-
deliggøre formålet med uddannelsernes dannelse-
selementer – som for eksempel at kunne forholde 
sig til moralske og etiske dilemmaer knyttet til er-
hverv, fag og professioner; om selvstændighed og 
kritisk tilgang til opgaveløsningen; og forståelse 
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af den historiske og samfundsmæssige kontekst, 
som ens egen faglige indsats knytter an til. 

Dette vil naturligvis skulle udfoldes forskelligt 
afhængigt af uddannelsesniveau og uddannelses-
område.

4. Styrket sammenhæng i overgangene 
fra grundskole til erhvervsuddannelser 
og til de kompetencegivende videregå-
ende uddannelser
Som vist i afsnit 2 vil det i 2025 være vigtigt, at 
vi kommer i mål med at opfylde målsætningen 
om, at 95 procent af de unge får en ungdomsud-
dannelse – helst så hurtigt efter grundskolen som 
muligt. Når det er svært, er det dels fordi en stor 
del af de unge ikke får tilstrækkelige forudsætnin-
ger for en ungdomsuddannelse, dels fordi der i 
dag er et unødvendigt skarpt brud mellem grund-
skolen og ungdomsuddannelserne. Derfor skal 
der arbejdes videre med de tiltag, der allerede er i 
gang med brobygning, så undervisningen i udsko-
lingen kommer til at hænge bedre sammen med 
de efterfølgende ungdomsuddannelser. Det vil 
betyde, at det store spring, der i dag er fra grund-
skolen til enten gymnasiet eller erhvervsskolen, 
gøres mindre, og at man allerede i forbindelse 
med uddannelsesvalget i grundskolen har en for-
nemmelse af de fag og den fagforståelse, der mø-
der de unge i de forskellige ungdomsuddannelser. 

LO og FTF støtter målsætningen om, at få flere 
til at vælge en erhvervsuddannelse efter grund-
skolen, og derfor er det vigtigt at sikre mere viden 
og flere erfaringer, så eleverne har en bedre bag-
grund for at træffe uddannelsesvalg. 

Større forståelse af forskellige muligheder: Mulig-
hederne i ”den åbne skole” og brug af vejlednin-
gen skal udnyttes til at give udskolingseleverne 
en bedre forståelse for de forskellige erhverv og 
professioner på arbejdsmarkedet. Udnyttelsen af 
mulighederne i ”den åbne skole” og brug af vej-
ledningen forudsætter, at der stilles de nødven-
dige rammer og ressourcer til rådighed. 

Det er helt afgørende for at bryde en negativ 
social arv og åbne elevernes øjne for karrieremu-
ligheder i de erhverv og professioner, hvor der er 
mulighed for et godt arbejdsliv. 

Det handler om at opnå større kompetence 

til at vælge uddannelse - knyttet til indholdet i 
fagene. Det nye samlende begreb om ”karrierelæ-
ring”, som en del af den samlede vejledning i ud-
skolingen, kan være med til at sætte fokus på hele 
sammenhængen mellem de faglige aktiviteter og 
valget af ungdomsuddannelse.  

Der er også behov for at vejlede unge bedre 
om deres jobmuligheder og uddannelse.

Styrket vejledning: Vejledningen i udskolingen 
skal udvikles og omfatte en større andel af ele-
verne. Både kollektiv og individuel vejledning 
skal styrkes.

Det er helt afgørende, hvis vejledningen skal evne 
at udfordre alle unge på deres uddannelsesvalg. 
Dette indebærer, at der skal afsættes de nødven-
dige midler til vejledning.

At for få vælger en erhvervsrettet uddan-
nelse efter grundskolen skyldes ikke mindst 
utilstrækkelige vilkår for at yde den nødvendige 
vejledning. Store grupper af unge får ingen el-
ler kun ganske lidt vejledning og vælger derfor 
pr. automatik en gymnasial uddannelse, som de 
har svært ved at gennemføre eller gennemfører 
med et dårligt resultat. En række af de job, som 
erhvervsuddannelserne kvalificerer til, er ofte 
ikke så synlige i grundskolen. Der er behov for at 
styrke vejledningen om erhvervsuddannelserne 
som alternativ til de gymnasiale uddannelser. 

Det er ikke alene i overgangen mellem grund-
skole og ungdomsuddannelser, at sammenhængen 
skal styrkes. En stor del af de kommende elever/
studerende på såvel erhvervsuddannelserne som 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddan-
nelserne rekrutteres fra en gymnasial uddannelse. 

Bredt kvalificerende gymnasiale uddannelser: 
Alle de gymnasiale uddannelser skal kvalificere til 
hele bredden af videregående uddannelser. 

Det skal sikre, at de unge har mange valgmulighe-
der, og at der er gode muligheder for at vælge de 
professions- og erhvervsrettede videregående ud-
dannelser. Det skal også være muligt at skifte til en 
erhvervsuddannelse, hvis det er det rette for den 
enkelte. Gymnasiet skal ikke alene forberede til en 
teoretisk verden, men også til en verden, hvor den 
enkelte bidrager med praktiske kompetencer.

Derfor er der behov for, at den virkelighed, 
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som de unge i sidste ende skal ud at arbejde i, fyl-
der mere i de gymnasiale uddannelser. Det gælder 
både fagenes indhold og prøveformerne, som skal 
have fokus på anvendelsesorientering og pro-
blemorienteret arbejde. Det er de arbejdsformer, 
der dominerer både på fremtidens arbejdsmarked 
og i de videregående uddannelser. 

5. Inden for de videregående uddan-
nelser skal tilgang til de erhvervs- og 
professionsrettede uddannelser fremmes 
gennem en kvalificeret dimensionering
AE’s analyse (se afsnit 2.3) af manglen på arbejds-
kraft frem mod 2025 inden for uddannelsesgrup-
per viser en markant mangel på uddannede med 
en erhvervs- og professionsrettet videregående 
uddannelse, dvs. de 2-årige erhvervsakademiud-
dannelser og de 3–4-årige professionbachelorud-
dannelser. Selvom søgningen og optaget til disse 
uddannelser generelt har været inde i en positiv 
udvikling inden for de sidste år, er stigningen ikke 
tilstrækkelig til at modvirke manglen på længere 
sigt. 

AE’s analyse viser samtidig, at der med det 
nuværende søgemønster vil være et overskud i 
2025 af personer med en universitetsuddannelse, 
dvs. en bachelor eller lang videregående uddan-
nelse. Det er resultatet af mange års stigende 
søgning og optag på universiteterne – en tendens, 
der dog er fladet ud inden for de seneste par år. 
Det betyder, at mange unge vil komme ud med 
uddannelser, der ikke kan finde anvendelse på 
arbejdsmarkedet. De vil opleve ledighedsperioder 
og skuffede karriereforventninger, når de skal 
arbejde med noget helt andet end det, de er ud-
dannede til.

Ubalancerne i matchet mellem uddannelserne 
og behovet rejser problemstillingen, om der skal 
indføres en bedre styring af optaget ved i højere 
grad at dimensionere antallet af uddannelsesplad-
ser. Det er imidlertid et styringsmiddel, der skal 
anvendes med omtanke. Det er et dilemma, at 
dimensionering vil sætte princippet om det frie 
uddannelsesvalg for alle under pres. Motivationen 
hos den unge ved valg af uddannelse har natur-
ligvis betydning for, hvor aktivt den studerende 
deltager i undervisningen, og for chancerne for at 
gennemføre. 

Et andet forhold er, at de danske erfaringer 
med at anvende dimensionering er sparsomme 

og mangler en egentlig kortlægning og analyse. 
Sådan er det på trods af, at en central dimensione-
ring i mange år har været anvendt blandt andet på 
professionsbacheloruddannelserne. Endvidere har 
den aktuelle anvendelse af dimensionering klare 
mangler, da den bygger på bagudrettede kvantita-
tive data for ledighed hos færdiguddannede. Også 
anvendelse af kvalitativt baserede fremskrivnings-
metoder, der i højere grad lægger vægt på at kort-
lægge behovet for fremtidige kompetencer og 
kvalifikationer, har en række usikkerhedsfaktorer.

Udfordringen består i at finde veje til at opnå 
et mere robust og validt grundlag for en styring 
af optaget. Der er behov for dialog om såvel det 
kvantitative som det kvalitative behov for færdig-
uddannede. 

Dimensionering på baggrund af dialog: En højere 
grad af anvendelse af dimensionering og afdæk-
ning af kvalifikations- og kompetencebehov skal 
bygge på en tæt dialog og et samspil mellem 
ministerier, parterne, uddannelsesinstitutionerne 
og relevante forskningsmiljøer. 

6. Mere kvalitet og relevans i de lange 
videregående uddannelser 
AE’s analyse (se afsnit 2.3) viser, at der med det 
nuværende optag på de lange videregående 
uddannelser vil være et overskud af færdigud-
dannede på kandidatniveauet i 2025. En mere 
kvalificeret dimensionering af de videregående 
uddannelser vil derfor også skulle omfatte de 
lange videregående uddannelser, men der er tilli-
ge behov for at udvikle en række af de lange vide-
regående uddannelser, så de kommer tættere på 
de arbejdsmarkeder, som kandidaterne efterføl-
gende skal ud på. Det er også helt afgørende for 
at udvikle uddannelsernes kvalitet. Det er centralt, 
fordi også den akademiske arbejdskraft spiller en 
vigtig rolle for at øge vækst og produktivitet. 

Behovet for stærke kompetencer baseret på 
lange videregående uddannelser øges inden for 
en række beskæftigelsesområder, som er centrale 
for LO og FTF’s medlemmer. Det kan være inden 
for det tekniske, og finansielle område eller sund-
hed, pædagogik og det sociale område. Det er 
derfor centralt, at der udbydes relevante kandidat-
uddannelser på disse områder.

Med en øget fokusering på relevansen i kan-
didatuddannelserne er der også bedre mulighed 
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for, at dem, der måtte ønske det, kan bygge en 
kandidatuddannelse oven på en professionsba-
cheloruddannelse. Studerende med professions-
faglig erfaring fra beskæftigelse vil bedre kunne 
inddrage relevante problemstillinger i uddannel-
sen. Samtidig kan den færdiguddannede opnå en 
stærk kombination af teori og praksis.

En del af den øgede kontakt til arbejdsmarke-
det vil kunne skabes ved at øge anvendelsen af 
uddannelseselementer, der giver den studerende 
tæt kontakt til og samspil med de færdiguddanne-
des beskæftigelsesområder. Desuden vil en øget 
mulighed for at anvende deltidsuddannelse også 
kunne bidrage til øget sammenhæng til arbejds-
markedet og forbedrede videreuddannelsesmu-
ligheder for nogle af LO og FTF’s grupper.

Bedre samarbejde mellem universitet og arbejds-
marked: For at de lange videregående uddannel-
ser i højere grad kan lede frem til relevant be-
skæftigelse, skal der etableres bedre mulighed for 
samarbejde mellem universitet og det aftagende 
arbejdsmarked. 

Samarbejdet skal tillægges en højere grad af kom-
petence end de nuværende aftagerpaneler. Der 
skal blandt andet være en forpligtelse til at oprette 
uddannelsesudvalg på kandidatuddannelser, der 
har en stærk erhvervs- og professionsrettet profil. 
Endvidere skal kravet om relevans vægtes højt 
ved kvalitetssikring af de lange videregående ud-
dannelser.

7. Det tætte samspil med praksis i er-
hvervsuddannelserne og de erhvervs- og 
professionsrettede videregående uddan-
nelser skal fortsat udvikles
Med et arbejdsmarked i forandring er det en cen-
tral opgave at sikre et godt match mellem uddan-
nelsens mål for kvalifikationer og kompetencer 
og behovet på arbejdspladserne. Her har er-
hvervsuddannelserne og de erhvervs- og profes-
sionsrettede videregående uddannelser en afgø-
rende fælles styrke i deres tætte samspil med og 
kobling til praksis. Den tætte kobling med praksis 
er selve uddannelsernes DNA, også selvom der 
er forskellige praktikformer i spil. Denne kobling 
giver et afgørende afsæt for løbende at udvikle 
og justere uddannelsernes mål og for hurtigt at 
inddrage elever og studerende i de aktuelle foran-

dringer i deres kommende erhverv. 
Koblingen til og samspillet med praksis er ud-

møntet forskelligt på henholdsvis erhvervsuddan-
nelserne og de erhvervs- og professionsrettede 
videregående uddannelser.

I erhvervsuddannelserne er kernen vek-
seluddannelsesprincippet. Uddannelserne er 
tilrettelagt som en vekselvirkning mellem lønnet 
ansættelse i en virksomhed, hvor man indgår 
aktivt i produktionen, og skoleophold, hvor ele-
ven får supplerende teoretisk viden, der sætter 
læringen i virksomheden i et bredere perspektiv. 
Erhvervsuddannelser, der bygger på vekseluddan-
nelsesprincippet, er således uddannelser baseret 
på læring i arbejdet suppleret med skole.

Ansættelse i virksomheden er afgørende. 
Oplæring i et fagligt og kollegialt fællesskab, som 
man er en ansvarlig og anerkendt del af, er den 
bedste måde at lære både faktiske kompetencer 
og opnå solid faglig identitet. Ansættelse i virk-
somheden er desuden forudsætningen for, at der 
kan indgås overenskomster for eleverne og der-
med sikre indflydelse igennem de faglige udvalg. 

Styrken i erhvervsuddannelserne er, at det, 
man lærer i praktikken, er helt umiddelbart an-
vendeligt. Svagheden kan være, at oplæringen på 
arbejdspladsen bliver for snæver. Når så stor en 
del af uddannelsen finder sted gennem læring i 
arbejdet, stiller det krav til arbejdspladserne om at 
være bevidste om, at de både er ramme for pro-
duktion og for læring. Dette er en vigtig forudsæt-
ning for kvaliteten af denne oplæring. 

På skolesiden stiller det krav til erhvervs-
skolerne om at supplere den praktiske oplæring 
med relevant teori. Erhvervsskolerne kan aldrig 
være på højde med virksomhederne med hensyn 
til moderne udstyr og nye produktionsmetoder. 
Men de kan give eleverne den bredere og dybere 
teoretiske forståelse, der betyder, at de lettere kan 
anvende deres færdigheder i nye sammenhænge 
eller andre arbejdsfunktioner. Det er fortsat vig-
tigt at drøfte, hvilken rolle skoleundervisningen 
skal spille i forhold til praktikken for at sikre, at 
undervisningen opleves som relevant og engage-
rende.

At arbejdsmarkedets parter er styrende for 
uddannelsernes kvalitet og indhold er afgørende 
for uddannelsernes solide kvalitet. Det er med til 
at sikre, at uddannelserne hele tiden afspejler de 
behov, der er på arbejdsmarkedet, og at der er 
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opbakning til uddannelserne både fra virksom-
heder og medarbejdere. Dog kan dette system 
have visse udfordringer, særlig når det kommer 
til at uddannelsesdække nye områder, hvor de 
overenskomstbærende parter ikke er så veletable-
rede, og hvor kompetencerne går på tværs af flere 
områder. 

Faglige udvalg skal sikre kvaliteten: Det er vigtigt, 
at erhvervsuddannelserne er baseret på velfunge-
rende faglige udvalg, der kan sikre kvaliteten og 
gribe ind, hvor der er problemer. 

Samspillet med praksis i de erhvervs- og profes-
sionsrettede videregående uddannelser har 
både ligheder med og væsentlige forskelle sam-
menlignet med erhvervsuddannelserne. 

Alle uddannelser indeholder praktikforløb 
eller klinisk undervisning i en virksomhed eller 
offentlig arbejdsplads. Den studerende veksler i 
en eller flere perioder mellem den skolebaserede 
undervisning og praktikforløb. Der er typisk ikke 
tale om et ansættelsesforhold i praktikperioden, 
og status for den enkelte er fortsat at være stude-
rende. Med undtagelse af blandt andet pædagog-
uddannelsen og laborantuddannelsen, hvor dele 
af praktikken er baseret på aftalt løn, modtager 
den studerende ikke løn, men SU, under praktik-
forløbet, og overenskomster regulerer derfor ikke 
vilkårene. 

Det er uddannelsesinstitutionen, som har an-
svaret for den samlede uddannelse, herunder at 
uddannelsesmålene i praktikforløbene nås. Ud-
dannelsesudvalgene, der er etableret på de en-
kelte erhvervsakademi- og professionshøjskoler, 
har derfor en vigtig opgave i forhold til løbende at 
medvirke til kvalitetssikring af praktik og klinisk 
undervisning på de enkelte uddannelser. Styrken i 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddan-
nelserne er, at det er læringsmålene, der styrer 
praktikken. Svagheden kan være, at man ikke når 
tilstrækkelig tæt på arbejdspladsernes virkelighed.

Praktik og klinisk undervisning har således 
udfordringer og behov for at styrkes og udvikles. 

Den vigtige kobling mellem undervisningen 
på uddannelsesinstitutionen og læringen i praktik-
ken og klinikken fungerer ikke altid optimalt. Der 
er for mange eksempler på, at eleven og den stu-
derende oplever at være i to adskilte verdener. 
Bedre samspil: Der er behov for at forbedre sam-

arbejdet mellem praktiksteder og uddannelsesin-
stitutioner.

 
Også den uddannelsesmæssige kvalitet i selve 
praktikforløbet eller den kliniske uddannelse på 
arbejdspladsen er ofte udfordret. Det kan skyldes 
manglende ledelsesmæssig prioritering af opga-
ven eller fraværet af uddannede vejledere/under-
visere eller kontaktpersoner på praktikstedet. 

Behov for uddannede vejledere og kliniske under-
visere: Det er vigtigt at sikre tilstrækkeligt med 
uddannede praktikvejledere og kliniske under-
visere. Ligeledes skal kontaktpersonen tilbydes 
opkvalificering.  

Styrk samspil med praksis: Der skal iværksæt-
tes et udviklingsprojekt med det mål at styrke 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddan-
nelsernes samspil med praksis. Centrale mål er at 
øge partsindflydelsen på de videregående uddan-
nelser, udvikle konkrete værktøjer og standarder 
til kvalitetssikring af praktik og klinisk undervis-
ning samt metoder til at styrke samspillet mellem 
praktikken og undervisningen på uddannelsesin-
stitutionen. 

8. Sikring af ny viden i uddannelser og 
job skal understøtte nye måder at løse 
opgaverne på
Forandring kommer ikke af sig selv. Forandring 
kræver en ny og bedre viden om, hvordan for 
eksempel tekniske eller sundhedsmæssige pro-
blemstillinger løses bedre og mere effektivt i dag 
end den måde, de blev løst på i går. 

Det er i det lys erhvervsakademier og profes-
sionshøjskolers forsknings- og udviklingsopgave 
(FoU) skal ses. Det helt centrale kendetegn er, at 
FoU-indsatsen foregår i et tæt samarbejde med 
virksomheder og offentlige institutioner, hvor 
resultatet af aktiviteten kan anvendes og omsættes 
i nye løsninger bredt i praksisfeltet og i uddan-
nelsessektoren. Samtidig er det centralt at sikre, 
at FoU-aktiviteten og resultatet heraf indgår i alle 
relevante uddannelser. Det kan være direkte i 
undervisningen eller ved, at studerende inddrages 
og medvirker i konkrete projekter. Resultater af 
FoU skal også indgå i uddannelsesinstitutionernes 
udbud af efteruddannelse og dermed bidrage til 
voksne beskæftigedes kompetenceudvikling og 
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innovation i opgaveløsningen på arbejdspladsen. 
Anvendelsen sker eksempelvis, når resultatet 

af et FoU-projekt omsættes i nyt undervisnings-
materiale om forebyggelse af omsorgssvigt på 
børne- og ungeområdet. Materialet kan anvendes 
bredt såvel i grunduddannelserne som i efter- og 
videreuddannelse af personale i kommunerne. 
På samme måde understøtter resultatet af et FoU-
projekt gennemført i samarbejde med en kom-
mune om forbedret indsats på demensområdet, 
sundhedspersonalets indsats i forhold til den 
demente og dennes familie. Resultatet inddrages 
samtidig i uddannelserne for alle personalegrup-
perne herunder også faglærte og ufaglærte. Et 
tredje eksempel er, når studerende går i samarbej-
de med virksomheder inden for design og fritids-
området for at udvikle sportsbeklædning, der skal 
opfylde en række mål om bæredygtighed. 

FoU-indsatsen på erhvervsakademier og pro-
fessionshøjskoler skal udføres i et tæt samspil i 
trekanten mellem arbejdsplads, uddannelse samt 
forskning og udvikling. Dermed adskiller den 
sig fra de typer af forskning, der ikke har samme 
krav om direkte anvendelighed og brugbarhed i 
relation til erhverv og uddannelser. En afgørende 
udfordring for den anvendte forskning og udvik-
ling er at opnå fuld anerkendelse af de anvendte 
metoder og analyseresultater. 

Udviklings- og forskningsopgaven er stadig 
en relativ ny opgave for erhvervsakademierne og 
professionshøjskolerne, og det er derfor en væ-
sentlig udfordring at konsolidere og implemen-
tere udviklings- og forskningsaktiviteterne. 

Bedre rammebetingelser for forskning og udvik-
ling på Erhvervsakademier og Professionshøjsko-
ler: Rammebetingelserne for forskning- og ud-
vikling, herunder det økonomiske grundlag, skal 
styrkes. Samtidig skal anvendelsesdimensionen 
forsat udvikles for at sikre koblingen til uddannel-
serne og de færdiguddannedes erhverv. 

9.  Uddannelsessystemet skal i højere 
grad sikre alle et fundament af stærke 
kvalifikationer og kompetencer 
Som beskrevet i afsnit 2 er det afgørende at sikre 
alle et stærkt kompetencefundament for at kunne 
indgå aktivt i forandringerne i jobbet. Fundamen-
tet udgøres af en kombination af almene kvalifika-
tioner som at læse, skrive og regne, af de faglige 

kvalifikationer og af personlige kompetencer som 
for eksempel evnen til kommunikation og sam-
arbejde.

PIAAC-rapporten fra 2013 dokumenterede, 
at der er langt igen, før der i hele arbejdsstyrken 
er et niveau af grundlæggende kvalifikationer 
(dansk sprog, dansk læsning/skrivning, regning, 
grundlæggende IT), der er tilstrækkeligt i forhold 
til de krav, fremtidens job og uddannelse stiller. 
Derfor er det afgørende at de eksisterende tilbud 
på området fastholdes og videreudvikles. Fx Ord-
blindeundervisning for voksne, Forberedende 
Voksenundervisning – der bør udvides med 
grundlæggende IT og forskellige grundlæggende 
fagligt/almene kurserne inden for rammerne af 
AMU-programmet.  

De store, komplekse og hastige ændringer 
i samfundet og på arbejdsmarkedet frem mod 
2025 stiller imidlertid både erhvervsuddannel-
serne, de erhvervs- og professionsrettede videre-
gående uddannelser og voksenuddannelsessyste-
merne overfor to centrale spørgsmål: 
•  Er uddannelserne, som de er tilrettelagt og 

udbudt i dag, gode nok til at sikre alle det nød-
vendige kompetencefundament til at indgå i 
forandringsprocesserne? 

•  Er uddannelserne fastholdt i en formel struk-
tur, der ikke er i tilstrækkelig samspil med et 
stadig mere fleksibelt arbejdsmarked?
Et tredje spørgsmål er, om grunduddannel-

serne i dag har den rigtige balance og samspil 
mellem de tre typer af kvalifikationer og kompe-
tencer? Meget peger på en øget betydning af både 
de almene, personlige og generiske kompetencer, 
der giver den enkelte stærkere forudsætninger for 
løbende at tilegne sig nye måder at arbejde på eller 
indgå i ændrede jobfunktioner i samarbejde med 
andre faggrupper. Evnen til at anvende ny faglig 
viden og til selv at være medudvikler af ny viden 
og arbejdsmetoder vil også blive efterspurgt. Det 
skyldes blandt andet behovet for videreudvikling 
af digitale og teknologiske arbejdsredskaber. Ud-
viklingen peger også på behov for stærke person-
lige kompetencer som for eksempel evne til sam-
arbejde og evne til at sætte sig ind i nye opgaver. 
Med digitaliseringens nærmest ubegrænsede mu-
ligheder for lagring og formidling af viden og data 
skærpes behovet for, at den enkelte kan vælge og 
prioritere. Kritisk sans bliver derfor afgørende. 

Det er imidlertid ikke muligt at sætte udvik-
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lingskravene på fremtidens arbejdsmarked på 
en ensartet formel, fordi ændringerne vil antage 
forskellig karakter alt efter branche og fagområde. 
Udviklingen vil derfor også rejse forskellige krav 
til de enkelte uddannelser. Der er for eksempel 
et meget større pres fra teknologiudviklingen på 
professionsbacheloruddannelsen i finans- end 
på pædagoguddannelsen, og der er helt andre 
substitutionsmuligheder mellem forskellige ud-
dannelser på kontorområdet, end der er på auto-
matikmekanikerområdet. 

Behov for brede kvalifikationer og uddannel-
sesspecifikke justeringer: Ud over at det i et 
2025-perspektiv er vigtigt at sikre balancen mel-
lem de tre typer af kvalifikationer og kompeten-
cer, vil der være et stigende behov for at ændre 
og justere de enkelte uddannelser eller uddannel-
sesområder ud fra deres specifikke udfordringer 
og krav til forandring. 

Kompetenceudvikling er meget bredere end ud-
viklingen af uddannelser og bredere end, hvad 
det offentlige uddannelsessystem dækker. Derfor 
skal fagbevægelsen arbejde for, at der oprettes et 
Nationalt Kompetenceråd, der uafhængigt af den 
siddende regering på overordnet niveau (dvs. ikke 
i relation til enkeltuddannelser) vurderer kompe-
tenceudviklingen i befolkningen samlet. 

Opret et Nationalt Kompetenceråd: Rådet skal på 
linje med Det Økonomiske Råd årligt udarbejde 
en samlet redegørelse for karakteren og omfanget 
af udviklingen i kompetence og kvalifikationsef-
terspørgslen set i forhold til uddannelsessyste-
mernes kapacitet og kapabilitet. 

Det Nationale Kompetenceråd skal endvidere 
udarbejde prognoser for de kommende tre til fem 
års forventede behov.

10. Behov for udbud af uddannelse på 
mere fleksible måder 
Når løbende og hastig forandring i jobbene er 
dagsordenen, øges også voksen-, efter- og videre-
uddannelsernes betydning for alle på arbejdsmar-
kedet. Det gælder alle typer af uddannelser – fra 
de almene til de erhvervsrettede. Behovet for at 
styrke de almene, de faglige samt de personlige, 
generiske og sociale kompetencer gennem vok-

sen-, efter- og videreuddannelserne øges i takt 
med, at ny viden og nye metoder skal implemen-
teres i nye eller ændrede jobfunktioner.

Men har vi et tilstrækkeligt fleksibelt udbud af 
disse uddannelser? Skal de kunne knyttes endnu 
tættere på arbejdspladsen, så undervisning og 
læring kan foregå i et tæt samspil med arbejds-
situationen? Er der behov for flere muligheder for 
deltidsuddannelser, hvor hele eller dele af de or-
dinære uddannelser bedre kan kombineres med 
arbejde? Mange barrierer i systemerne lægger 
fortsat mange forhindringer for, at voksne opnår 
adgang til den nødvendige eller ønskede opkva-
lificering og videreuddannelse. Også personlige 
barrierer afholder mange fra at deltage i uddan-
nelsesaktiviteter.

Endelig kan man stille det spørgsmål, om ud-
dannelserne er fastholdt i en formel struktur, der 
ikke er i tilstrækkelig samspil med et stadig mere 
fleksibelt arbejdsmarked? Hvis det er tilfældet, kan 
modsætningen mellem de enkelte uddannelser 
og de enkelte fagområder på den ene side og det 
overordnede uddannelsessystem på den anden 
blive forstærket. På den ene side står de enkelte 
uddannelsers særegne relevans og kvalitet og på 
den anden uddannelsessystemets iboende trang 
til at operere med fast definerede uddannelseska-
tegorier (erhvervsuddannelser, akademiuddannel-
ser, professionsbacheloruddannelser, etc.) baseret 
på formelle adgangskrav og uddannelseslængder.

Det er en udfordring i forhold til udviklingen 
i sammenhængen mellem arbejdsmarked og 
uddannelser, idet den er meget uensartet inden 
for de forskellige uddannelser. Det betyder, at 
overordnede og entydige løsninger på tværs af 
flere uddannelser eller uddannelsesområde bliver 
stadig sværere at formulere. Samtidig vil en øget 
anvendelse af såvel private efteruddannelsestil-
bud som konkrete kompetenceudviklingsforløb i 
virksomhederne udfordre de traditionelle uddan-
nelsesbeskrivelser.

Man kan derfor sige, at uddannelsessystemet 
set på baggrund af de omfattende forandringer 
på arbejdsmarkedet er sat under et i nogen grad 
modsatrettet pres, sådan som det er struktureret 
i dag. 

Debat om fremtidens system: Der er behov for en 
mere grundlæggende debat om systemets frem-
tidige indretning for at imødekomme behovet for 
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både større fleksibilitet og ønsket om standardise-
ringer og gennemsigtighed.

Med afsæt i forandringerne i samfundet og på 
arbejdsmarkedet skal der udvikles rammer for, 
hvordan uddannelser kan udbydes i mere fleksi-
ble former.  

11. Et sammenhængende, tilgængeligt 
og overskueligt VEU-system
Vi har i de foregående afsnit beskæftiget os med 
den øgede hastighed, hvormed kompetencekra-
vene på arbejdsmarkedet ændrer sig, og hvordan 
det blandt andet vil betyde et øget behov for at 
anvende videre- og efteruddannelse til den lø-
bende tilpasning til de nye krav. Der bliver derfor 
et øget behov for, at voksne gennem arbejdslivet 
kvalificerer sig såvel fagligt som alment og per-
sonligt. 

Udgangspunktet for et offentligt VEU-tilbud 
til voksne arbejdstagere må være, at viden og 
færdigheder fra formelle uddannelser og fra 
arbejdspladserne skal indgå ligeværdigt i det ud-
gangspunkt, der er for tilrettelæggelsen, uden at 
man går på kompromis med faglighed og kvalitet. 
Strukturelle eller institutionelle hensyn må ikke 
være barrierer for, at den enkelte kan få den kom-
petenceudvikling, den pågældende ønsker. 

Centralt i det offentlige VEU-system står voks-
nes ret til at få kvalifikationer frem til og med 
ungdomsuddannelsesniveau – herunder basale 
dansk-, matematik- sprog-, it-kompetencer og 
teknologiforståelse. Samtidig er det afgørende, at 
de opgaver, AMU-systemet i dag løser, fremover 
i endnu højere grad bliver løst på en måde, der 
sikrer den horisontale mobilitet på arbejdsmarke-
det i tæt tilknytning til beskæftigelsen i de enkelte 
virksomheder. Derfor er det også afgørende, at 
VEU/AMU også fremtidigt har en stærk rolle i 
flexicurity-modellen, så det sikres at den ledige 
hurtigt og effektivt kan opkvalificeres til nye jobs.

Et VEU med både videreuddannelse og faglig 
ajourføring: LO og FTF arbejder for et sammen-
hængende, offentligt baseret VEU-system. VEU 
skal kunne give både et uddannelsesløft - dvs. 
videreuddanne til et nyt trin i uddannelsessyste-
met - og en horisontal kompetenceudvikling, der 
sikrer alt fra faglig ajourføring til specialisering og 
egentligt sporskifte til nye branche/sektorområder.  

Det sammenhængende system skal samle det 
i dag vidtforgrenede, offentlige VEU-system, 
der spænder lige fra de forberedende, grund-
læggende og almene voksenuddannelser over 
arbejdsmarkedsuddannelser til de videregående 
akademi-, diplom- og masteruddannelser.  

Ved siden af det offentlige VEU-tilbud er der et 
endnu mere differentieret privat kursusudbud. 

Indflydelse på private kurser: Det vil fremad-
rettet være en opgave for fagbevægelsen at søge 
indflydelse på den stigende anvendelse af private 
kursusudbud med henblik på, at medlemmerne 
også af den vej kan få anerkendt og kvalitetssikret 
kompetenceudvikling. 

Det kan for eksempel handle om at sikre kvali-
tetskontrol, merit i forhold til anerkendte niveau-
er i det offentlige system eller gennemskuelighed 
i beskrivelser og kursusbeviser. Samtidig er det en 
særskilt udfordring, at det private udbud kan være 
med til at øge omkostningerne ved kompetence-
udvikling og dermed indirekte betyde, at færre får 
mulighed for at deltage.    

Det sammenhængende VEU-system skal – 
sammen med den kompetenceudvikling, der 
foregår i privat regi og på de enkelte arbejdsplad-
ser - bidrage til at sikre den enkeltes muligheder 
for at vedligeholde og udbygge sine kompetencer 
gennem hele arbejdslivet med henblik på at sikre 
en kontinuerlig tilknytning til arbejdsmarkedet 
og et udviklende arbejdsliv med mulighed for at 
forfølge egne karrieremål. Derfor skal der fortsat 
arbejdes for et så dækkende offentligt udbud som 
muligt

Det er ikke nok at skabe et sammenhængende 
VEU-system. Det skal også være forståeligt og til-
gængeligt for de enkelte medlemmer. Derfor skal 
sammenhængen mellem kravene til kvalificeret 
arbejdskraft på arbejdsmarkedet og kompeten-
ceudviklingen af lønmodtagerne understøttes af 
en effektiv voksenvejledning. Voksenvejledning 
kan ses som det værktøj, der – sammenkoblet 
med et udbud af relevante uddannelsesaktivite-
ter – bidrager til øget fleksibilitet i arbejdsstyrken. 
Et voksenvejledningstilbud skal kunne tilgodese 
forskellige typer af behov blandt medlemmerne. 
Det er afgørende, at den opsøgende vejledning 
på virksomhederne styrkes og forøges, samt at 
den koordineres med øvrige virksomhedsrettede 
aktiviteter. 
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Nyt, nationalt voksenvejledningscenter: Der skal 
etableres et nationalt voksenvejledningscenter, 
der skal styrke den samlede uafhængige voksen-
vejledning på tværs af institutionsrammerne – til 
gavn både for beskæftigede, arbejdsløse, kortud-
dannede og videregående uddannede. 

Voksenvejledningscenteret skal blandt andet ud-
vikle kvalitet og standarder på området og sikre 
udvikling af tværgående vejledningsmateriale, 
efteruddannelsestilbud til de lokale vejledere. 
Arbejdsmarkedets parter skal sikre, at arbejds-
markeds- og jobperspektiverne kommer til at stå 
centralt i voksenvejledningscenteret. 

12. Ret og pligt til kompetenceudvikling 
for arbejdsgivere og lønmodtager
Etableringen af et sammenhængende, relevant og 
kvalitetssikret offentligt efteruddannelsessystem 
gør det ikke alene. Der er en række andre ram-
mebetingelser, der skal være på plads for, at der er 
de nødvendige incitamenter for arbejdspladser og 
medarbejdere til at sætte gang i strategisk kompe-
tenceudvikling og egentlige kompetenceløft. 

Rammebetingelserne for det enkelte medlem 
sættes af det ansvar (herunder økonomisk ansvar) 
og de opgaver, som henholdsvis arbejdsgiverne, 
staten, uddannelsesinstitutionerne, fagbevægel-
sen og den enkelte voksne har i forbindelse med 
kompetenceudvikling. 

Mange arbejdsgivere påtager sig ikke et egent-
ligt ansvar for udvikling af deres medarbejderes 
kompetencer, herunder for planlægning og stra-
tegisk udvikling af medarbejdernes kompetencer. 
Det er med til at begrænse uddannelsesaktiviteten. 

Arbejdsgiverens pligt: Arbejdsgiverne skal forplig-
tes til både at vedligeholde arbejdskraftens kom-
petencer og sikre udvikling af nye kompetencer, 
når for eksempel ny teknologi indføres. 

Staten skal som nævnt sikre det rigtige udbud i det 
sammenhængende VEU-system: For den enkelte 
og for arbejdspladserne kan adgangen til kompe-
tenceudvikling på det rigtige tidspunkt, i den rigtige 
form og med det rette indhold, pris og kvalitet 
være afgørende for, om man overhovedet ønsker 
og har mulighed for deltage. Statens ansvar drejer 
sig for det første om rammerne for uddannelserne, 
som uddannelsesinstitutionerne skal udfylde.

For det andet drejer det sig om finansiering 
af uddannelserne. De seneste års forringelser af 
såvel taxametertilskuddene og godtgørelsesord-
ninger (VEU-godtgørelse og SVU) har betydet et 
tydeligt faldende aktivitetsniveau.

Der er behov for fortsat at prioritere, at voks-
ne, der ikke gennem grundskolen og ungdoms-
uddannelser har opnået tilstrækkelige faglige, 
almene og personlige kompetencer, skal have 
gratis adgang til uddannelse. Staten skal fortsat 
understøtte forsørgelsesgrundlaget for denne 
type VEU-aktivitet. 

Statens finansiering skal give reelle muligheder 
for kompetenceudvikling: Den offentlige finansie-
ring skal prioritere aktiviteter målrettet ufaglærte 
og faglærte, men skal også medfinansiere efter- 
og videreuddannelsesaktiviteter på videregående 
niveau, så kompetenceudvikling er en reel mu-
lighed for alle, uanset uddannelsesbaggrund og 
ansættelse.

Uddannelsesinstitutionerne skal sørge for et ud-
dannelsesudbud, som matcher efterspørgslen 
efter kompetencer på arbejdsmarkedet, og som er 
præget af fleksibilitet og forandringsparathed. 

Styrk samarbejdet om uddannelse: Samarbejdet 
mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsmar-
kedets parter skal styrkes.

Fagbevægelsen har en stærk interesse i, at med-
lemmerne bevarer værdien af deres arbejdskraft 
– og blandt andet derfor er der opstået fælles 
kompetenceudviklingsfonde på en række over-
enskomstområder, og overenskomsterne inde-
holder i en række tilfælde også bestemmelser om 
fælles uddannelsesplanlægning i virksomhederne. 
Det enkelte medlem har i mange tilfælde en per-
sonlig interesse i at styrke de uddannelsesmæssige 
kompetencer for at sikre sig et godt arbejdsliv, 
selvom det er ikke alle medlemmer, der har 
denne tilgang til kompetenceudvikling. Men det 
enkelte medlem deltager nødvendigvis i den ef-
teruddannelse, som medlemmet bliver pålagt på 
arbejdspladsen, jævnfør aftaler i overenskomster 
og i henhold til den almindelige ledelsesret. 

At satse på ret og pligt til efteruddannelse er en 
strategisk udviklingsvej for fagbevægelsen af flere 
grunde. Kompetencefonde eller andre kollektive 
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ordninger gør det muligt at udvikle finansierings-
former, der er uafhængige af det aktuelle politiske 
flertal. Kompetencefonde kan være med til at øge 
aktiviteten, da finansieringen kan trækkes fra både 
offentligt-, arbejdsgiver- og overenskomstbase-
rede kilder. Samtidig er en sådan finansiering med 
til at sikre en dansk model med et stærkt kollektivt 
element i stedet for, at kompetenceudviklingen i 
værste fald alene afhænger af den enkelte arbejds-
giver og/eller det enkelte medlems økonomiske 
formåen og prioriteringer. Det er naturligvis par-
terne på de enkelte overenskomstområder, der 
aftaler om og hvordan det bedst giver mening på 
de konkrete områder.

Motivation for kompetenceudvikling hos det 
enkelte medlem er helt afgørende. Det er derfor 
også en central opgave for alle parter at fremme 
denne motivation og lyst til læring. Det enkelte 
medlem har også et eget ansvar og dermed både 
ret og pligt til at være åben overfor løbende kom-
petenceudvikling, hvis mulighederne for at fasthol-
de og udvikle sig i jobbet skal udnyttes. Realiteten 
er, at det på fremtidens arbejdsmarked næppe vil 
være realistisk at ”stå kompetencemæssigt stille” på 
et givent niveau. Arbejdsgiveren og staten har på 
den anden side pligt til at sikre at de reelle mulighe-
der for kompetenceudvikling er til stede. 

Mange har også i dag en personlig interesse og 
engagement i at styrke de uddannelsesmæssige 
kompetencer for at sikre sig et godt arbejdsliv, 
men det er ikke alle medlemmer der har den til-
gang til kompetenceudvikling.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling som 
del af sporskifte over i nye brancher eller sektorer 
er i sidste ende afhængig af den enkeltes enga-
gement og motivation. Her skal fagbevægelsen 
spille en aktiv rolle i forhold til at motivere og 
fremme lysten til kompetenceudvikling, så den 
enkelte person til stadighed kan have en tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet og et godt arbejdsliv. 

Fremtidens arbejdsmarked vil i stigende grad 
omfatte job, som ikke fører til fastansættelse eller 
er omfattede af kollektive overenskomster. Det 
indebærer en lang række udfordringer, blandt an-
det i forhold til kompetenceudvikling af de perso-
ner med atypisk ansættelse, der ikke er omfattet af 
aftalebaserede rettigheder eller sædvaner. Denne 
gruppe forventes at blive større i de kommende 
år. Derfor bliver det stadig mere aktuelt at udvikle 
modeller, der kombinerer en overenskomstbase-

ret tilgang med en egentlig ret til kompetenceud-
vikling for den enkelte, uanset ansættelsesform.

13. Alle kompetencer skal anerkendes 
uanset, hvor de er erhvervet
De forudgående afsnit har i vid udstrækning 
handlet om kravene til et offentligt finansieret 
og styret VEU-system. Dette system skal for den 
enkelte kunne ses i tæt sammenhæng med er-
faringerne på arbejdspladsen og i livet i øvrigt. 
Den enkelte voksne skal kunne se sin kompe-
tenceudvikling i et tæt samspil mellem læring på 
uddannelsesinstitutioner, i fritidslivet og i arbejds-
livet. Et sådant øget samspil vil bidrage til at øge 
efterspørgslen efter og deltagelse i forløb, der kan 
overskues, og hvor den enkelte kan se gevinsten 
ved at deltage, umiddelbart og på længere sigt.

Fagbevægelsen er traditionelt fokuseret på 
kompetenceudvikling i det formelle, offentlige 
uddannelsessystem. Her er der sikkerhed for at få 
kvalitetssikrede kompetencer, som er anerkendte, 
og som kan give adgang til evt. yderligere uddan-
nelse. Det betyder, at den kompetenceudvikling, 
der foregår uden for dette system – herunder de 
private kurser-, underprioriteres. 

Konsekvensen er, at vigtige kompetencer ikke 
synliggøres og anerkendes, alene fordi de er ud-
viklet uden for det formelle uddannelsessystem. 
Konsekvensen kan også være, at der er en for 
dårlig kobling mellem udvikling og anvendelse af 
ny viden og læring i arbejdslivet.

Samtidig er der dog også et stigende fokus på 
at registrere de faktiske kompetencer i virksom-
hederne. Et stigende antal virksomheder anven-
der it-baserede HR-systemer, der også rummer 
faciliteter til registrering af kompetencer. 

Større fokus på registrering af kompetencer: Der 
skal fremover være et større fokus i fagbevægel-
sen på, hvad der registreres i it-baserede HR-
systemer, og hvordan registreringerne kan spille 
sammen med den enkelte lønmodtagers interes-
ser i en relevant og brugbar kompetenceregistre-
ring – også uden for den aktuelle virksomhed.

Der er også en stor anvendelse af efteruddannelse 
uden for det offentligt anerkendte uddannelses-
system. Som konsekvens heraf opstår et stigende 
behov for at sikre anerkendt kvalitet og muligheder 
for registrering af deltagelse på andre typer efterud-
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dannelsesaktiviteter. Disse vil i øvrigt i stigende grad 
indeholde helt eller delvist it-baserede aktiviteter. 

Der er derfor en voksende udfordring i at 
skabe sammenhæng mellem aktiviteter i det of-
fentlige VEU-system, privat efteruddannelse og 
læring i det daglige arbejdsliv. Udfordringen er 
blandt andet at sikre kvaliteten i den læring fra 
praksis i arbejdslivet, som skal supplere, indgå i el-
ler erstatte elementer af formel anerkendt læring. 
Det drejer sig blandt andet om kvalitetssikring af 
videngrundlaget, fornuftig faglig progression og 
løbende ajourføring. 

Arbejdspladser som bevidste læringsarenaer: Det 
er centralt i forhold til kompetenceudvikling og 
videreuddannelse, herunder det dobbelte ud-
dannelsesløft, at videreudvikle fagbevægelsens 
krav om, at arbejdspladserne skal være bevidste 
læringsarenaer i langt højere grad, end det er 
tilfældet i dag. 

For at sikre en effektiv privat og offentlig sektor 
kræver det som tidligere nævnt, at arbejdsgiverne 
påtager sig ansvar for at gennemføre systematisk 
kompetenceudvikling. Her er samspillet mellem 
uddannelsesaktiviteter i det formelle videre- og 
efteruddannelsessystem og læring på arbejds-
pladsen ofte for dårligt belyst. Sådan er det til 
trods for, at netop vekselvirkning mellem teori og 
praksis er et positivt særkende ved de erhverv- og 
professionsrettede grunduddannelser. 

Realkompetencevurdering er en metode til at 
anerkende kompetencer, der er erhvervet uden 
for det formelt kompetencegivende system, for 
eksempel på arbejdspladsen. Men metoden er 
fortsat svært tilgængelig for medlemmerne og 
bruges af den grund for lidt. Barrieren er både 
manglende kendskab til realkompetence og uklar-
hed om, hvad der konkret skal til for, at realkom-
petencevurderingen kan gennemføres. En anden 
barriere for brug af realkompetencevurdering er 
kravet om deltagerbetaling for personer, der al-
lerede har en videregående uddannelse. 

Alle kompetencer skal anerkendes: Realkompe-
tencevurderinger skal opnå større udbredelse og 
tilgængelighed ved at nedbryde de eksisterende 
barrierer og ved fortsat at udvikle redskabet.

 

14. Fagbevægelsen støtter det enkelte 
medlems kompetenceudvikling  
og sikrer rammebetingelserne  
Fagbevægelsen har en lang tradition for at be-
skæftige sig med uddannelse og uddannelsespoli-
tik. Det er med det afsæt, der frem mod 2025 skal 
udvikles en ny, offensiv tilgang, der kombinerer 
fire konkrete aktivitetsområder. Der er således 
ikke tale om fire isolerede arbejdsområder, men 
om tæt sammenhængende aktiviteter – primært 
forankret i den enkelte faglige organisation, men 
koordineret og understøttet af hovedorganisatio-
nen.
 
Overordnet uddannelsespolitisk  
interessevaretagelse
LO, FTF og de faglige organisationer deltager i 
diverse centrale råd og udvalg og gennemfører 
interessevaretagelse i forhold til arbejdsgiverorga-
nisationer, regeringen, uddannelsesinstitutioner 
og andre væsentlige aktører på uddannelsesom-
rådet.

Ved at deltage i for eksempel trepartsforhand-
linger, drøftelser om uddannelsesreformer eller et 
nyt bevillingssystem skaffer fagbevægelsen resul-
tater. Tilsvarende har fagbevægelsen indflydelse 
på de uddannelsespolitiske diskussioner i europæ-
isk sammenhæng. 

Opret et Nationalt Kompetenceråd: For at sikre 
en sammenhængende politisk indsats, der om-
fatter såvel alle uddannelsesområder som både 
private og offentlige indsatser, foreslås etablering 
af et Nationalt Kompetenceråd. Forslaget er nær-
mere omtalt i afsnit 3.9.

Udvikling af de enkelte uddannelser og ud-
dannelsesinstitutionerne
Fagbevægelsen har repræsentanter i for eksempel 
faglige udvalg, bestyrelser og uddannelsesudvalg, 
og fagbevægelsen skal fremover være endnu 
skarpere på sin rolle og bidrage konstruktivt til 
de styrings- og kvalitetsdiskussioner, som foregår 
her. Fagbevægelsen skal have fokus på fremtidens 
arbejdsmarked.

Der vil være behov for en oprustning af det 
uddannelsespolitiske arbejde på en række forskel-
lige områder. Sådan er det blandt andet, fordi 
en øget decentralisering gør ansvarsfordelingen 
stadig mere kompleks mellem de centrale be-
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slutninger (som taxametrenes størrelse fastsat på 
finansloven) og de decentrale beslutninger om 
udmøntning af tilskud (som antal undervisningsti-
mer på et lokalt udbud). 

Stærkere ressourcer i fagbevægelsen: Det vil i 
fremtiden kræve mere viden, når fagbevægel-
sens repræsentanter konkret skal tage stilling 
til de økonomiske rammer og muligheder på 
den enkelte uddannelse og institution. 

Styrket understøttelse  
af de enkelte medlemmer
Tidligere i dette notat er fagbevægelsens rolle 
fremhævet i forbindelse med at etablere samar-
bejde med arbejdsgiverne og for eksempel etablere 
overenskomstbaserede rettigheder for den enkelte. 
Samtidig er det flere steder i dette notat fremhævet, 
at kompetenceudvikling i fremtiden i endnu højere 
grad end i dag vil være baseret på arbejdspladsbase-
rede aktiviteter og private kursusudbud. Derfor skal 
fagbevægelsen også kunne hjælpe medlemmerne 
med at vurdere sådanne tilbud. Fagbevægelsen 
skal kunne være med til at stille krav om, at de 
kompetenceregistreringer, der sker i den enkelte 
virksomhed, kan bruges både i forhold til en real-
kompetencevurdering og til den videre udvikling 
på arbejdspladsen eller i branchen. 

God rådgivning af medlemmer: De enkelte faglige 
organisationer skal i samarbejde med øvrige ak-
tører i voksenvejledningssystemet kunne rådgive 
det enkelte medlem og tydeliggøre vigtigheden af 
kompetenceudvikling.

Styrket videnbasering og øget  
legitimitet i interessevaretagelsen
Det bliver afgørende for fagbevægelsens frem-
tidige muligheder på det uddannelsespolitiske 
område, at fagbevægelsen har tilstrækkelig ana-
lysekraft til at kunne bidrage, og at den har den 
stærkeste videnbank, hvad angår medlemmernes 
kompetenceudvikling og -behov. 

Fagbevægelsen skaber et nyt videncenter: Der 
skal etableres et ”Fagbevægelsens center for 
viden om kompetencer og arbejdsmarked” for at 
skabe den tilstrækkelige videnbase. 
Centeret skal understøtte LO og FTF’s medlems-
organisationer med konkrete analyser mm. til 

brug for udvikling af kompetencestrategier og 
tværgående analyser, som kan understøtte den 
overordnede strategi- og politikudvikling både i 
forhold til grund-, efter- og videreuddannelse og 
i forhold til kompetenceudviklingen på arbejds-
pladsen.  

Den basis, hvorpå fagbevægelsens indflydelse 
hviler, vil være under pres: Hvor det tidligere var 
fagbevægelsen, der som de eneste havde adgang 
til medlemmernes erfaringer med, hvordan kom-
petencekravene ændrede sig qua medlemmernes 
oplevelser og tilbagemeldinger, så er der i dag 
også andre, der har denne viden. Dels er der som 
beskrevet tidligere en øget datafangst gennem 
store HR-systemer i en lang række virksomheder; 
dels er det via anden datafangst muligt at anvende 
”Big Data” på en helt anden måde end tidligere til 
at belyse ændringer i uddannelsessammensætnin-
gen i brancher og sektorer. 

I forhold til indflydelse og ansvar for den 
enkelte uddannelses udvikling er det også nød-
vendigt med en styrket indsats: Der er brug for at 
etablere et overblik over de centrale, fagligt-pro-
fessionelle udfordringer på den enkelte uddannel-
ses arbejdsmarked. Det skal indgå i overvejelserne 
om det fremtidige uddannelsesudbud, og hvordan 
det for eksempel spiller sammen med tilstødende 
uddannelsers udvikling. Derfor kan etablering af 
et fagbevægelsens videncenter være relevant som 
videnbank for både organisationer og de enkelte 
repræsentanter.
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Fortolkningsbidrag 
”Budgetforudsætninger for ny hovedorganisation” 

Af dokumentet ”Budgetforudsætninger for ny hovedorganisation”, omhandlende de økonomiske 

forudsætninger for en ny fælles hovedorganisation, bestående af LO og FTF, fremgår det på side 

1, nederste afsnit: 

”Det skal understreges, at den fremlagte økonomi forudsætter, at der ikke sker ekstraordinært 

frafald af medlemmer frem til tidspunktet for fusionens ikrafttræden.” 

Dokumentet er en essentiel del af det samlede beslutningsgrundlag, som LO og FTF`s ekstraor-

dinært indkaldte kongresser skal tage stilling til med henblik på at beslutte en eventuel fusion 

mellem parterne. Da økonomien er baseret på det grundlag, at de to organisationers medlemsud-

vikling holder sig inden for de kendte rammer, så har parterne fundet det nødvendigt at præcisere, 

hvorledes det ovennævnte ekstrakt af dokumentet skal fortolkes.  

Parterne er enige om følgende: 

1. Såfremt der sker ekstraordinært frafald af medlemmer, er det økonomiske grundlag for 

en fusion, formelt set, bortfaldet. Det gælder for frafald, som kan konstateres i perioden 

13. april 2018 og frem til 31. december 2018, uanset frafaldet først får effekt efter den 

forudsatte fusionsdato 1. januar 2019. 

2. Ekstraordinært frafald defineres som frafald, der afviger fra det budgetterede medlemstal 

for tidspunktet for etableringen af den nye hovedorganisation. 

3. Den enkelte part er ansvarlig for det ekstraordinære frafald, som sker inden for egen or-

ganisation. Det betyder, at kompenserende besparelser skal ske inden for rammerne af 

egen økonomi – og være endeligt afdækket inden 1. januar 2019. 

 

Stiftende kongres 13. april 2018 
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Fastsættelse af lønninger, pension mv. for valgte i den 
nye hovedorganisation 

 

Indstilling fra den fælles politiske styregruppe 

Herværende dokument er en del af det samlede grundlag for fusion mellem LO og FTF. 

Den fælles politiske styregruppe har udarbejdet og behandlet indstillingen, som herefter er 

konfirmeret i de to organisationers relevante politiske organer.  

Det anbefales at videreføre LO’s nuværende ordning for lønninger, pension mv. med 

mindre ændringer til den nye hovedorganisation. 

Lønninger 

 Formand oppebærer 79.050 kr. pr. måned  

 Første stedfortrædende formand og anden stedfortrædende formand oppebærer 

73.390 kr. pr. måned  

 Næstformænd oppebærer 71.620 kr. pr. måned  

 Alle lønninger reguleres med 1,5 % årligt først gang den 1. april 2019. 

Pension 

 Der afregnes et pensionsbidrag på 18 % til alle valgte. 

Fratrædelse mv.  

 Såfremt en valgt fratræder som følge af opnået folkepensionsalder, oppebæres løn i 

fratrædelsesmåneden, samt de efterfølgende 2 måneder. Herudover udbetales en 

fratrædelsesgodtgørelse på 2 måneders løn, samt en ekstra måneds løn for hver hele 

valgperiode. Dog kan der maksimalt udbetales fire måneders godtgørelse. 

 Såfremt en valgt afgår ved døden, udbetales der efterløn til boet, svarende til tre 

måneders løn, samt fuld for måneden, hvori dødsfaldet indtræffer. 

 Såfremt en valgt i øvrigt måtte fratræde, oppebæres der 6 måneders efterløn, samt 

fuld for måneden, hvor fratræden sker. Der sker modregning for almindelige 

arbejdsindtægter, oppebåret i perioden. 

Den valgte kan vælge at få 12 måneders efterløn, såfremt der gennemføres 

erhvervsmæssig uddannelse i perioden. Eventuelle studieudgifter eller dele heraf 

kan, efter nærmere aftale med formanden, refunderes. 
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Øvrige vilkår: 

 Alle valgte har mulighed for at indgå i en ordning om fri bil op til 450.000 kr. efter 

de gældende retningslinjer for LO. Den konkrete aftale indgås mellem formanden 

for den nye hovedorganisation og de øvrige valgte.  

 Alle honorarer og vederlag, som oppebæres for lønnede tillidshverv, skal tilfalde 

den nye hovedorganisation. Der udbetales kompensation herfor.  

Der kan maksimalt udbetales kompensation for de vederlag og honorarer, der 

oppebæres. Derudover gælder det, 

o at formanden maksimalt kan oppebære 350.000 kr. pr. år  

o at første stedfortrædende og anden stedfortrædende formand maksimalt kan 

oppebærer 140.000 kr.  pr. år 

o at næstformænd maksimalt kan oppebære 85.000 kr. pr. år. 

o alle beløb forbliver uregulerede frem til første ordinære kongres i den nye 

hovedorganisation. 

 Øvrige retningslinjer for valgte, herunder bestemmelser om attestation, repræsen-

tation, udlæg mv. fastlægges af formanden for den nye hovedorganisation og med-

deles umiddelbart efter valg.  

 

 



 

 
 

 
 

Valg af formand og næstformænd 

I henhold til bemærkningerne til vedtægterne for en eventuel ny hovedorganisation, som er 

en del af det samlede grundlag for en ny hovedorganisation, skal der på den stiftende kon-

gres vælges formand og op til 6 næstformænd. Én næstformand vælges til at træde i for-

mandens sted ved formandens forfald, og én næstformand vælges til at træde i formandens 

sted ved både formandens og første stedfortrædende formands forfald. 

Det fremgår videre, at ved valget på den stiftende kongres opstiller LO 5 kandidater heraf 

én formandskandidat og én kandidat til anden stedfortrædende formand. FTF opstiller 2 

kandidater heraf én til første stedfortrædende formand.  

Det indstilles, at følgende vælges til formand og næstformænd til den nye hovedorganisa-

tion. 

Formand 

Lizette Risgaard, LO 

Næstformænd 

Bente Sorgenfrey, FTF  (første stedfortrædende formand) 

Arne Grevsen, LO (anden stedfortrædende formand) 

Ejner K. Holst, LO 

Nanna Højlund, LO 

Morten Skov Christiansen, LO 

Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening 

 

Stiftende kongres 13. april 2018 
Pkt. 7. a og b. 

 



 

  

 
 

Valg til Forretningsudvalget 

I henhold til bemærkningerne til vedtægterne for den nye hovedorganisation, som er en del 

af det samlede grundlag for en ny hovedorganisation, skal der nedsættes et forretningsud-

valg bestående af 26 medlemmer. Forretningsudvalget sammensættes af daglig ledelse og 1 

repræsentant fra hver medlemsorganisation med mere end 15.000 medlemmer. På kongres-

sen skal der derudover vælges 6 (3+3) repræsentanter fra de øvrige organisationer. 

Det indstilles, at 6 personer vælges til forretningsudvalget, som indstilles af LO’s ekstraor-

dinære kongres og FTF’s ekstraordinære kongres. 

 

Til LO’s ekstraordinære kongres er foreløbigt opstillet følgende kandidater: 

Kim Østerbye, Fængselsforbundet 

Max Meyer, Blik og Rørarbejderforbundet 

Flemming Vinther, HKKF 

Kresten Vendelboe, Malerne 

 

Til FTF’s ekstraordinære kongres er foreløbigt opstillet følgende kandidater: 

Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter 

Claus Oxfeldt , Politiforbundet i Danmark 
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Valg til Hovedbestyrelsen 

I henhold til bemærkningerne til vedtægterne for den nye hovedorganisation, som er en del 

af det samlede grundlag for en ny hovedorganisation, skal der nedsættes en hovedbesty-

relse. Hovedbestyrelsen sammensættes af 1 repræsentant fra hver af de medlemsorganisati-

oner, der har mindst 4.000 medlemmer.  På kongressen skal der derudover vælges 6 repræ-

sentanter til hovedbestyrelsen fra medlemsorganisationer med under 4.000 medlemmer 

med 3 fra henholdsvis LO- og FTF-området. 

 

Til LO’s ekstraordinære kongres er foreløbigt opstillet følgende kandidater: 

Mads Øland, Spillerforeningen 

Kim Østerbye, Fængselsforbundet 

Lena Brostrøm, Dansk Artist Forbund 

 

Til FTF’s ekstraordinære kongres er foreløbigt opstillet følgende kandidater: 

Katja Holm, Dansk Skuespillerforbund 

Jørn Rise, Dansk Told- og Skatteforbund 
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Valg til Revisionsudvalg og suppleanter 

I henhold til vedtægterne for en ny hovedorganisation, som er en del af det samlede 

grundlag for en ny hovedorganisation, skal der vælges et revisionsudvalg på 3 medlemmer 

og 2 suppleanter for disse.  

Det indstilles, at der vælges følgende medlemmer og suppleanter til revisionsudvalget: 

 

Medlemmer: 

Ulla Sørensen, 3F 

Michael Madsen, Socialpædagogerne 

Thomas Wester-Andersen, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening 

 

Suppleanter: 

Ib Hansen, Malerforbundet 

Allan Vestergaard Christensen, Dansk Told- og Skatteforbund 
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Drift og ledelse i interimsperioden 
(13. april – 31. december 2018) 

Såfremt den nye hovedorganisation etableres på en stiftende kongres den 13. april 2018, skal 

der træffes beslutning om, hvorledes den nye organisation skal tegnes og ledes i perioden 

frem til, at organisationen reelt går i drift den 1. januar 2019. 

Følgende anbefales (gældende for interimsperioden frem til 31.12 2018): 

 Den nye hovedorganisation tegnes af et formandskab, bestående af den valgte for-

mand – i forening med første og anden stedfortrædende formand, herefter kaldet for-

mandskabet. Formandskabet træffer nødvendige beslutninger, som kan understøtte 

den formelle idriftsættelse af den nye hovedorganisation. 

 Formandskabet uddelegerer fornøden prokura til de administrative ledelser i hen-

holdsvis LO og FTF, således at der kan foretages de fornødne administrative dispo-

sitioner med henblik på etablering af den nye hovedorganisation. 

 Formanden for den nye hovedorganisation ansætter efter drøftelse med første sted-

fortrædende formand den nye administrative leder for den nye hovedorganisation. 

 Alle etableringsudgifter udlægges af LO og FTF i forholdet 70 % til LO og 30 % til 

FTF.  

 Såfremt der, i interimsperioden, afholdes udgifter, som alene kan henføres til drift i 

den nye hovedorganisation, udlægges disse af LO, og noteres i overensstemmelse 

hermed ved opgørelsen af primo-balancen for den nye hovedorganisation. 

 Formandskabet sikrer, at LO og FTF’s respektive og relevante politiske organer hol-

des løbende orienteret om relevante forhold vedrørende dannelse af den nye hoved-

organisation. 

 Formandskabet sikrer, at den valgte hovedbestyrelse i den nye hovedorganisation 

indkaldes til første møde ultimo 2018 med henblik på at træffe beslutning om det 

fremtidige navn, indsatsområder mv. 
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