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Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 

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) 

med afsæt i fagbevægelsens værdier samarbejde med partier og organisationer, der vil arbejde for 

hovedorganisationens politik på tværs. (Navn) kan indgå såvel konkrete aftaler som mere strategi-

ske alliancer afhængigt af, hvad der fremmer fagbevægelsens interessevaretagelse 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.  

(Navn) skal på det overnskomstmæssige område rådgive, forhandle, servicere og koordinere, hvil-

ket er afgørende for at styrke lønmodtagernes interessevaretagelse. 
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(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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Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 

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 udarbejdes op til det første møde i den nye hovedorganisations 

Hovedbestyrelse. Det sikrer 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 første møde i Hovedbestyrelsen:] 

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 mellem den 
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private og den offentlige sektor skal udvikles til at styrke samfundets innovation, produktivitet 

og effektivitet. 

[Temapunkter, der skal konkretiseres før første møde i Hovedbestyrelsen:] 

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 første møde i Hovedbestyrelsen:] 

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 første møde i Hovedbestyrelsen:]  

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 første møde i Hovedbestyrelsen:] 

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 første møde i Hovedbestyrelsen:] 

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 første møde i Hovedbestyrelsen:] 
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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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Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 

Strukturen i en ny hovedorganisation 

1. Indledning 

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

nisation. 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. Organisati-

onen bør derfor have kongresvalgte politikere som ledere.  

 En ny hovedorganisation vil både skulle rumme meget store medlemsorganisationer 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. Strukturen 

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 medlemssammensætnin-

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

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

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

Der er enighed om en model for den centrale struktur for en eventuel ny hovedorganisation. 

Den er beskrevet nedenfor.  

 

Model for hovedorganisationens struktur 

  

Kongres Alle organisationer tildeles én delegeret samt yderligere én de-

legeret 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 med-

lemmer. 

Hovedbestyrelsen sammensættes af 1 repræsentant fra hver 

medlemsorganisation (inkl. FU-medlemmer), der har min. 

4.000 medlemmer. Der udløses yderligere 1 repræsentant for 
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hver 30.000 medlemmer. Øvrige organisationer vælger 6 (3+3) 

medlemmer. 

Valgte fuldtidsbeskæftigede politikere indgår i HB. 

Lederforum er repræsenteret i Hovedbestyrelsen med 2 obser-

vatører. 

Frekvens: Hvert kvartal. 

Forretningsudvalget 

FU 

På den stiftende kongres vælges et Forretningsudvalg bestå-

ende af ca. 25 medlemmer.  

FU sammensættes af 1 repræsentant fra hver medlemsorgani-

sation med mere end 15.000 medlemmer samt 6 (3+3) repræ-

sentanter fra de øvrige organisationer. 

På den første ordinære kongres vælges et forretningsudvalg be-

stående af 25 medlemmer, heraf 19 formænd fra forskellige 

medlemsorganisationer. 

Valgte fuldtidsbeskæftigede politikere indgår i FU. 

Frekvens: Hver 3. uge. 

Valgte, fuldtidsbeskæfti-

gede politikere 

Kongressen vælger 6 fuldtidsbeskæftigede politikere. 

Som overgangsordning vælger den stiftende kongres 7 fuld-

tidsbeskæftigede politikere. 

Organisationsmøder Der afholdes halvårlige  

Organisationsmøder for alle organisationer og større sektorer 

og grupper i organisationerne. 

Organisationsmøderne kan debattere sager, der har høj prioritet 

og har indstillingsret til FU. 

Udvalg Udvalg nedsættes af Hovedbestyrelsen. 

Alle medlemsorganisationer kan udpege et medlem og en sup-

pleant til udvalgene.  

Suppleanten deltager, når et medlem har forfald. 

Medlemsorganisationerne beslutter selv, om de vil lade sig re-

præsentere af politikere eller embedsmand i udvalgene. 
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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 hovedorganisationens 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 diskussioner om hovedorganisationens 

politik, organisation og økonomi.  

Hovedbestyrelsen træffer beslutninger i væsentlige spørgsmål. 

Hovedbestyrelsen nedsætter politiske udvalg og tildeler disse 

kompetence. 

Forretnings- 

udvalget 

Forretningsudvalget er den øverste myndighed mellem Hovedbe-

styrelsesmøderne. 

Forretningsudvalget er ansvarlig for at fastlægge hovedorganisati-

onens mandat i de løbende forhandlinger med politiske instanser 

og organisationer. 

Forretningsudvalget er i samarbejde med den valgte ledelse an-

svarlig for driften af hovedorganisationen. 

Den valgte ledelse1 Den valgte ledelse tegner hovedorganisationen 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 lokalstruktur.  

                                                 
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 fuldtidsbeskæfti-

gede politikere. 
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Den valgte ledelse repræsenterer hovedorganisationen i partssam-

menhænge, i råd, nævn og udvalg og i internationale organisatio-

ner. 

Den valgte ledelse er formænd for hovedorganisationens udvalg. 

Organisationsmøde Organisationsmøderne kan debattere sager, der har høj prioritet. 

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. 

3.1. Kongres 

Medlemsorganisationernes repræsentation  

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

mel 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 yderli-

gere én delegeret pr. 3.000 medlemmer. Forretningsudvalget er forlods delegerede. Lederfo-

rum er repræsenteret i kongressen med to observatører.  

Frekvens  

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

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 fordelin-

gen 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 Ho-

vedbestyrelsen.  

 

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 hovedorganisation, 

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 rol-

ler 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 betydelig 

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 fuldtidsbeskæftigede 

politikere i en overgangsperiode bør være høj og eventuelt justeres efterfølgende. 

Opgaver, der løses af valgte fuldtidsbeskæftigede politikere i LO og FTF i dag, er følgende:  

 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 medlemsor-

ganisationerne osv. 

 kontakt og koordinering med hovedorganisationens lokale organisation 

 kontakt og alliancebygning til andre interesseorganisationer 

 repræsentation i institutioner, organisationer og virksomheder af relevans for lønmod-

tagerne, eksempelvis ATP og LD 
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 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 myndighed 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-udviklingen 

samt lovarbejdet og -implementeringen.  

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

der, som kongressen vedtager. Det vil sikre, at der er politisk adgang til at øve indflydelse 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. 
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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 mandater” i 

relation til den politiske interessevaretagelse, fx i forbindelse med trepartsforhandlinger 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 politikere.” 
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Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 

Den lokale struktur og hovedorganisationens opgaveløs-
ning lokalt 

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

bejdsopgaver 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 hovedorganisa-

tion. På den baggrund besluttede den stiftende kongres:  

 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 sidelø-

bende med, at en ny hovedorganisation implementeres. 

 At den stiftende kongres giver 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 Hovedbestyrelsen i den nye hovedorganisation pålægges at fastlægge en ny lokal 

struktur senest 2 år inde i den første kongresperiode.  

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

nye struktur er på plads. LO-sektionerne og FTF-Regionerne skal virke inden for den 

nye hovedorganisationens politiske grundlag. I perioden skal der indledes lokale sam-

arbejder de steder, hvor de ikke for indeværende findes. Der kan optages organisatio-

ner i sektioner og regioner sideløbende med dette. 

 Den kommende nye lokale struktur skal sikre et stærkt lokalt engagement i arbejdet 

med at skabe velfærd og lighed på nationalt plan, ligesom den skal sikre optimale mu-

ligheder for at støtte mobilisering i forhold til interessevaretagelsen. Endvidere skal det 

sikres, at strukturen også rummer mulighed for at skabe regionale fællesskaber på 

tværs af sektionerne. 

 For en periode på 2 kongresperioder gælder det, at for de organisationers lokalafdelin-

ger, der ikke melder sig ind i de nye lokale sektioner, når der er etableret en ny lokal 

struktur, skal det centrale forbund eller organisation bidrage til det politiske arbejde 

ved at betale et ekstra centralt kontingent på 10 kr. pr. medlem pr. år, som fordeles for-

holdsmæssigt til sektionerne. Forbund og organisationer med færre end 4.000 medlem-

mer er undtaget. FTF beslutter, om beløbet afholdes af FTF-gruppen samlet eller på 

organisationsniveau. 

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 po-

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

trale beslutningstagere. 
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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 fag-

foreninger og forbund ved at skabe resultater og synlighed om den faglige og politiske 

interessevaretagelse. 

 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 re-

præsenterer medlemmerne af disse. Indflydelse på en sektions arbejde forudsætter medlem-

skab og kontingentbetaling.  

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

tionens politiske grundlag. Sektionens vedtægter skal godkendes af hovedorganisationen. Sek-

tionen er ansvarlig for at drive det tværfaglige arbejde i sit dækningsområde. Sektionen er an-

svarlig 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 lo-

kale 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 mu-

ligt 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. 

 

 

Samlet fil, side 20 af 55



 

 

 

Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 

 

 

Regler om samarbejde og grænsestridigheder i ny hoved-
organisation 

§ 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 inte-

resser varetages bedst muligt herunder i relation til løn- og ansættelsesvilkår. Varetagelse af 

medlemmernes interesser sker med udgangspunkt i den danske aftalemodel, herunder 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 arbejdsmiljø-

mæssige forhold – eksempelvis i forbindelse med privatisering, salg eller udlicitering af offent-

lige opgaver samt fusioner og virksomhedsoverdragelser på det øvrige arbejdsmarked. 

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 grænsekonflikter, 

ikke medlemmerne.  

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

organisationens øverste ledelse og grænsenævnet kun helt undtagelsesvis inddrages, hvis for-

bundene forgæves har udnyttet alle muligheder for at finde en løsning gennem forhandling og 

eventuel mægling. 

Alle medlemsforbund opfordres til at etablere fremadrettede grænseaftaler, som sikrer med-

lemmernes naturlige faglige fællesskaber og som kan fungere på et dynamisk arbejdsmarked. 

det vil forebygge eventuelle konflikter om organisationsområder. 

Grænseaftaler skal afklare følgerne af ændringer på arbejdsgiversiden, herunder mellem of-

fentlig 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 bli-

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

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

arbejdsgiver.  
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§ 2 Løsning af grænsestridigheder 

Stk. 1. Definition og overordnede principper 

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

og/eller nogle medlemmer fejlagtigt er organiseret i en organisation. 

Grænsestridigheder skal søges løst ved direkte forhandling mellem de involverede medlemsorgani-

sationer, 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 Hovedorganisationens grænse-

nævn 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 om-

råde 

 

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

bejdsmiljømæssige forhold gennem aftaleindgåelse om sikring af de hidtidigt gældende 

overenskomstmæssige rettigheder 

 

 bedst mulig sikring af medlemsgruppernes faglige fællesskab 

 

 muligheden for at opnå en samlet høj organisationsprocent i hovedorganisationens med-

lemsforbund, herunder gennem høring af medlemmerne 

 

 den uddannelsesmæssige baggrund hos medlemmerne, som er nødvendig for at udføre 

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

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

muligheder, herunder ændringer af organisationstilknytning, fælles overenskomster og organisati-

onsændringer. 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 forhandling 

inden 1 måned efter, at begæringen er fremsat. 

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

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

klærer, at forhandlingsmulighederne er ud- tømte. En sådan erklæring skal fremsættes overfor or-

ganisationens øverste ledelse. 

Stk. 3. Mægling 

Medlemsorganisationer, der har deltaget i en forhandling, som er endt uden resultat, er forpligtet til 

at medvirke ved mægling. 

De berørte parter udpeger i fællesskab en mægler. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem de be-

rørte parter, udpeger Forretningsudvalget en mægler.  

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

hederne 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 hoved-

organisationens 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 be-

handlet i grænsenævnet. 

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

af 2 yderligere medlemmer udpeget af Forretningsudvalget.  

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

ling af sagen. 

Ved grænsenævnets behandling af sagen skal alle løsningsmuligheder overvejes og der skal søges 

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 be-

rørte medlemmer i givet fald er. 

Grænsenævnet skal forsøge at mægle forlig.  

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

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

følge heraf straks efter afsigelsen af grænsenævnets kendelse iværksættes med hensyn til med-

lemskontingenter m.v. 

Stk. 5. Manglende efterlevelse 

Forbundene skal loyalt efterleve grænsenævnets afgørelser og aftaler indgået som led i forhandling 

og mægling i grænsestridigheder. 

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

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

net, der fastsætter en økonomisk sanktion for manglende overholdelse af grænsenævnets ken-

delse.  

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

omstændigheder, herunder den eventuelle overtrædelses grovhed, sagens omfang, kontingentets 

samlede størrelse for de berørte medlemmer i hele perioden siden grænsesagens rejsning, det hid-

tidige sagsforløb m.v. Beløbet tilfalder forbundet og /eller Hovedorganisationen. Det krænkede for-

bund skal som udgangspunkt godtgøres i forhold til den manglende kontingentindbetaling 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 forpligte 

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 grænsekonflikten. 
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Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 

 
 

 

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 i 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. er der udarbejdet 

følgende notat, som efterfølgende er vedtaget på den stiftende kongres d. 11. april 2018.   

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

af medlemmer frem til tidspunktet for fusionens ikrafttræden.   

 

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

som langsigtede perspektiver for budgetterne. 
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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. 

Følgende forudsætninger er lagt til grund for det vedtagne budget: 

 Medlemstallet opgøres en gang årligt primo året, og at der betales et halvårligt kontingent. 

 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. 

 Jfr.. drøftelserne om den centrale struktur for en ny hovedorganisation, er dett forudsat, at medlemmerne 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 andre forhold. Det 

indebærer med andre ord, at der gælder ensartede kontingentvilkår for alle – store som små - 

medlemsorganisationer. 

 Kontingentet reguleres hvert år med ½-delen af nettoprisindekset.  
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Husleje 
 

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

Islands brygge 32d. Budgettet for den kommende hovedorganisation medtager ikke lejeindtægter. 

 

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  er vedtaget, 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 er aftalt, 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. 

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. 

De tilskud og kontingenter, som LO og FTF i dag betaler til en række organisationer, fortsætter på de 

gældende vilkår i mindst 10 år i en fusioneret hovedorganisation. 
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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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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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Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 

 
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. 
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Navn og hjemsted 

*) Indtil der kommer forslag til navn, omtales foreningen som ”Hovedorganisationen”. 

Formål og værdier 

§ 2 

”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 arbejds-

liv. ”Hovedorganisationen” er partipolitisk uafhængig. 

Stk. 2. ”Hovedorganisationen” styrker og udvikler lønmodtagernes individuelle og kollek-

tive muligheder gennem politisk indflydelse og ved at styrke og udvikle den danske aftale-

model og 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 mu-

ligheder. 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 bi-

drage til samfundets 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 interesseva-

retagelse, 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 arbejdplad-

sen. 

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 tryg-

hed om, så medarbejderne kan blive på arbejdsmarkedet i mange år. 

§ 1 

”Hovedorganisationen”*) er hovedorganisation for Danmarks faglige organisationer. ”Ho-

vedorganisationen” har hjemsted i Københavns Kommune. 
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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 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 øn-

sker et stærkt velfærdssamfund, hvor organisationer, virksomheder, institutioner og den en-

kelte tager samfundsansvar og bidrager til at udvikle velfærden og demokratiet. En stærk of-

fentlig sektor er en grundsten i velfærdssamfundet, og har stor betydning for den enkelte 

borgers tryghed og udviklingsmuligheder.  

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. 

Medlemmer og optagelse 

§ 3 

”Hovedorganisationen” kan som medlemmer optage alle faglige organisationer. 

Stk. 2. En organisation, som ønsker at blive optaget i ”Hovedorganisationen”, skal 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 op-

tagelse 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 en-

delig imødekommet, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for optagelsen. Opnår forslaget 

ikke den nødvendige tilslutning i hovedbestyrelsen, forelægges det den førstkommende kon-

gres. 

Når kongressen behandler spørgsmålet om optagelse, træffes afgørelsen ved simpel stemme-

flerhed. 

Oplysninger til ”Hovedorganisationen” 

§ 4 

Hvert år i januar skal medlemsorganisationerne indsende en opgørelse over deres medlemstal 

pr. 1. januar til ”Hovedorganisationen”. 
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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 medlemsorganisationer-

nes gældende vedtægter. Når medlemsorganisationerne ændrer vedtægter, skal organisatio-

nerne derfor indsende et eksemplar af de aktuelle vedtægter til ”Hovedorganisationen”. 

Udmeldelse 

§ 5 

Udmeldelse af ”Hovedorganisationen” kan kun ske med mindst 1 års skriftligt varsel over for 

forretningsudvalget til en 1. januar. 

Bemærkning: 

I 2019 kan udmeldelse ske med 6 måneders varsel til 1. januar 2020. 

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 repræsentanter af 

alle ”Hovedorganisationens” kompetente organer. 

Lokal struktur 

§ 6 

”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. 

Bemærkning: 

Hovedbestyrelsen i ”Hovedorganisationen” pålægges at fastlægge en ny lokal struktur senest 

2 år inde i den første kongresperiode. 

For en periode på 2 kongresperioder gælder, at for de organisationers lokalafdelinger, der 

ikke melder sig ind i de nye lokale sektioner, når der er etableret en ny lokal struktur, skal det 

centrale forbund eller organisation bidrage til det politiske arbejde ved at betale et ekstra 

centralt kontingent, et såkaldt solidaritetsbidrag, på 10 kr. pr. medlem pr. år, som fordeles 

forholdsmæssigt til sektionerne. Forbund og organisationer med færre end 4.000 medlemmer 

er undtaget. FTF beslutter, om beløbet afholdes af FTF-gruppen samlet eller på organisati-

onsniveau. 

Kongressen 

§ 7 

Samlet fil, side 36 af 55



 

 

 

5 

”Hovedorganisationens” øverste myndighed er kongressen. 

Stk. 2. Kongressen består af forretningsudvalget samt af delegerede valgt af medlemsorgani-

sationerne. Alle organisationer tildeles én delegeret samt yderligere én delegeret for hvert 

3.000 medlemmer. Forretningsudvalgets medlemmer er forlods delegerede. 

Stk. 3. Lederforum er repræsenteret med 2 observatører. 

 

§ 8 

Den ordinære kongres afholdes hvert 4. år i oktober kvartal. Den indkaldes ved skriftlig med-

delelse til medlemsorganisationerne med mindst 6 måneders varsel. Samtidig med indkaldelse 

udsendes dagsorden for kongressen. 

Bemærkning: 

Første ordinære kongres forventes afholdt oktober 2022. 

Stk. 2. Enhver kongres er beslutningsdygtig, når indkaldelse og dagsorden, jf. stk. 1, er be-

kendtgjort 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. 

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 sammensæt-

ning, der afspejler en ligelig kønsmæssig repræsentation. 

Bemærkning: 

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 næstfor-

mand 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 for-

fald inden den første ordinære kongres, opstiller de tidligere FTF-organisationer én ny kandi-

dat. 

Stk. 5. Kongressen vælger til hovedbestyrelsen 6 repræsentanter fra medlemsorganisationer 

med mindre end 4.000 medlemmer, som supplerer de hovedbestyrelsesmedlemmer, der udpe-

ges af medlemsorganisationer med mindst 4.000 medlemsorganisationer. 

Kongressen vælger til forretningsudvalget ud over formanden og de 5 næstformand 19 for-

mænd fra forskellige medlemsorganisationer. Anmeldelse til valg sker senest 8 dage før kon-

gressens begyndelse til forretningsudvalget. 

Hovedbestyrelsen kan afgive indstilling om forretningsudvalgets sammensætning og de 6 re-

præsentanter til hovedbestyrelsen, der vælges af kongressen. 
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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 indsen-

des til forretningsudvalget senest den 1. august. Forslagene skal af forretningsudvalget frem-

sendes til medlemsorganisationerne senest 1 måned før kongressens afholdelse. 

Stk. 9. Kun medlemsorganisationer, hovedbestyrelse og forretningsudvalg kan stille forslag til 

kongressen. 

Stk. 10. Kongressens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet 

fremgår af vedtægterne. Stemmeafgivelse kan ikke ske ved fuldmagt eller brev. 

Ekstraordinær kongres  

§ 9 

Ekstraordinær kongres indkaldes, når hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget beslutter det, 

eller når mindst 3 medlemsorganisationer, der sammenlagt repræsenterer mindst 10 % af med-

lemsorganisationernes sammenlagte medlemstal, forlanger det med angivelse af motiveret 

dagsorden. 

§ 10 

Ekstraordinær kongres skal afholdes senest 1 måned efter kravets fremsættelse. Den indkaldes 

med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til ”Hovedorganisationens” medlemsor-

ganisationer. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden for kongressen. 

Senest 7 dage før en ekstraordinær kongres kan medlemsorganisationer, hovedbestyrelsen el-

ler 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 vedtægts-

ændringer fremsættes af forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen. 

Stk. 3. På en ekstraordinær kongres kan kun behandles spørgsmål, som er optaget på dagsor-

denen. 

Stk. 4. Såfremt ”Hovedorganisationens” formand afgår i kongresperioden, fungerer den sted-

fortrædende formand indtil en ekstraordinær kongres vælger formand. 

Hovedbestyrelsen 

§ 11 

Den øverste myndighed mellem kongresserne er hovedbestyrelsen. 
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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 medlemsorganisa-

tioner med mindre end 4.000 medlemmer.  

Bemærkning: 

På den stiftende kongres vælges de 6 repræsentanter fra medlemsorganisationer med under 

4.000 medlemmer med 3 fra henholdsvis LO- og FTF-området. 

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.  

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 hovedbesty-

relsesmedlemmer ikke har opnået en ligelig repræsentation af mænd og kvinder, udvides ho-

vedbestyrelsen med op til 5 repræsentanter for det underrepræsenterede køn. Hovedbestyrel-

sen 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 el-

ler mindst 30 % af hovedbestyrelsens repræsentanter finder det nødvendigt. 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter på første møde efter en ordinær kongres selv sin forret-

ningsorden. 

Bemærkning: 

I hovedbestyrelsens forretningsorden fastsættes regler for varsling af indkaldelse. 

Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Hovedbestyrelsen behandler endvidere 

sådanne forslag, som daglig ledelse beslutter at sætte på dagsorden, eller som en medlemsor-

ganisation ønsker at få behandlet. 

Stk. 6. Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg, som tildeles beslutningskompetence efter ret-

ningslinjer 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. 

Forretningsudvalget 

§ 12 

Forretningsudvalget er den øverste myndighed mellem hovedbestyrelsesmøderne. Det består 

af formanden, 5 næstformænd samt 19 formænd fra forskellige medlemsorganisationer, valgt 

af kongressen. 

Bemærkning: 

På den stiftende kongres vælges et forretningsudvalg bestående af 26 medlemmer. 
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Forretningsudvalget sammensættes af daglig ledelse og 1 repræsentant fra hver medlemsor-

ganisation med mere end 15.000 medlemmer samt 6 (3+3) repræsentanter fra de øvrige orga-

nisationer. 

I første kongresperiode udpeges afløsere for afgåede medlemmer af forretningsudvalget af de 

pågældende medlemsorganisationer eller subsidiært den tidligere hovedorganisation. 

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 tilfælde kan hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel. 

 

”Hovedorganisationens” daglige ledelse 

§ 13 

Formanden, bistået af næstformændene, leder ”Hovedorganisationens” daglige administration 

og er ansvarlige for regnskabsføringen i overensstemmelse med de af forretningsudvalget, ho-

vedbestyrelsen 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 hovedbestyrel-

sens godkendelse. 

§ 14 

Formand og næstformænd afgår senest, når de når den individuelle folkepensionsalder. 

§ 15 

Afgår formanden i kongresperioden indkaldes til en ekstraordinær kongres med henblik på 

valg af formand.  

§ 16 

Afgår en næstformand i kongresperioden, kan hovedbestyrelsen  konstituere en stedfortræder 

for den resterende del af kongresperioden, eller der kan indkaldes til ekstraordinær kongres, 

jf. § 9. Endelig kan hovedbestyrelsen beslutte at lade valg af næstformand afvente førstkom-

mende ordinære kongres. 

Organisationsmøde 

§ 17 

Til orientering og drøftelse af sager af høj prioritet, skal forretningsudvalget indkalde formæn-

dene for medlemsorganisationerne hvert halve år. 

Mødet har ved flertalsbeslutning indstillingsret til forretningsudvalget og hovedbestyrelsen. 

Stk. 2. Organisationsmøder skal afholdes, når formænd fra mindst en femtedel af medlemsor-

ganisationerne forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden. I disse tilfælde skal orga-

nisationsmøde afholdes senest 1 måned efter kravets fremsættelse. 
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Stk. 3. Organisationsmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til 

formændene for organisationerne med dagsorden for mødet. 

Beretning, regnskab og revision 

§ 18 

Der udgives en årlig beretning om ”Hovedorganisationens” virksomhed samt et revideret års-

regnskab. Medlemsorganisationerne tilstilles beretning og regnskab. 

§ 19 

I ikke-kongresår er det hovedbestyrelsen, der endeligt godkender regnskabet, og kongressen 

får forelagt regnskaberne til efterretning. I kongresår er det kongressen.  

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 kongres-

delegerede gennem deres respektive medlemsorganisationer have tilstillet regnskabet. 

§ 20 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 2. Efter hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes årsrapport. 

Stk. 3. Årsrapporten revideres af det i henhold til vedtægternes § 7, stk. 5, valgte revisionsud-

valg. 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. 

§ 21 

Revisionsudvalget har til enhver tid ret til at gennemgå regnskaberne og skal foretage kritisk 

revision mindst én gang hvert halve år. 

Stk. 2. Revisionsudvalget indsender efter hver revision en indberetning til hovedbestyrelsen, 

såfremt revisionsbesøget har givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

§ 22 

Hvis regnskabet findes at være i uorden, er formanden pligtig til straks at udlevere revisions-

udvalget alt, hvad der findes i formandens besiddelse af ”Hovedorganisationens” ejendele så-

som 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 beslut-

ning i sagen. 

Tegningsret 

§ 23 

Ved dispositioner over ”Hovedorganisationens” formue, herunder pantsætning eller overdra-

gelse af fast ejendom, 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. 
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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 medun-

derskrive ved dispositioner, der falder inden for den daglige administration. 

I forbindelse med underskrift på bankoverførsler mv. i den daglige administration kan for-

manden og den stedfortrædende formand i forening give fuldmagt til, at to medarbejdere un-

derskriver i forening. 

Kontingent, budget og hæftelse 

§ 24 

Den ordinære kongres fastsætter det årlige kontingent pr. medlem.  

Stk. 2. Som grundlag for kongressens fastsættelse af kontingent forelægges et af hovedbesty-

relsen 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 optagel-

sen sker. 

§ 25 

Hovedbestyrelsen skal senest den 15. december have forelagt et af formanden udarbejdet bud-

getforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse. 

§ 26 

Medlemsorganisationerne hæfter ikke for ”Hovedorganisationens” forpligtelser. 

Mødeudgifter 

§ 27 

Medlemsorganisationerne betaler selv de udgifter, der er forbundet med deres deltagelse i de 

af ”Hovedorganisationen” indkaldte møder. 

Indgåelse af overenskomst 

§ 28 

Hovedbestyrelsen kan opstille krav af almen interesse, der bør rejses ved de kommende over-

enskomstforhandlinger. 

Stk. 2. Såfremt disse eller andre krav forhandles direkte mellem ”Hovedorganisationen” og en 

modstående hovedorganisation, og forhandlingerne afsluttes med, at der opnås enighed, ind-

går resultatet i forslagene til nye overenskomster for medlemsorganisationerne. 

Samlet fil, side 42 af 55



 

 

 

11 

Stk. 3. Hovedoverenskomster med almindelige bestemmelser kan indgås under forbehold af 

”Hovedorganisationens” sanktion. 

§ 29 

”Hovedorganisationen” har ret til at indgå hovedaftaler og overenskomster med de modstå-

ende 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 overenskom-

ster og hovedaftaler. 

Konflikter 

§ 30 

Medlemsorganisationer, der ønsker støtte fra ”Hovedorganisationen” til gennemførelse af 

strejke/lockout iværksat af eller imod det pågældende organisationer, skal så tidligt som mu-

ligt underrette ”Hovedorganisationen” om den mulige konflikt. 

Stk. 2. Forretningsudvalget skal, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, senest 14 

dage efter, man har modtaget den i stk. 1 nævnte underretning, meddele medlemsorganisatio-

nen, 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 hen-

vendelser til offentligheden og forhandlinger med arbejdsgiverne. 

Sympatikonflikter 

§ 31 

Hovedbestyrelsen kan pålægge en medlemsorganisation at forelægge sin kompetente forsam-

ling eller sine medlemmer et forslag om iværksættelse af sympatikonflikt af nærmere fastsat 

omfang til støtte for en i henhold til § 30 godkendt konflikt. 

Konfliktunderstøttelse 

§ 32 

Under en i henhold til § 30 af ”Hovedorganisationen” godkendt konflikt eller en i henhold til 

§ 31 iværksat sympatikonflikt, som omfatter over 3 pct. af den pågældende medlemsorganisa-

tions medlemmer, yder ”Hovedorganisationen” en konfliktunderstøttelse udgørende et af ho-

vedbestyrelsen fastsat beløb pr. uge pr. konfliktberørt medlem. ”Hovedorganisationen” udbe-

taler dog ingen konfliktunderstøttelse for den første uges konflikt. 

Stk. 2. Som konfliktberørte medlemmer regnes arbejdsløse, som i henhold til arbejdsløsheds-

loven 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 ”Hovedorga-

nisationen” i henhold til § 31 besluttet sympatikonflikt. 
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Stk. 4. Økonomisk støtte fra ”Hovedorganisationen” 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 den pågældende medlemsorganisation ikke efterle-

ver bestemmelsen i § 30, stk. 3. 

Konfliktkontingent 

§ 33 

Til dækning af udgifterne ved udbetaling af konfliktunderstøttelse i henhold til § 32, stk. 1, 

kan hovedbestyrelsen udskrive et ugentligt konfliktkontingent pr. medlem, der er i arbejde. 

Hovedbestyrelsen kan beslutte at udskrive konfliktkontingent i anledning af, at ”Hovedorgani-

sationen” udbetaler konfliktunderstøttelse til faglige organisationer i udlandet. 

Stk. 2. Bidragene indbetales af de respektive medlemsorganisationer ugevis i henhold til nær-

mere bestemmelser herom fastsat af forretningsudvalget. 

Stk. 3. Ved beregning af konfliktkontingent har medlemsorganisationer, der finansierer kon-

flikter inden for eget område, uden mulighed for at modtage konfliktunderstøttelse fra ”Ho-

vedorganisationen”, ret til at fradrage det af ”Hovedorganisationen” i henhold til § 32, stk. 1, 

fastsatte beløb pr. konfliktdeltager pr. uge. 

Overflytning 

§ 34 

Når et medlem af en medlemsorganisation overgår til et andet fag, må den organisation, hvor-

til tilflytning sker, ikke afkræve den tilflyttede indskud, forudsat at medlemmet har opfyldt 

sine forpligtelser mod den organisation, vedkommende forlader. 

Samarbejde og grænsestridigheder 

§ 35 

”Hovedorganisationens” medlemsorganisationer forpligter sig til at forebygge og løse eventu-

elle uenigheder om de organisationsmæssige grænser mellem to eller flere medlemsorganisa-

tioner. 

Bemærkning: 

De nye regler om samarbejde og grænsestridigheder træder i kraft den 1. januar 2019. Hidti-

dig grænsedragning og praksis i forhold til medlemsorganisering skal tillægges afgørende be-

tydning ved nye sager mellem LO’s og FTF’s medlemsorganisationer. 

Samarbejdsaftalen mellem LO og AC skal genforhandles med AC – og om nødvendigt opsiges 

– og skal sikre, at en ny hovedorganisations medlemsorganisationer ikke får forringet deres 

muligheder for at rekruttere og fastholde medlemmer. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for grænsestridigheder og forretningsorden 

for grænsenævnet. 

Stk. 3. Hvis medlemsorganisationerne ikke kan løse en sag efter stk. 1 – hverken ved forhand-

ling eller mægling – kan enhver af de involverede medlemsorganisationer indbringe sagen for 

behandling i grænsenævnet. 
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Hovedbestyrelsen kan endvidere pålægge de berørte parter yderligere forhandling, såfremt ho-

vedbestyrelsen ikke finder, at de pågældende organisationer har udtømt alle forhandlingsmu-

ligheder. 

Stk. 4. Grænsenævnet består af 3 medlemmer. Formanden for grænsenævnet, der skal opfylde 

betingelserne for at beklæde et dommerembede, udpeges af hovedbestyrelsen for en kongres-

periode. 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 loyalt efter-

leve nævnets afgørelser og aftaler indgået som led i forhandling og mægling i grænsestridig-

heder. 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. 

Eksklusion 

§ 36 

Hovedbestyrelsen kan med 3/4 majoritet af de tilstedeværende medlemmer beslutte at eksklu-

dere en medlemsorganisation, som ikke opfylder sine forpligtelser over for ”Hovedorganisati-

onen” 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. § 9. 

Stk. 3. Indbringelse for kongres eller ekstraordinær kongres har opsættende virkning, med-

mindre eksklusionen skyldes manglende betaling af kontingent, herunder konfliktkontingent. 

Stk. 4. Underretning om eksklusion meddeles omgående pågældende organisation pr. anbefa-

let brev med angivelse af tidspunkt for og grunden til eksklusionen.  

Stk. 5. Fra tidspunktet for eksklusionen udtræder den ekskluderede organisations repræsentan-

ter af ”Hovedorganisationens” kompetente organer.  

Stk. 6. En ekskluderet organisation har ikke krav på nogen del af indbetalt kontingent eller på 

”Hovedorganisationens” midler i øvrigt. 

Vedtægtsændringer 

§ 37 

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 forret-

ningsudvalget senest 4 måneder før den kongres, hvor forslaget ønskes behandlet, finder sted. 

Stk. 4. Forretningsudvalget foranlediger de modtagne forslag og eventuelle forslag fra forret-

ningsudvalget og hovedbestyrelsen udsendt til medlemsorganisationerne senest 1 måned før 

kongressens afholdelse. 
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Sammenlægning af hovedorganisationer 

§ 38 

Beslutning om, at ”Hovedorganisationen” sammenlægges med en anden hovedorganisation, 

kan kun ske på en kongres. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen skal, senest 2 måneder før kongressen afholdes, vedtage en redegø-

relse 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 delege-

rede stemmer for det. 

Opløsning 

§ 39 

”Hovedorganisationen” kan kun opløses ved en beslutning på en i den anledning indkaldt eks-

traordinær kongres, når mindst 3/4 af de tilstedeværende delegerede stemmer for det. 

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 an-

tal af aktive medlemmer på opløsningstidspunktet. 

Bemærkning: 

Ifølge notat af 30. november 2017 om Budgetforudsætninger for en ny hovedorganisation ind-

skyder FTF 150 mio. kr. og LO 300 mio. kr i den nye hovedorganisation. Herudover indsky-

des 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 af-

tale. 
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Godkendse på møde i Hovedbestyrelsen for den nye hovedorganisation 26. oktober 2018 

 

Udkast til referat 

Stiftende kongres for en ny hovedorganisation 

13. april 2018 i Odense 
 

Kongressens dagsorden 
 

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. Næstformand 

c. Forretningsudvalgsmedlemmer 

d. Hovedbestyrelsesmedlemmer 

e. Revionsudvalg og suppleanter 

8. Interimsperioden frem til 1. januar 2019 

9. Afslutning af kongressen  

DAGSORDENENS PUNKT 1 

Åbning af kongressen 

LO’s formand Lizette Risgaard bød velkommen til kongressen: 

”Kære kongres, kære delegerede, kære gæster. 

Velkommen til stiftende kongres for fagbevægelsens nye hovedorganisation. Vi starter 

med at varme stemmerne op med sangen ”Kæden”. 

Kære venner.  

Det er en historisk dag i dag. I dag beslutter vi, at vi er stærkere sammen end hver for 

sig. I dag styrker vi vores fælles kamp for at forbedre lønmodtagernes arbejdsliv og 

hverdag. I dag stifter vi en ny, stærk hovedorganisation til gavn for lønmodtagerne i 

Danmark. Det bliver Danmarks stærkeste hovedorganisation. Danmarks største fælles-

skab.  
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Jeg er glad for, at vi er samlet så mange mennesker her i dag, under fagbevægelsens fa-

ner.  

I er med til at sende et klart signal om, at vi vil stå sammen. På tværs af brancher og 

sektorer – på tværs af offentlig og privat, på tværs af faggrupper, ufaglærte og faglærte, 

kortere og længere uddannelser.  

Vi vil stå sammen – 1,5 millioner lønmodtagere – i et stærkt fællesskab. Og – det skal I 

vide – der er plads til endnu flere. Vi bliver et stort fællesskab. Og det er vigtigt for mig 

i dag at understrege, at der skal være plads til alle i vores fællesskab. Store som små.  

Vi er en demokratisk bevægelse, og det vil vi blive ved med at være. Vi bliver også ved 

med at markere os klart og tydeligt i den politiske debat. Det gør vi ud fra vores fælles 

politiske grundlag, som vi vedtager i dag. Her står det klart og tydeligt, hvad vi vil ar-

bejde for.  

Vi vil arbejde for et samfund i balance, hvor alle er med. Hvor vi bekæmper ulighed. 

Hvor vi arbejder for et velfungerende velfærdssamfund. Hvor forudsætningen er en 

stærk privat sektor og en stærk offentlig sektor.  

Vi vil arbejde for et samfund med vækst og gode job til alle. Hvor der er tryghed for løn-

modtagerne, et finmasket sikkerhedsnet og gode og fleksible muligheder for at trække 

sig tilbage.  

Vi vil arbejde for bedre uddannelser – fra folkeskole til erhvervsuddannelser og efterud-

dannelsesmuligheder – ikke mindst til dem, som i deres ungdom har fået mindst.  

Vi vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø og for et mere ligestillet og rummeligt arbejds-

marked.  

Og vi vil arbejde for et EU med mere social dialog og mindre social dumping, og for 

større respekt for lønmodtagernes rettigheder i hele verden.  

Vi vil kæmpe dé kampe og mange andre med udgangspunkt i vores fælles værdier  

– solidaritet, demokrati og lighed.  

Det er dét, vi vil stå sammen om.  

Vi vil stå sammen, i et forpligtende fællesskab, når vi samarbejder og forhandler med 

arbejdsgivere og politikere – for at skabe resultater til gavn for vores medlemmer. Vi vil 

være en seriøs og troværdig forhandlingspart, som tager ansvar for samfundet, arbejder 

for lønmodtagerne dag og nat, og som ikke er til at komme udenom.  

Kære venner.  

Solidaritet og engagement er vores styrke. Fællesskabet er vores allerstærkeste våben.  

Jeg vil – sammen med jer – skabe Danmarks stærkeste hovedorganisation, Danmarks 

største fællesskab.” 
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DAGSORDENENS PUNKT 2 

Forretningsorden for kongressen 

LO’s formand Lizette Risgaard meddelte, at der forelå følgende forslag til forretningsorden til 

kongressens godkendelse: 

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 organisation, som vedkommende repræsenterer. 

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

syntagen 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 be-

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

deltagere. Dirigenterne afgør – evt. efter forslag fra kongressens delegerede – i hvil-

ket omfang afstemninger skal foretages ved håndsoprækning fra de delegeredes plad-

ser 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. Ændringsfor-

slag til de fremsatte forslag kan fremsættes af redaktionsudvalget.  

5.  Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed.  

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

stemmeflerhed 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 kan-

didater vælges samlet. Kun LO’s og FTF’s ekstraordinære kongresser kan indstille 

kandidater.  

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

lemsorganisationer med mindre end 15.000 medlemmer. 3 repræsentanter indstilles 

af LO’s kongres og 3 af FTF’s kongres. De 6 repræsentanter supplerer de forretnings-

udvalgsmedlemmer, der udpeges af medlemsorganisationer med mindst 15.000 med-

lemmer. 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 kongres. De 6 repræsentanter supplerer de hovedbestyrelsesmedlemmer, der 

udpeges af medlemsorganisationer med mindst 4.000 medlemmer. De indstillede 

kandidater vælges samlet. 

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

hovedbestyrelse og FTF’s forretningsudvalg tilstilles medlemsorganisationerne efter 

kongressen. 

Kongressen godkendte forslag til forretningsorden. 
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DAGSORDENENS PUNKT 3 

Valg af dirigenter 

LO-formand Lizette Risgaard oplyste, at der var følgende 2 kandidater opstillet som dirigen-

ter: 

Ejner K. Holst, LO 

Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd 

Lizette Risgaard konstaterede, at der ikke var andre forslag til dirigenter, og at Ejner K. 

Holst og Grete Christensen var valgt. 

Dirigenterne takkede for valget, og oplyste at kongressen var indkaldt med henblik på at tage 

stilling til sammenlægning af LO og FTF i en ny hovedorganisation. 

Ejner Holst orienterede om, at der I LO har der været afholdt en lovligt indvarslet eks-

traordinær kongres, som har besluttet, at LO kan lægge sig sammen med FTF. LO’s Ho-

vedbestyrelse har jf. § 10 og § 37 i LO’s love haft indkaldt til ekstraordinær kongres, 

som har besluttet, at grundlaget for en ny hovedorganisation kan godkendes. LO’s kon-

gres har med kvalificeret flertal besluttet, at LO kan gå til denne stiftende kongres for at 

beslutte, at der etableres en ny fælles hovedorganisation. 

I LO er indkaldelsen til den stiftende kongres udsendt med cirkulære 2/2018 af 12. fe-

bruar 2018 til afholdelse den 13. april 2018 i Odense. 

Grethe Christensen orienterede om, at der i FTF ligeledes har været afholdt en lovligt 

indvarslet ekstraordinær kongres, som har besluttet, at FTF kan lægge sig sammen med 

LO. Med henvisning til §§ 17 og 18 i FTF’s vedtægter har FTF indkaldt til ekstraordi-

nær kongres, som har besluttet, at grundlaget for en ny hovedorganisation kan godken-

des. FTF’s kongres har med mindst to tredjedele majoritet af samtlige afgivne stemmer 

besluttet, at FTF kan gå til denne stiftende kongres for at beslutte, at der etableres en ny 

fælles hovedorganisation.  

I FTF er indkaldelsen til den stiftende kongres udsendt pr. e-mail den 12. februar 2018 

til afholdelse den 13. april 2018 i Odense. 

Dirigenten konstaterede herefter, at der var lovligt grundlag i begge hovedorganisationer 

for at afholde denne stiftende kongres, og at den var beslutningsdygtig. 

Dirigenten oplyste ligeledes, at de besluttende organer i FTF og LO, i indkaldelserne til 

kongresserne, havde foreslået en dagsorden. 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen som hermed blev godkendt. 
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DAGSORDENENS PUNKT 4 

Nedsættelse af udvalg 

Dirigenten oplyste, at der var følgende kandidater opstillet til henholdsvis a. stemmeudvalget 

og b. redaktionsudvalget. 

a. Stemmeudvalg 

Tina Christensen, 3F– Fagligt Fælles Forbund (formand for stemmeudvalget) 

Michael Budolfsen, Finansforbundet (næstformand for stemmeudvalget) 

Henrik Petersen, Blik og Rørarbejderforbundet 

Jens-Olav Petersen, Dansk El-Forbund 

Majken Baarstrøm Kidmose, Dansk Metal 

Mona Striib, FOA – Fag og Arbejde 

Per Hansen, Fødevareforbundet NNF 

Simon Tøgern, HK/Danmark  

Lars Gram, Serviceforbundet 

Marie Sonne, Socialpædagogerne 

Lena Haraldsson, Teknisk Landsforbund 

Birgitte Conradsen, BUPL,  

Anni Pilgaard, DSR, Dansk Sygeplejeråd 

Kirsten Nielsen, Konstruktørforeningen 

Michael Justesen, Dansk Musiker Forbund 

b. Redaktionsudvalg 

LO’s daglige ledelse 

Arne Grevsen, LO (formand for redaktionsudvalget) 

Lizette Risgaard, LO 

Ejner K. Holst, LO 

Nanna Højlund, LO 

Morten Skov Christiansen, LO 

Per Christensen, 3F – Fagligt Fælles Forbund 

Claus Jensen, Dansk Metal 

Kim Simonsen, HK Danmark 

Dennis Kristensen, FOA – Fag og Arbejde 

Ole Wehlast – Fødevareforbundet NNF 

Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund 

Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet 

Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-forbund 

Flemming Winther, HKKF 

Benny Andersen, Socialpædagogerne 
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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 

Dirigenten konstaterede, at kongressen i enighed godkendte ovennævnte kandidater som 

medlemmer af stemmeudvalget og redaktionsudvalget. 

DAGSORDENENS PUNKT 5 

Sammenlægning af LO og FTF i en ny hovedorganisation 

Dirigenten oplyste, at LO’s og FTF’s kongresser havde besluttet, at de to hovedorgani-

sationer kunne lægge sig sammen – og kongresserne havde besluttet det samme grund-

lag at lægge sig sammen på. Derfor skulle der besluttes, at LO og FTF sammenlægges i 

en ny hovedorganisation fra 1. januar 2019. 

På baggrund af håndsoprækning konstaterede Ejner Holst, at sammenlægningen blev enstem-

migt godkendt. Den nye sammenlagte hovedorganisation blev således stiftet og skal virke fra 

1. januar 2019. 

DAGSORDENENS PUNKT 6 

Fastsættelse af lønninger 

I det udsendte materiale til den stiftende kongres har den fælles politiske styregruppe 

indstillet et forslag til løn-, pensions- og fratrædelsesvilkår for de politisk valgte i den 

nye hovedorganisation. Forslaget er derefter konfirmeret i de to organisationers kompe-

tente organer.  

Forslaget blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 
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DAGSORDENENS PUNKT 7 

Valg af kandidater til den stiftende kongres 

På de 2 ekstraordinære kongresser i henholdsvis LO og FTF havde de delegerede valgt 

kandidater til de politiske formands- og næstformandsposter. Der kunne ikke opstilles 

nye kandidater. 

a. Formand 

Lizette Risgaard, LO, blev valgt som formand for den nye hovedorganisation. 

b. Næstformænd 

Til den nye hovedorganisation blev følgende næstformænd valgt: 

Bente Sorgenfrey blev valgt til første stedfortrædende formand  

Arne Grevsen, LO, blev valgt som anden stedfortrædende  

Ejner K. Holst 

Nanna Højlund 

Morten Skov Christiansen 

Majbrit Berlau 

c. Valg til Forretningsudvalget  

I henhold til bemærkningerne til vedtægterne for den nye hovedorganisation, skulle der ned-

sættes et forretningsudvalg bestående af 26 medlemmer. Forretningsudvalget sammensættes af 

daglig ledelse og 1 repræsentant fra hver medlemsorganisation med mere end 15.000 medlem-

mer.  

På kongressen skulle der derudover vælges 6 repræsentanter fra de øvrige organisationer, hvor 

LO’s og FTF’s kongresser havde indstillet 3 hver. 

Der var opstillet følgende kandidater: 

Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet 

Flemming Vinther, HKKF 

Kresten Vendelboe, Malerforbundet 

Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter 

Claus Oxfeldt , Politiforbundet i Danmark 

Christina Durinck, Farmakonomforeningen 

Alle 6 kandidater blev valgt som repræsentanter i forretningsudvalget i den nye ho-

vedorganisation. 
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d. Valg til Hovedbestyrelsen 

I henhold til bemærkningerne til vedtægterne for den nye hovedorganisation, skulle hovedbe-

styrelsen sammensættes af 1 repræsentant fra hver af de medlemsorganisationer, der har 

mindst 4.000 medlemmer.  På kongressen skulle der derudover vælges 6 repræsentanter til ho-

vedbestyrelsen fra medlemsorganisationer med under 4.000 medlemmer. Også her havde 

LO’s og FTF’s kongresser indstillet 3 hver: 

Mads Øland, Spillerforeningen 

Kim Østerbye, Fængselsforbundet 

Lena Brostrøm, Dansk Artist Forbund 

Katja Holm, Dansk Skuespillerforbund 

Jørn Rise, Dansk Told- og Skatteforbund 

Thomas Wester-Andersen, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening 

Alle 6 kandidater blev valgt som repræsentanter i hovedbestyrelsen for den nye hovedorga-

nisation. 

e. Valg til Revisionsudvalg og suppleanter 

Dirigenten meddelte, at der skulle vælges 3 repræsentanter og 2 suppleanter til revisi-

onsudvalget.  

Der var opstilllet følgende kandidater: 

Udvalget: 

Ulla Sørensen, 3F 

Michael Madsen, Socialpædagogerne 

Allan Vestergaard Christensen, Dansk Told- og Skatteforbund 

Suppleant: 

Ib Hansen, Malerforbundet 

Jørgen Mosbæk, HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritids-

sektoren 

De opstillede kandidater blev henholdsvist valgt som repræsentanter og suppleanter til 

revisionsudvalget i den nye hovedorganisation. 

DAGSORDENENS PUNKT 8 

Interimsperioden frem til 1. januar 2019 

Lizette Risgaard redegjorde for, hvordan den nye hovedorganisation tegnes og ledes i 

perioden frem til 1. januar 2019 – ”Interimsperioden”. 

Den nyvalgte hovedbestyrelse mødes første gang i efteråret 2018 for bl.a. at beslutte nyt 

navn og indsatsområder. 

Kongressen tog redegørelsen til efterretning. 
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DAGSORDENENS PUNKT 9 

Afslutning af kongressen 

Den nyvalgte formand, Lizette Risgaard, takkede dirigenterne og kongressen for god ro og or-

den, og sagde: 

”Jeg vil gerne på vegne af den nyvalgte ledelse sige tak for valget, tak for tilliden.  

Vi glæder os til at samarbejde med jer. Om at sætte lønmodtagernes vilkår på dagsorde-

nen. Om at skabe resultater til gavn for medlemmerne. Og om at skabe et samfund, hvor 

vi er mere rige, mere lige og mere trygge.  

I dag har vi skrevet historie. Det er ikke gjort med det. Nu har vi forpligtet os på at stå 

sammen i et større og stærkere fællesskab. Nu skaber vi fremtidens fagbevægelse.   

Indtil årsskiftet fortsætter vi som to organisationer med et tæt samarbejde. Efter årsskif-

tet er vi én samlet hovedorganisation, Danmarks største og stærkeste hovedorganisa-

tion.  

Kære venner – jeg glæder mig til at fortsætte det vigtige arbejde sammen med jer.  

Tak for en rigtig god kongres.” 

Lizette gav ordet til Bente Sorgenfrey. 

Bente takkede for samarbejdet med at skabe grundlaget for en ny Hovedorganisation, og val-

get som 1. næstformand. 
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