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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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