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Vores ref. HBØ/bba 
Sag.nr. 15-1878 

Den 23. september 2015 

 

 

UDKAST TIL REFERAT 

 
Hovedbestyrelsesmøde  

fredag den 18. september 2015, kl. 09.00 i LO, 
lokale 5.06 

Til stede:  

Per Christensen/3F, Jane Korczak/3F, Arne Grevsen/3F, Jan Vil-

ladsen/3F, Eva Obdrup/3F, Lena Brostrøm/Artisterne, Max Mey-

er/Blik og Rør, Jørgen Juul Rasmussen/DEF, Dennis Kristen-

sen/FOA, Mona Striib/FOA, Inger Bolwinkel/FOA, Nanna Høj-

lund/FOA, Ulla Warming/FOA, René Larsen/Fængselsforbundet, 

Ole Wehlast/Fødevareforbundet NNF, Kim Simonsen/HK, Rita 

Claumarch/HK, Per Tønnesen/HK, Simon Tøgern/HK, Bodil Ot-

to/HK, Mette Kindberg/HK, Michael Sahl/Håndbold Spiller For-

eningen, Flemming Vinther/HKKF, Henrik Horup/Jernbanefor-

bundet, Kresten Vendelboe/Malerne, Claus Jensen/Metal, Henrik 

Kjærgaard/Metal, Anne-Lise Nyegaard/Metal, John Dybart/Ser-

viceforb., Benny Andersen/SL, Verne Pedersen SL, Thomas 

Lindrup/Spillerne, Lena Haraldsson/TL, Arne Sørensen/CO-I, 

Janus Broe Malm/OAO, Harald Børsting/LO, Lizette Ris-

gaard/LO, Marie-Louise Knuppert/LO, Ejner K. Holst/LO, Finn 

Larsen/LO, Jan Kæraa Rasmussen/LO, Morten Madsen/LO (Re-

ferent) 

Afbud fra:  

Mads Andersen/3F, Tina Møller Madsen/3F, Kim Øster-

bye/Fængelsforbundet, Mads Øland/Spillerforeningen, Lone E. 

Thomsen/TL, Kim Lind Hansen/BAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra HB-møde  

den 29. maj 2015 

Referatet blev godkendt. 
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3. Aktuelle faglige politiske temaer/sager 

3. a. Den faglige politiske situation 

Harald Børsting, LO: Velkommen til det sidste HB møde inden 

LO-kongressen løber af stablen. 

Vi har meget på programmet i dag, så lad os komme i gang med 

den faglige og politiske situation.  

Jeg vil i dag sige noget om følgende:  

 Ny regering og de kommende treparts-forhandlinger 

 Status på dagpenge 

 Ferielovsudvalg 

 AFL 

 Og den nye hensigtserklæring mellem LO og DA 

Ny regering - trepartsforhandlinger 

Vi har alle bemærket, at vi har fået en ny regering.  

En blå regering.  

Det har vi prøvet før.  

I det endelige regeringsgrundlag nævnes ”trepartsforhandlinger 

om vigtige samfunds-spørgsmål… i forlængelse af en politisk af-

tale om et nyt robust dagpengesystem”. 

Temaerne vil bl.a. være at: 

 Styrke danske virksomheders konkurrence-evne 

 Uddannelse 

 Flytte flere fra offentlig forsørgelse til job 

 Sikre at det danske arbejdsmarked kan håndtere uden-

landsk arbejdskraft. 

Hvilke emner der reelt ender på dagsordenen, ved vi ikke helt 

endnu.  

Bl.a. har det været luftet, at arbejdsmiljø, seniorpolitik og pension 

også kan være temaer for trepartsdrøftelser.  

Uanset hvad, – så er det alle vigtige og centrale områder for LO.  

Jeg var i mandags til møde – sammen med en række af jer andre – 

med statsministeren på Marienborg.  

Han havde inviteret til en arbejdsfrokost med repræsentanter fra 

parterne på det private arbejdsmarked. Temaet var udfordringerne 
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for det private arbejdsmarked På mødet deltog også de private ar-

bejdsgivere samt Finans- og beskæftigelsesministeren.  

Det forventes, at regeringen senere også vil invitere repræsentan-

ter fra vores private brancher og offentlige arbejdsmarked til son-

dering af de særlige udfordringer, der gælder på deres arbejds-

markeder.  

Mødet foregik i en god og udforskende stemning, hvor vi lagde 

vores udgangspunkt frem. Der skal satses mere på uddannelse, 

opkvalificering og investeringer for at få flere job og bedre kon-

kurrenceevne, og så skal udenlandsk arbejdskraft bydes velkom-

men – på danske overenskomstvilkår.  

Vi snakkede også om udfordringer for vores seniorer, som skal 

holde til endnu flere år på arbejdsmarkedet, selv om de har arbej-

det længe i hårde job. Og det var selvfølgelig også naturligt at 

snakke om integration. Her er vi og arbejdsgiverne heldigvis eni-

ge om, at indslusningsløn ikke er vejen frem.  

Men ministrene lød mere søgende, og derfor er det nødvendigt, at 

vi den kommende tid får spidsformuleret vores svar på integrati-

ons-udfordringerne, og i den forbindelse vurderer, hvordan den 

såkaldte trappemodel kan udbredes mere. Beskæftigelsespolitik-

ken blev også nævnt som et område med forbedringspotentiale. 

Arbejdsgiverne nævnte, at de synes, at den sociale sikring skal 

sænkes. Det er ikke vores vej, men der kommer jo en særskilt de-

bat om kontanthjælp, når regeringen snart fremsætter de bebudede 

lovforslag om kontanthjælpsloft.  

Vi ved endnu ikke, hvad arbejdsgiverne skal have ud af treparts-

drøftelserne. Men mon ikke de går efter nogle afgiftslettelser samt 

måske opstramninger på beskæftigelsespolitikken. 

Som nævnt tidligere er det på nuværende tidspunkt helt umuligt at 

vurdere, hvor mange temaer der i sidste ende skal drøftes mellem 

regeringen og arbejdsmarkedets parter.  

Hvis der er ønske om at gennemføre forhandlinger om en længere 

række emner, kan det overvejes at opdele stoffet tidsmæssigt. Fx 

vil nogle spørgsmål trænge sig mere på end andre i tiden op til 

OK17 på det private arbejdsmarked.  

Drøftelser i foråret 2016 kan således have fokus på forhold, som 

påvirker rammerne for OK17 – bl.a. social dumping, VEU og 

eventuelt restgruppeproblemstillinger på pensionsområdet – samt 

forhold af hastende karakter i forhold til uddannelse mv. Drøftel-

ser af de øvrige temaer kan herefter igangsættes, løbende eller i 

klumper, af det centrale trepartsforum, som også bekræfter resul-

taterne undervejs. 
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For at komme igennem med flest mulige resultater kan det være 

en idé med en vis ”sammenkædning” af forskellige emner, da der 

så er lettere adgang til at indgå de nødvendige ”byttehandler” for 

at få enderne til at hænge sammen.  

Vi ser frem til at modtage en invitation fra Statsministeren og vil 

bruge tiden frem mod det til at forberede os på de temaer, som har 

været oppe og vende.  

Status på dagpenge 

Dagpengekommissionen skal fremlægge sine anbefalinger den 

19. oktober. En uge før vores kongres.  

Hvor anbefalingerne ender, ligger endnu ikke helt klart. Vi har 

endnu nogle drøftelser til gode.  

Målet for LO har hele tiden været at gøre det nemmere at genop-

tjene dagpengeretten. Flere skal have forlænget deres dagpenge-

ret, så de får mere tid til at have et arbejde. Flere skal kunne blive 

i dagpengesystemet. Det er det, vi fortsat kæmper for at lande en 

model på. 

En række elementer er vi dog allerede enige om til forbedring af 

dagpengesystemet: 

For det første, at vi går fra et ugebaseret dagpengesystem til et 

månedsbaseret dagpengesystem. Det bliver en lettelse for de a-

kasser, som har mange månedslønnede.  

Som en følge heraf har vi også besluttet, at den to-årige dagpen-

geperiode fremover skal forbruges i timer i stedet for uger. Dvs. 

at når et af vores medlemmer er arbejdsløs i fx to dage, så vil hun 

fremover alene bruge 14,8 timers dagpenge og ikke en hel uge. 

Ændringen er stor gevinst for vores medlemmer – og er da også 

en forbedring, som koster lidt. 

Herudover har vi besluttet: 

 At reglerne for overskydende timer afskaffes 

 At optjening fremover sker på baggrund af indkomst i ste-

det for timer 

 At grundlaget for satsberegningen forbedres, så ca. 10 pct. 

flere vil få dagpengemaksimum 

En model for genoptjening er dog som sagt endnu ikke på plads. 

Jeg er overbevist om, at vi får en mere fleksibel genoptjenings-

model. Dvs. at genoptjening fremover kan ske i mindre bider end 

i dag, hvor der skal 12 måneders fuld beskæftigelse til længere 

dagpengeret.  
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Vi kommer dog ikke uden om, at det koster penge at holde en 

gruppe af arbejdsløse længere i systemet. Og selvom vi måske 

kan slippe af sted med ikke at pege på 100 pct. finansiering – som 

kommissoriet siger – kommer vi ikke uden om at pege på noget 

finansiering.  

Den meget enkle og nemme finansieringskilde, som også mange i 

kommissionen er tiltrukket af, er trappemodellen. Dvs. at dagpen-

gene sænkes gradvis.  

Det er dog en vej, som jeg for alt i verden gerne vil undgå. For 

den er jo helt socialt skæv. Det er de langtidsledige, som så skal 

betale for de endnu mere langtidsledige. 

Det svære valg er at beslutte, hvor vi så skal pege hen i systemet 

for finansiering. For der er jo ingen grupper i dagpengesystemet, 

som vi synes har for meget, og som skriger på besparelser.  

Flere i kommissionen peger på, at dimittenderne måske kunne bi-

drage lidt. Det er ikke hemmelighed.  

Dimittenderne er dog en vigtig fødekilde til vores faglige organi-

sationer, og det vil være uklogt at skære den gren over, som vi 

selv sidder på. Det er jeg helt opmærksom på.  

Det er derfor afgørende, at pengene findes uden at ødelægge re-

krutteringsvejen. Det tror jeg dog også godt kan lade sig gøre. 

Det er således svære valg, som venter os i den kommende tid.  

Jeg er helt klar over, at vi vil få kritik! Når vi flytter blot en øre 

fra Poul til Peter, får vi kritik. Og sådan vil det også være denne 

gang. 

Vi har allerede da vi sagde ja til at sidde med i kommissionen 

vidst, at vi ikke kunne få alle vores ønsker indfries. Men vi traf 

også den beslutning, at indflydelse var at foretrække. 

Jeg mener derfor, at det er helt afgørende, at vi ikke viger uden 

om det svære valg som ligger foran os. For så træffer andre det 

blot for os - og det er næppe ønskeligt.  

Konsekvenserne vil dels være rigtig grimme for de arbejdsløse – 

men kan også blive rigtig grimme ift. den 3-partsinstitution, som 

regeringen har lagt op til at etablere. 

Vores beslutninger de næste uger bliver afgørende for det videre 

forløb. Der venter derfor en række svære drøftelser i Daglig Le-

delse. 
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Ferielovsudvalg 

Regeringen har meddelt EU-Kommissionen, at man tager kritik-

ken af ferieloven til efterretning, og det er besluttet, at der skal 

iværksættes et udvalgsarbejde med deltagelse af arbejdsmarkedets 

parter, der skal fremkomme med forslag til et fremtidigt feriesy-

stem. 

Som bekendt er Kommissionens hovedkritik af den danske ferie-

lov den manglende ”samtidighed” for ferie. Afholdelse af ferie for 

en lønmodtager kan blive udskudt med op til 17 måneder i for-

hold til, hvornår den er optjent.  

Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet ikke har betalt ferie det 

første år og generelt en øget risiko for, at ferien slet ikke bliver 

afholdt i forbindelse med et jobskifte, særligt for de mange mid-

lertidigt ansatte. 

LO har en selvstændig interesse i, at ferieloven tages op til revisi-

on, idet der er et påtrængende behov for en opstramning af løn-

modtagernes ferierettigheder. Især fordi arbejdsgiverne i stigende 

grad benytter sig af adgangen til at aftale fravigelse af varslings- 

og andre beskyttelsesregler allerede ved ansættelsen. Dette har 

væsentligt undergravet ferielovens beskyttelsesprincip. 

En ændring af feriesystemet får særlig betydning for de mere end 

600.000 lønmodtagere, der hvert år skifter job og i den forbindel-

se skal have opgjort deres ferieregnskab.  

Udvalget får fhv. højesteretspræsident Børge Dahl som formand 

og skal afslutte sit arbejde i efteråret 2016. 

Indførelse af et andet feriesystem med en højere grad af ”samti-

dighedsferie” vil indebære færre eller ingen fremtidig tilgang af 

midler i form af udhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Ferie-

fond – og et antal private feriefonde. 

LO har allerede under Arbejds- og Ansættelsesretligt Udvalg ned-

sat en arbejdsgruppe med deltagelse fra forbundene, der vil følge 

udvalgsarbejdet nøje. 

Ny hensigtserklæring mellem LO og DA 

Den 3. september modtog Hovedbestyrelsen til orientering hen-

sigtserklæringen mellem LO og DA om den danske model på det 

private arbejdsmarked. 

Hensigtserklæringen er foranlediget af behandlingen på Hovedbe-

styrelsesmødet den 29. maj 2015 om rapporten fra den fælles sty-

regruppe mellem LO og FTF. På denne baggrund har LO taget 

initiativ til en drøftelse med DA, om en eventuel sammenlægning 
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med FTF vil påvirke de organisationsmæssige relationer mellem 

hovedorganisationerne på det private arbejdsmarked. 

Som det fremgår, er LO og DA enige om, at de grundlæggende 

forudsætninger for den danske model skal bevares, også selvom 

der måtte ske ændringer i organisationsstrukturerne. 

Uanset om der måtte sker væsentlige organisationsmæssige æn-

dringer på arbejdsmarkedet, understreger hensigtserklæringen LO 

og DA’s fælles ønske om, at kollektive overenskomster også 

fremover skal spille en afgørende rolle for reguleringen af forhol-

det mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. 

I den forbindelse understreges, at arbejdsmarkedets parter har et 

fælles ansvar for at sikre udviklingen af overenskomsterne og 

overenskomstsystemet, således at det imødekommer de behov, 

som virksomheder og medarbejdere har. 

Jeg ser hensigtserklæringen som en bekræftelse på, at et godt 

samarbejde mellem LO og DA også fremover skal være en hjør-

nesten i den danske model. 

AFL 

I den forbindelse kan også nævnes ”Arbejdsmarkedets fond til 

sikring af udenlandske lønmodtagere” (AFL). 

Som et led i implementeringen af håndhævelsesdirektivet for ud-

stationerede arbejdstagere har LO og DA på opfordring fra CO-

industri og DI udarbejdet nærmere retningslinjer, der skal sikre, at 

personer, der er udstationerede i Danmark, rent faktisk får de til-

godehavender, de fagretligt har fået krav på. 

Sagen er på dagsordenen på Daglig Ledelses møde den 22. sep-

tember, hvor jeg forventer, der vil være tilslutning til at gå videre 

med sagen. 

Lena Brostrøm, Artisterne udtrykte bekymring for dagpenge-

kommissionens behandling af den stadigt voksende og differenti-

erede gruppe af atypisk ansatte. Hun pointerede, at udviklingen på 

arbejdsmarkedet har resulteret i, at ”de atypiske” er ved at blive 

”de typiske”. Hun mente, at en eventuel opfølgning på dagpenge-

kommissionen vedrørende de atypiske nødvendigvis må repræ-

sentere repræsentanter, der har et indgående kendskab til de aty-

pisk ansattes arbejdsmarked og vilkår. 

Per Christensen, 3F anerkendte, at det ikke er nogen nem opga-

ve at skabe et nyt dagpengesystem. Han lagde vægt på to forhold: 

1. Dagpengesystemet skal være attraktivt for de ledige og kunne 

bidrage til fagbevægelsens medlemsorganisering.  

2. Fagbevægelsen skal vedkende sig sin historiske arv i det man 
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støtter op om. Fagbevægelsen skal ikke huskes som dem, der for-

ringede vores medlemmers vilkår. 

Benny Andersen, SL mente, at regeringens foreløbige udmeldin-

ger omkring de kommende trepartsforhandlinger virker positive. 

Omkring dagpengekommissionen erklærede han sig enig i, at LO 

påtager sig et medansvar for at løfte dagpengeudfordringen, men 

at det samtidig er vigtigt at huske de ni principper, der er grundla-

get for LO’s ønsker til et nyt dagpengesystem, når det endelige 

resultat skal bedømmes. 

Jørgen Juul Rasmussen, El-forbundet bemærkede, at bygge-

området ikke er enig i LO-DA-erklæringens afsnit om kædean-

svar, og at der ikke kan indføres kædeansvar ved lov. Dette vil 

byggeområdet vurdere på frem mod OK2017. Omkring dagpen-

gekommissionen, sagde han, at det er vanskeligt at forestille sig, 

at man kan lave et bedre system for de samme midler. Han ville 

ikke i denne komplicerede forhandlingsproces begynde at stille 

bombastiske krav. 

Mona Striib, FOA anerkendte, at der er begrænsede bevægel-

sesmuligheder i spillet om dagpengekommissionens anbefalinger. 

Hun fremhævede en række forhold, som LO må sige nej til: 1. 

fuld finansiering, 2. trappemodel, 3. løbende karens og 4. at de 

atypiske over en kam samles i kategorien ”selvstændige”. 

Flemming Vinther, HKKF mente, at der er gode elementer i de 

overvejelser, der gøres i dagpengekommissionen for vores med-

lemsgrupper. Det er nødvendigt, at vi bidrager til at finde finan-

siering, men vi skal under ingen omstændigheder bidrage til en 

finde den fulde finansiering. 

Kim Simonsen, HK sagde, at spillet om dagpengene foregår i 2 

faser: 1. fase handler om anbefalingerne fra kommissionen. Her 

handler det om at sikre bedre muligheder for de ledige. 2. faser 

foregår på Christiansborg, hvor vi skal have politikerne til at tage 

deres del af det økonomiske ansvar. Samlet handler det om selve 

dagpengesystemets overlevelser. 

Han erklærede sig enig med Lena i, at det er utroligt vigtigt, at der 

bliver set på de atypiske ansattes særlige udfordringer. 

Simon Tøgern, HK mente, at der er udsigt til en række forbed-

ringer i dagpengesystemet, men at der er udfordringer med dimit-

tender og atypisk ansatte. Han fremhævede også, at det af hensyn 

til dagpengesystemets langsigtede holdbarhed er vigtigt, at ar-

bejdsmarkedsparter påtager sig et medansvar. De seneste 14 års 

forringelser er sket uden om parterne. Det skal vi undgå ved at ta-

ge medansvar nu. 
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Harald Børsting, LO startede med at beklage, at han ikke i sin 

redegørelse var kommet ind på de atypiske. Han betragter det som 

en meget væsentlig problemstilling, som kommissionen vil anbe-

fale, at der kikkes nærmere på med inddragelse af parterne. 

Han slog fast, at LO ikke kommer til at medvirke til at finde den 

fulde finansiering for de anbefalinger, der kommer fra kommissi-

onen. Christiansborg skabte problemer med deres nedskæringer i 

2010 – Christiansborg må også bidrage til løsningen. Vi må imid-

lertid bidrage med noget, ellers kommer vores anbefalinger ikke 

med i kommissionens anbefalinger. 1. fase hænger sammen med 

2. fase. Vi er opmærksomme på vigtigheden af dimittendordnin-

gen for medlemsorganiseringen. 

Det handler om at fremtidssikre dagpengesystemet for de aktive 

på arbejdsmarkedet, hvorfor vi skal undgå, at systemet bliver et 

forsørgelsessystem. 

Hovedbestyrelsen tog den faglige politiske beretning til efterret-

ning. 

3. b. LO’s konkrete ændringsforslag til FFL 2016 

Harald Børsting, LO: Regeringen fremlagde for knap en måned 

siden et teknisk forslag til finansloven for næste år. 

”Teknisk” i den forstand, at regeringen ikke har indarbejdet de til-

tag, som den bebudede i regeringsgrundlaget. De ventes indarbej-

det i et nyt finanslovforslag, som kommer i starten af oktober.  

Det kommende finanslovforslag vil efter alt at dømme være me-

get stramt – blandt andet som følge af indarbejdelsen af et ompri-

oriteringsbidrag på statens driftsområder i tilgift til ompriorite-

ringsbidraget i kommunerne.  

Derudover har regeringen bebudet, at den vil inddrage den eksi-

sterende omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet. Omprio-

riteringsreserven på uddannelsesområdet opsamler de besparelser, 

der kommer fra den sædvanlige grønthøster på uddannelsestak-

sterne. Pengene er hidtil brugt til tiltag inden for uddannelsesom-

rådet.  

LO er modstander af både inddragelsen af midlerne på uddannel-

sesområdet, og af omprioriteringsbidragene i stat og kommuner. 

LO har på baggrund af den tekniske finanslov listet en række øn-

sker til den kommende finanslov for 2016. LO’s ønsker til dag-

pengesystemet indgår ikke her, da de er en del af LO’s arbejde i 

Dagpengekommissionen. 
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For at sikre den nødvendige indsats for et bedre arbejdsmiljø bør 

bevillingerne hertil øges efter flere års pres på ressourcerne.  

Der skal fortsat sættes ind over for social dumping. Et vigtigt 

skridt er at sikre og fastholde midlerne til myndighedsindsatsen i 

årene fremover. Dertil bør der stilles krav om, at arbejdsklausuler 

skrives ind i alle offentlige kontrakter.  

Det er fortsat vigtigt for LO, at spareplanen i SKAT sættes i bero. 

Det har LO fremført i efterhånden mange år.  

Endvidere har LO en række forslag til tiltag på uddannelsesområ-

det.  

LO foreslår eksempelvis, at der oprettes en pulje til erhvervssko-

lernes køb af maskiner og udstyr, som matcher det, der bruges 

ude i virksomhederne. Det vil gøre lærlingenes skoleophold vir-

kelighedsnært og signalere høj kvalitet i erhvervsuddannelserne. 

Rita Claumarch, HK sagde, at man nu ser resultaterne af flere 

års besparelser i skat. Samlet er der skåret 4-5.000 stillinger væk 

siden 2007. 

Hovedbestyrelsen godkendte ændringsforslag til finansloven 

2016. 

4.  Organisatoriske sager 

4. a. Kongres: Dagsorden og program 

Hovedbestyrelsen godkendte dagsorden og program. 

4. b. Kongres: Forretningsorden 

Hovedbestyrelsen godkendte forretningsordenen med den foreslå-

ede ændring. 

4. c. Kongres: Valg af dirigenter 

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille Marie-Louise Knuppert 

og Ejner K. Holst. 

4. d. Kongres: Nedsættelse af stemmeudvalg 

Hovedbestyrelsen indstiller følgende medlemmer til stemmeud-

valg på kongressen: 

Jane Korczak, (formand) 3F – Fagligt Fælles Forbund 

Henrik Kjærgaard, Dansk Metal 

Torben Vangsgaard, Serviceforbundet 
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Mette Kindberg, HK/Danmark 

Tage Arentoft, Fødevareforbundet NNF 

Jens-Olav Pedersen, Dansk El-Forbund 

Marie Sonne, Socialpædagogerne 

Mona Striib, FOA – Fag og Arbejde 

Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund 

4. e. Kongres: Nedsættelse af redaktionsudvalg 

Hovedbestyrelsen indstiller følgende medlemmer til redaktionsud-

valg på kongressen: 

Næstformand Lizette Risgaard, (formand), LO 

Harald Børsting, LO 

Per Christensen, 3F – Fagligt Fælles Forbund 

Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet 

Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund 

Dennis Kristensen, FOA – Fag og Arbejde 

Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF 

Kim Simonsen, HK/Danmark 

Flemming Vinther, Hærens Konstabel- og Korporalforening 

Claus Jensen, Dansk Metal 

Benny Andersen, Socialpædagogerne 

Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund 

Ejner K. Holst, Landsorganisationen i Danmark 

Marie-Louise Knuppert, Landsorganisationen i Danmark 

4. f.  Kongres: Nedsættelse af lønudvalg 

Hovedbestyrelsen nedsatte et lønudvalg, der skal komme med for-

slag til løn- og honorarpolitik til fremlæggelse på Hovedbestyrel-

sesmødet den 25. oktober 2015 med henblik på endelig indstilling 

til kongressen. 

Udvalget består af følgende medlemmer: 

Benny Andersen, Socialpædagogerne (formand) 

Torben Poulsen, Dansk Metal 

Ulla Sørensen, 3F – Fagligt Fælles Forbund 

Mona Striib, FOA – Fag og Arbejde 

Tage Arentoft, Fødevareforbundet NNF 

Jens Olav Pedersen, Dansk El-Forbund 

Mette Kindberg, HK/Danmark 

Fra Landsorganisationen deltager: 

Lizette Risgaard 
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4. g. Kongres: Vedtagelse om samarbejdet mellem og FTF 

Harald Børsting, LO: Siden sidste hovedbestyrelsesmøde, hvor 

vi godkendte rapporten fra den fælles LO-FTF-styregruppe, har vi 

sammen med FTF udarbejdet et vedtagelsesforslag om ”mandat 

til afklaring af grundlaget for en ny hovedorganisation”.  

Siden har vedtagelsesforslaget været behandlet i både LO’s Dag-

lige Ledelse og LO-FTF-styregruppen. Styregruppen godkendte 

forslaget som den fælles tekst, der kan behandles på først LO’s 

kongres og siden på FTF’s kongres.  

Det fremgår af udkastet til kongresvedtagelse, at der lægges op til 

en formel beslutning om at give LO og FTF mandat til at udar-

bejde et grundlag for en fælles hovedorganisation, ligesom forsla-

get indeholder en række sigtelinjer, som afklaringen skal foregår 

på baggrund af. 

På vores møde i Daglige Ledelse meddelte 3F, Blik og Rør og El-

Forbundet, at de støttede det vedtagelsesforslag, de har udarbejdet 

sammen med Malerforbundet og Serviceforbundet til kongressen: 

”Vedtagelsesforslag om strategisk LO-FTF-samarbejde”. 

I både Daglig Ledelse og den fælles LO-FTF-styregruppe er der 

naturligvis store betænkeligheder ved, at en betydelig andel af 

LO-medlemmerne ikke føler sig dækket ind af det nuværende 

flertalsforslag.  

Frem mod vores møde i dag, har vi fra LO’s side forsøgt at for-

mulere et samlingsforslag mellem forslaget fra den fælles LO-

FTF-styregruppe og forslaget fra 3F, Blik og Rør, El-forbundet, 

Malerforbundet og Serviceforbundet. Det er lykkes, og vi har her 

til morgen holdt et ekstraordinært møde i Daglig Ledelse.  

Daglig Ledelse har diskuteret det nye forslag og indstiller det til 

Hovedbestyrelsen – og altså til vedtagelse på kongressen.  

I det nye forslag er der sket 2 ting: 1. Afklaringen af grundlaget 

for etableringen af en eventuel ny hovedorganisation suppleres 

med opbygningen af et strategisk på det uddannelsespolitiske om-

råde, og 2. En opblødning i selve processen i form af, at der ikke 

længere fastslås at der skal være en kunne etableres senest den 1. 

januar 2018. 

Med udgangen af 2017 skal der forelægge dels en evaluering af 

det strategiske samarbejde, dels et grundlag for en ny hovedorga-

nisation, hvorefter man i LO og FTF træffes beslutninger om den 

videre proces. På mødet i Daglige Ledelse blev det klart tilkende-

givet, at der i umiddelbar forlængelse af at der foreligger et 

grundlag træffes beslutning om etablering af en eventuel ny ho-

vedorganisation. 
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Jeg skal på Daglig Ledelses vegne indstille, at Hovedbestyrelsen 

indstiller forslaget til vedtagelse på kongressen. 

Bodil Otto, HK roste samlingsforslaget – også at det er uddan-

nelse, der bliver etableret et strategisk samarbejde omkring. 

Kim Simonsen, HK støttede ligeledes samlingsforslaget. Han 

lagde vægt på, at der er også her lægges op til, at der skal ske en 

afklaring i 2017. Han vil på denne baggrund foreslå HK’s hoved-

bestyrelse, at man trækker sit eget fusionsforslag. 

Dennis Kristensen, FOA roste forslaget, men var betænkelig 

ved, at det ikke indeholdende en dato for, hvornår der skal ske en 

endelig afklaring af om der skal fusioneres eller ej. 

Jørgen Juul Rasmussen, El-forbundet oplyste, at han med det 

forelagte samlingsforslag vil indstille til DEF’s hovedbestyrelse, 

at man trække sit eget forslag. Han tilkendegav videre, at man na-

turligvis skal træffe beslutning om en eventuel fusion, når der fo-

religger et grundlag med udgangen af 2017. 

Harald Børsting, LO takkede for opbakningen til det fremlagte 

forslag.  

Han gentog, at der naturligvis skal træffes beslutning om, den vi-

dere proces i forhold til etablering af en ny fælles hovedorganisa-

tion, når det afklarede grundlag foreligger med udgangen af 2017.  

Afslutningsvis opfordrede han til, at eventuelle meldinger om 

trukne forslag gives hurtigst muligt, idet kongresmaterialer skal 

sendes til tryk onsdag morgen. 

En enstemmig hovedbestyrelse indstillede forslaget til vedtagelse 

på kongressen. 

4. h. Kongres: Målprogram 2016-2019 

Harald Børsting, LO: Der er med baggrund i kongresudvalgets 

rapport udarbejdet et udkast til målprogram for kongresperioden 

2016-2019.  

Målprogrammet har været behandlet såvel i følgegruppen til kon-

gresudvalget som i Daglig Ledelse.  

De kommentarer, der er kommet fra forbundene, er i vid udstræk-

ning blevet indarbejdet. Jeg skal ikke her gennemgå målpro-

grammet men blot bede om, at Hovedbestyrelsen indstiller det til 

vedtagelse på kongressen. 

Kongresfølgegruppen og Daglig Ledelse indstiller ligeledes, at 

der ikke er behov for ændringer til hverken LO’s Værdigrundlag 
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eller det Fagpolitiske Grundlag. Den indstilling beder jeg også 

Hovedbestyrelsen om at videresende til kongressen. 

Endelig skal jeg henstille til, at såfremt der skulle være ændrings-

forslag til de dokumenter, vi i dag indstiller til kongressen, at man 

så indsender disse til LO senest 1 uge inden kongressen. Dette 

selvfølgelig for at lette arbejdet i redaktionsudvalget på selve 

kongressen. 

Dennis Kristensen, FOA varslede at forbundet vil komme med 

ændringsforslag omhandlende social dumping til behandling på 

kongressen. 

Per Christensen, 3F støttede det udarbejdede forslag til målpro-

gram. 

Anne-Lise Nyegaard, Metal spurgte om formuleringen omkring 

tværfaglige kurser og LO-skolen har konsekvenser for den måde, 

som FIU-Ligestilling fungerer i dag.  

Lizette Risgaard, LO svarede Anne-Lise, at teksten ikke foran-

drer nuværende praksis, men at det har været væsentligt for FIU-

udvalget, at LO-skolen i relation til fællesskabsugerne eksplicit 

blev nævnt i afsnittet. 

Med henblik på at skabe klarhed i forhold til tværfaglige kurser 

præciseres teksten i målprogrammet. 

Hovedbestyrelsen indstillede målprogrammet til vedtagelse på 

kongressen. 

4. i. Kongres: Indkomne forslag 

Harald Børsting, LO: Der er indkommet 2 forslag til kongres-

sens behandling – begge fra Dansk El-forbund. 

Det første forslag omhandler genindførelse af Skolekontaktarbej-

det i folkeskolen. Forslaget indstilles til forkastelse.  

Skolekontaktarbejdet var frem til sidste kongres en del af de or-

ganisatoriske opgaver, der var enighed om at skære væk i forbin-

delse med nedsættelse af kontingentet fra 200 til 190 kr. pr. med-

lem pr. år. En begrundelse – ud over den økonomiske – var den-

gang også, at LO ikke kunne levere et tilbud, der i den daværende 

model kunne dække hele landet med et kompetent tilbud.  

Det mener vi til gengæld, at vi bedre kan løfte i den model, der er 

skitseret i målprogrammet side 22 og 23 under overskriften ”Un-

dervisningsmaterialer om den danske model”. 

Sammen med FTF og ikke mindst Danmarks Lærerforening har 

vi nemlig indgået et samarbejde om at udvikle og vedligeholde et 
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fleksibelt undervisningsmateriale om den danske model til brug 

for folkeskolernes afgangsklasser.  

Ambitionen er at levere et materiale, der er så godt, spændende og 

tilpasset forskellige læringsforløb, at lærerne ikke kan lade være 

at benytte det. – Et materiale, der også vil få lærernes eget ”kvali-

tetsstempel”.  

Siden sidste kongres er der i øvrigt sket det, at Jobpatruljen er be-

gyndt at løfte Skolekontakt i form af, at unge aktive besøger af-

gangsklasser og fortæller om overenskomster, fagforeninger og 

fritidsjob. 

Vi lægger i målprogrammet i øvrigt også op til, at vi i kongrespe-

rioden skal vurdere, om der skal tages et lignende initiativ i for-

hold til landets gymnasier. 

På denne baggrund indstilles El-Forbundets forslaget til forkastel-

se på kongressen 

Det andet forslag vedrører nedbringelse af sagsbehandlingstider-

ne i LO’s juridiske afdeling. Dette forslag indstilles ligeledes til 

forkastelse, idet det allerede fremgår af målprogrammets side 18, 

”at LO – i forhold til sagsbehandlingen ved fællesmøder og i Ar-

bejdsretten - skal sikre, at der fastholdes og udvikles et retssik-

kerhedsmæssigt betryggende og effektivt afgørelsesorgan”. 

Jørgen Juul Rasmussen, El-forbundet oplyste at forbundet ger-

ne vil have deres forslag om Skolekontakt diskuteret på kongres-

sen, mens han vil opfordre DEF’s hovedbestyrelse til at trække 

forslaget omkring den juridiske service. 

Kim Simonsen, HK meddelte, at han vil indstille El-forbundets 

forslag omkring Skolekontakt til sin hovedbestyrelse og mente, at 

LO burde kunne finansiere dette inden for den eksisterende øko-

nomiske ramme. 

Claus Jensen, Metal kunne ikke støtte forslaget og mente, at de 

sektioner, der eventuelt vil engagere sig i Skolekontakt, uden pro-

blem kan gøre det. 

Dennis Kristensen, FOA mente ikke, at man kan pådrage LO 

Skolekontakt uden samtidig at forhøje kontingentet.  

Lena Brostrøm, Artisterne gjorde opmærksom på Arbejdermu-

seets skoletjeneste, der gennemfører mange skolekontaktlignende 

aktiviteter. 

Et stort flertal i hovedbestyrelsen indstiller Skolekontaktforslaget 

og forslaget om juridisk sagsbehandling til forkastelse. 
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4. j. Kongres: LO’s love 

Harald Børsting, LO: På baggrund af den kongresrapport, som 

blev behandlet på HB-mødet den 29. maj, er der udarbejdet æn-

dringsforslag til LO’s love. Endvidere er der indkommet æn-

dringsforslag fra Dansk El-Forbund, Dansk Metal og HK. 

I alt foreligger der 8 ændringsforslag, som er oplistet i den ud-

sendte indstilling. 

Daglig Ledelse har på sit møde den 25. august behandlet æn-

dringsforslagene, og der er på baggrund heraf udarbejdet forslag 

til endelige indstillinger til ændringsforslagene fra Hovedbestyrel-

sen til kongressen. 

I overensstemmelse med Daglig Ledelses behandling er de æn-

dringsforslag, som er udarbejdet på baggrund af kongresrappor-

ten, alle indstillet til vedtagelse. Ændringsforslag fra forbundene 

er indstillet til forkastelse. 

Jeg foreslår, at vi nu – med start fra forslag 1 – gennemgår de 8 

ændringsforslag. 

Fra Dansk Metal  

§ 9, stk.3, 1. afsnit ændres til: 

”Den ordinære kongres vælger formand, næstformand og 3 sekre-

tærer, der tillige er medlem af Daglig Ledelse”. 

Claus Jensen, Metal mente, at der er behov for yderligere en po-

litisk valgt i LO, idet han oplever at de politisk valgte i dag ikke 

altid er ”tilstrækkeligt inde i sagerne”. Yderligere en politiker vil 

give mere til den enkelte. Ligeledes vil en udvidelse fra 4 til 5 po-

litikere give flere muligheder i forhold til kønsrepræsentationen. 

Per Christensen, 3F, Max Meyer, Blik og Rør, John Dybart, 

Serviceforbundet, El-forbundet, Ole Wehlast, Fødevarefor-

bundet og Kresten Vendelboe, Malerforbundet meddelte, at de 

støttede Metals forslag. 

Harald Børsting, LO, Dennis Kristensen, FOA, Kim Simon-

sen, HK, Benny Andersen, SL argumenterede imod forslaget 

med hovedbegrundelsen, at det er uklogt at udvide antal politike-

re, når LO står overfor eventuelt at skulle fusionere med FTF. 

Lena Brostrøm, Artisterne og Bodil Otto, HK efterlyste kandi-

dater til posterne.  

Hovedbestyrelsen valgte ikke at komme med en indstilling til for-

slaget. 
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Forslag fra HB  

Formand, næstformand og 2 sekretærer ændres til ”formand og 3 

næstformænd”. 

Alternativt hvis ændringsforslag 1 vedtages ”formand og 4 næst-

formænd. 

Jørgen Juul Rasmussen, El-forbundet mente ikke, at der er be-

hov for at ændre titler. 

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille forslaget til vedtagelse på 

kongressen. 

Forslag fra HB 

Tilføjelse i § 9, stk. 3: 

”Én af næstformændene vælges til at træde i formandens sted ved 

formandens forfald.”. 

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille forslaget til vedtagelse på 

kongressen. 

Forslag fra HK/Danmark  

Tilføjelse i § 9, stk. 3: 

”Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges 

medlemmer, der ikke når folkepensionsalderen i 

valgperioden.” 

Kim Simonsen, HK argumenterede med, at det vil være et uhel-

digt signal til omverdenen, hvis den valgte politiske ledelse bliver 

ældre og ældre. Han mente ligeledes, at en sådan ordning i kom-

bination med, at man ”behandler folk ordentligt”, giver mulighed 

for at sikre fleksible overgange i LO’s ledelse. 

Bodil Otto, HK opfordrede til, at spørgsmål om aflønning m.m. 

ikke kommer til at overskygge de mere offensive dagsordens-

punkter på kongressen. 

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille forslaget til forkastelse 

på kongressen. 

Forslag fra HB 

”Ved den førstkommende ordinære kongres efter det fyldte 61. 

år” ændres til ”når de når den individuelle folkepensionsalder”. 

Flemming Vinther, HKKF, Max Meyer, Blik og Rør og Benny 

Andersen, SL meddelte, at de kunne støtte forslaget. 

Lizette Risgaard, LO mente, at lønudvalget må komme med for-

slag til ”hvordan vi behandler folk ordentligt” i tilfælde af afgang 

i kongresperioden. Eventuelle kandidater skal vide, hvad de går 

ind til. 
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Hovedbestyrelsen besluttede at indstille forslaget til vedtagelse på 

kongressen. 

Forslag fra El-forbundet 

§ 16 ændres til: 

”Formand, næstformand og sekretærer fragår, når man kan overgå 

til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension 

eller anden form for pension eller i øvrigt forlader arbejdsmarke-

det.” 

Jørgen Juul Rasmussen, El-forbundet meddelte, at han ville 

arbejde for, at forslaget blev trukket. 

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille forslaget til forkastelse 

på kongressen. 

Forslag fra HB 

”40.000” medlemmer ændres til ”35.000”. 

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille forslaget til vedtagelse på 

kongressen. 

Forslag fra HB 

Ny § 37: 

Sammenlægning af hovedorganisationer § 37, stk. 1 Beslutning 

om, at LO sammenlægges med en anden hovedorganisation, kan 

kun ske på en kongres. 

§ 37, stk. 2 

Hovedbestyrelsen skal, senest 2 måneder før kongressen afholdes, 

vedtage en redegørelse med forudsætninger og en nærmere angi-

velse af konsekvenserne af en sammenlægning. 

§ 37, stk. 3 

Kongressen kan med almindeligt flertal vedtage ændringsforslag 

til redegørelsen fra Hovedbestyrelsen. 

§ 37, stk. 4 

Beslutningen om sammenlægning kan kun ske, når 2/3 af de til-

stedeværende delegerede stemmer for det. 

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille forslaget til vedtagelse på 

kongressen. 

4. k. Kongres: LO’s økonomi og kontingent 2016-2019 

Harald Børsting, LO: Kongressen skal som bekendt fastsætte 

kontingentet for den kommende kongresperiode, og som grundlag 

for dette, skal Hovedbestyrelsen forelægge kongressen et fireårigt 

rammebudget. 
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Vi har udarbejdet et fireårigt rammebudget, der sikrer en fornuftig 

sammenhæng mellem indtægter og udgifter i den kommende 

kongresperiode.  

Det fireårige rammebudget er udarbejdet i tråd med såvel kon-

gresudvalgets kongresrapport som de indstillinger og forslag, der 

forventes fremlagt for kongressen. 

Jeg vil knytte et par få kommentarer til rammebudgettet. 

Kontingentsatsen foreslås uændret i den kommende kongresperi-

ode til 190 kr. pr. medlem pr. år. I de seneste kongresperioder har 

vi arbejdet ud fra en tilbagegang på 25.000 medlemmer årligt. Det 

ser dog ud til, at medlemstilbagegangen vil være på et lidt lavere 

niveau i årene fremover, og medlemstabet er derfor nedsat til 

20.000 medlemmer årligt i den kommende kongresperiode. 

Den uændrede kontingentsats og det forventeligt faldende med-

lemstal bevirker, at indtægterne samlet set forventes at falde med 

11 mio. kr. i kongresperioden.  

Med et uændret aktivitetsniveau betyder dette, at det budgetterede 

resultat falder fra et overskud i 2016 på 6,4 mio. kr. til et under-

skud i 2019 på 9 mio. kr.  

Samlet set forventes et underskud i kongresperioden på lidt under 

3 mio. kr. Dette underskud forventes dækket af LO's formue. 

Alt i alt kan det konstateres, at der i kongresperioden er en fornuf-

tig sammenhæng mellem indtægter, udgifter og de aktiviteter, 

som LO med vedtagelsen af målprogrammet er forpligtet til at 

gennemføre. 

Jeg skal hermed indstille, at Hovedbestyrelsen godkender den i 

dagsordenen foreslåede indstilling om LO's økonomi og kontin-

gent til indstilling på kongressen. 

Hovedbestyrelsen godkendte den i dagsordenen oplistede indstil-

ling til kongressen. 

4. l. Kongres: Valg – herunder valg af revisionskomité 

Harald Børsting, LO: Med henvisning til LO’s love § 98, stk. 3, 

skal jeg for en god ordens skyld oplyse, at der ikke foreligger for-

slag eller indstilling om, at Hovedbestyrelsen afgiver indstilling 

om kandidater i forbindelse med valg til formand, næstformand 

og to sekretærer.  

Det drejer sig om den tilstræbelse, der fremgår af loven om, ved 

nyvalg at skabe en sammensætning, der afspejler en ligelig køns-

mæssig repræsentation. 
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For så vidt angår indstilling om valg til Daglig Ledelse, så afven-

ter det forslag om kandidater fra LO’s medlemsforbund. Anmel-

delse herom skal ske til LO senest otte dage før kongressen jævn-

før § 9, stk. 3. 

På det ekstraordinære møde i Hovedbestyrelsen forud for kon-

gressen søndag den 25. oktober vil der blive taget stilling til, om 

Hovedbestyrelsen skal afgive indstilling om Daglig Ledelses 

sammensætning. 

Og så skal der vælges en revisionskomité på tre medlemmer og to 

suppleanter for disse.  

I revisionskomiteen stopper Torben Poulsen fra Dansk Metal og 

Niels Sørensen fra Fødevareforbundet NNF. I stedet indstilles Ib 

Hansen fra Malerforbundet og Kaj Skov Frederiksen fra Social-

pædagogerne. 

Som nye suppleanter indstilles Jens-Olav Pedersen fra Dansk El-

Forbund og Tage Arentoft fra NNF. 

Hovedbestyrelsen indstillede nedenstående til revisionskomiteen: 

Medlemmer: 
Ulla Sørensen, 3F 
Ib Hansen, Malerforbundet 

Kaj Skov Frederiksen, Socialpædagogerne 

Suppleanter: 

Jens-Olav Pedersen, Dansk El-Forbund 

Tage Arentoft, Fødevareforbundet NNF 

4. m. LO’s budgetopfølgning 1. januar – 30. juni 2015 

LO's halvårsregnskab for 1. halvår 2015 er i lighed med tidligere 

år ikke et rigtigt halvårsregnskab, men derimod en budgetopfølg-

ning for 1. halvår. 

Budgetopfølgningen for 1. halvår viser et overskud på knap 2 

mio.kr., mod et budgetteret underskud på 5 mio.kr. Denne budget-

forbedring er fortrinsvis besparelser. Der kan konstateres de stør-

ste budgetafvigelser på posterne lønninger, A-Pressen og finan-

sielle poster. Jeg vil give disse poster et par få ord med på vejen. 

Ser vi nærmere på lønningerne, så er de 1,5 mio.kr. under budget-

tet. Ikke budgetterede barsels- og sygerefusioner, ubrugte vikar-

midler, samt ubesatte stillinger i dele af halvåret er årsag til denne 

budgetforbedring. 

A-Pressens underskud for 1. halvår 2015, er 1 mio. kr. bedre end 

budgettet. Denne resultatforbedring kan henføres til et finansielt 

afkast, der er større end forventet. 
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Slutteligt kan jeg oplyse, at de finansielle poster er 4,2 mio.kr. 

bedre end budgettet. Denne udvikling kan tilskrives to forhold. 

Dels overstiger udbytteindtægter forventningerne, og dels har LO 

realiseret en gevinst på 1,6 mio. kr. i forbindelse med salget af 

Kooperationens Hus til AKF Holding. 

Urealiserede gevinster og tab på værdipapirer, og investeringer i 

øvrigt medtages ikke i løbet af året, men medtages udelukkende i 

årsregnskabet. Jeg kan dog oplyse, at LO’s børsnoterede værdipa-

pirer er en urealiseret gevinst på 6,2 mio. kr. pr. 30. juni. Grundet 

den seneste uro på de finansielle markeder, er denne gevinst dog 

vendt til et urealiseret tab på 3,7 mio.kr. pr. 15. september 2015. 

Med disse ord vil jeg afslutte min gennemgang af LO's budgetop-

følgning for 1. halvår 2015. 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4. n. Kontingent for 2. halvår 2015 

Harald Børsting, LO: Antallet af medlemmer, der skal indbeta-

les kontingent på baggrund af, blev pr. 30. juni 2015 opgjort til 

780.014. 

I forhold til 31. december 2014 er der tale om en tilbagegang på 

7.865 medlemmer, der indbetales kontingent for. 

Kontingentet indbetales halvårligt forud jf. LO’s love og blev af 

kongressen 2011 fastlagt til 190 kr. pr. medlem pr. år. 

Kan Hovedbestyrelsen godkende det forelagte grundlag for kon-

tingentindbetalingen? 

Hovedbestyrelsen godkendte medlemstallet som grundlag for kon-

tingentindbetaling. 

4. o. Medlemsudvikling i LO-fagbevægelsen pr. 30. juni 2015 

Vi taber stadigvæk medlemmer, men tilbagegangen er bremset 

mærkbart op.   

Det gælder det samlede medlemstal. Og det gælder tallet for ar-

bejdsmarkedstilknyttede medlemmer. 

Tallene for unge medlemmer og elever/lærlinge/ studerende er 

desværre ikke helt så positive. 

Men overordnet set går det den rigtige vej. 
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Det er godt, at tallene ser bedre og bedre ud. Det kan vi godt tilla-

de os at være tilfredse med. Det skal selvfølgelig ikke betyde, at 

vi slækker på indsatsen. Og det ved jeg, at I ikke gør. Medlems-

udviklingen er uhyre vigtig for jer alle hver for sig, og for os alle 

tilsammen. 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4. p. Ajourført fundats for Højstrupfonden 

LO stiftede tilbage i 1969 Højstrupfonden. Denne fond har til 

formål at medvirke til at udvikle såvel LO-skolen som Højstrup-

gård. Fondens fundats har været ændret flere gange siden stiftel-

sen, og det er nu nødvendigt at foretage endnu en ajourføring af 

fondens fundats.  

Ifølge fondens fundats skal LO's hovedbestyrelse godkende æn-

dringer af fundatsen, hvilket er årsagen til, at vi i dag har punktet 

på dagsordenen. 

De foreslåede ændringer af fondens fundats skal sikre, at fondens 

fundats og fondslovgivningen er på omgangshøjde. Derudover er 

det foreslået, at eventuelle fremtidige ændringer i fundatsen skal 

kunne godkendelse af LO's Daglige Ledelse. 

Jeg kan oplyse, at fondens bestyrelse den 9. september har god-

kendt den ajourførte fundats for fonden. 

Jeg skal med disse ord indstille, at Hovedbestyrelsen godkender 

den ajourførte fundats for Højstrupfonden. 

Hovedbestyrelsen godkendte fundats for fonden. 

4. q.  Anmodning fra Danske Elitesportsudøveres Forening 

om optagelse i LO 

Som det fremgår af dagsordenen, har Elitesportsudøverne anmo-

det om optagelse i LO pr. 1. november.  

Elitesportsudøverne er aktuelt 210 medlemmer. Foreningen har 

valgt at forkorte sig ”DEF-sport”.  

Hovedbestyrelsen besluttede at optage DEF-sport i LO pr. 1. no-

vember 2015. 
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5. Aktuelle EU- og internationale sager 

5. a. Mobilitetspakken 

Marie-Louise Knuppert, LO: Kommissionen vil fremlægge en 

mobilitetspakke i december i år og vil kigge på to regelsæt: Dels 

på udstationeringsdirektivet, og dels vil man kigge på forordnin-

gen om sociale ydelser. Det er den forordning, der siger noget om, 

hvilke sociale ydelser de vandrende arbejdstagere kan få i Dan-

mark. 

Vi vil gerne være forberedte, når pakken kommer. – Og vi vil 

gerne kunne komme med nogle konkrete ændringsforslag. Det må 

gerne være sammen med DA og de øvrige to hovedorganisatio-

ner. 

Vi har ikke stor tiltro til, at man kan få åbnet udstationeringsdi-

rektivet og få gennemført forbedringer. Syv lande har ellers fore-

slået, at der bliver indført et ligebehandlingsprincip, så de udstati-

onerede arbejdstagere i Danmark skal behandles som danske ar-

bejdstagere. Det støtter vi naturligvis, hvis der viser sig en mulig-

hed. 

I forhold til forordningen er der indstillet nogle helt konkrete æn-

dringsforslag, som Daglig Ledelse har tilsluttet sig. 

Jan Villadsen, 3F: Vi er enige i det om forordningen, vi er der-

imod ikke bange for en åbning af udstationeringsdirektivet. Tiden 

er til at få åbnet direktivet, for Juncker var ude med en melding 

om dette forleden. Der kommer et borgerinitiativ om fair trans-

port, der bliver offentliggjort den 28. september. 

Max Meyer, Blik og Rør sagde, at forbundet ikke vil presse på 

for en åbning. 

Jan Villadsen 3F mente, at vi ikke skal gå aktivt ud og sørge for, 

at det ikke bliver åbnet. 

Dennis Kristensen, FOA nævnte - i forhold til forslag 2C - at vi 

har blandede ægteskaber i Sverige og Tyskland, hvor danskere 

har bosat sig med ægtefæller, de ikke kan få til Danmark. Vi bør 

tænke os rigtigt godt om. Og det bør vi også have med i vores 

overvejelser. 

Marie-Louise Knuppert, LO samlede op og tilkendegav, at 

Dennis’ synspunkt tages med i det fremtidige arbejde. Og vi fast-

holder DL-konklusionen, der jo også kun siger, at vi ikke skal 

presse på for en åbning af udstationeringsdirektivet, men hvis den 

politiske situation ændrer sig, vil vi tage det op i EUI igen. 

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 
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5. b. EFS-kongres i Paris den 29. september til 2. oktober   

  2015  

Marie-Louise Knuppert, LO: I næste uge holder EFS kongres i 

Paris fra tirsdag til fredag. 

LO deltager med i alt 11 personer. 

Kongressen skal vælge ny ledelse til EFS. Posterne er dog allere-

de fordelt. Italienske Luca Visentini bliver ny generalsekretær, og 

de to vice-generalsekretærer bliver svenske Veronica Nilsson og 

tyske Peter Scherrer. – Alt i alt en ledelse, som vi godt kan være 

tilfredse med i LO. 

Kongressen skal også vedtage et nyt manifest og et nyt hand-

lingsprogram for EFS. LO har sammen med de andre nordiske 

hovedorganisationer arbejdet for, at de nordiske arbejdsmarkeds-

modeller respekteres i de nye vedtagelser. Det er også lykkedes. 

Men skulle der på kongressen opstå en diskussion om fx en euro-

pæisk mindsteløn, så er vi forberedte på det også. 

Lizette skal deltage i en paneldebat om social dumping, hvor vo-

res erfaringer fra Ryanair-sagen vil komme i spil. 

På kongressens sidste dag vil der være en debat om EFS' fremti-

dige rolle. Debatten er startskuddet til en proces, hvor man i de 

kommende år skal drøfte, hvilken rolle EFS skal spille. 

Der er selvfølgelig forskellige holdninger til dette, som dækker 

over, at fagbevægelsen arbejder på meget forskellige måder i de 

europæiske lande. 

LO vil understrege, at EFS bør være en stærk aktør i forhold til de 

europæiske politiske institutioner og de europæiske arbejdsgivere, 

og at EFS bør være en stærk og troværdig partner i den europæi-

ske sociale dialog. 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

5. c. Afrapportering fra ILO's arbejdskonference 2015  

Marie-Louise Knuppert, LO: Efter to års forhandlinger vedtog 

ILO en ny rekommandation vedrørende overgang fra uformel til 

formel økonomi med 481 stemmer for, én imod og fem undlod.  

LO tog helt tilbage i november 2013 initiativ til en fælles ansøg-

ning til Udenrigsministeriet på vegne af IFS og Ulandssekretaria-

tet for at sikre den bedst mulige forberedelse til ILO-

konferencerne i 2014 og 2015.  

Med afholdelse af et globalt arrangement i København i april 

2015 var forberedelsesarbejdet forbi. Takket være midlerne fra 
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Udenrigsministeriet har dansk fagbevægelse sat et stærkt aftryk 

på hele forløbet.  

ILO-generaldirektørens rapport til konferencen i år bidrager til at 

sætte en ramme for ILO’s 100-års-jubilæum i 2019. Jubilæums-

temaet er ”Fremtidens arbejdsmarked”. 

Debatten frem mod 2019 centrerer sig om fire overordnede tema-

er:  

 Arbejde og samfundet 

 Anstændigt arbejde til alle 

 Organiseringen af arbejde og produktion samt  

 Styring og regulering af arbejde.  

Der vil forhåbentlig i de kommende år være både en national og 

en nordisk diskussion, der bidrager til den globale debat.  

Efter snart tre års konflikt med arbejdsgiverne om strejkeretten 

lykkedes det at indgå en ”fredsaftale”. ILO-arbejdskonferencen 

viste i praksis, at aftalen holder. Det lykkedes at gennemføre kon-

ferencen næsten som normalt.  

Der er tradition for et nordisk samarbejde, og i år var dette samar-

bejde bemærkelsesværdig godt og satte en stort nordisk aftryk i 

arbejdstagergruppen.   

De nordiske repræsentanter blev enten valgt til talsmænd, medlem 

af ”Bureauet” eller medlem af ”Drafting-group” i de forskellige 

komiteer.  

Dennis Kristensen, FOA mente, at de offentlige danske arbejdsgive-

re tilsyneladende er med i arbejdsgivernes alliance. Skal de bare have 

lov til at dø i synden? 

Marie-Louise Knuppert, LO mente at de offentlige arbejdsgivere 

forholder sig rimeligt passivt, men jo støtter arbejdsgiverne. Hun lo-

vede, at der udarbejdes et notat om problematikken.  

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

6. Udpegninger 

6. a. Repræsentation i REU, perioden 1. juli 2015 – 30 juni 2019 

LO er blevet bedt om at udpege repræsentanter til Rådet for de 

Grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser (REU) for perioden 

fra 1. juli 2015 og frem til og med den 30. juni 2019.  

I alt er LO repræsenteret ved 9 ordinære medlemmer og 9 supple-

anter. 
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LO har givet Undervisningsministeriet en forhåndsindstilling om 

udpegning og sender den endelige indstilling efter hovedbestyrel-

sens godkendelse. 

Efter høring af LO’s repræsentanter i REU om ønske af genbe-

skikkelser indstiller LO følgende til REU: 

LO-sekretær Ejner K. Holst, LO 

Konsulent Morten Smistrup, LO 

Forbundssekretær Benny Yssing, Dansk El-Forbund 

Forhandlingssekretær Pia Maul Andersen, 3F 

Forbundssekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet 

Uddannelseskonsulent Trine Rasmussen, Dansk Metal 

Forbundssekretær Nanna Højlund, FOA 

Politisk rådgiver Pia Svane, HK 

Forbundssekretær Kim Vormsby, Serviceforbundet 

Suppleanter: 

Konsulent Charlotte Netterstrøm, FOA 

Faglig sekretær Martin Grønbæk Jensen, HK 

Forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderfor-

bundet 

Uddannelseskonsulent Claus Eskesen, 3F 

Uddannelsessekretær Pia Antonsen, Fødevareforb. NNF 

Forbundssekretær Per Påskesen, Dansk Metal 

Uddannelsespolitisk konsulent Lars Espersen, Dansk El-Forbund 

Martin Ungermand Bichel, Teknisk Landsforbund 

Afdelingsleder Helle Seerup, LO 

Hovedbestyrelsen godkendte sammensætningen af LO’s repræ-

sentanter i REU i den nye beskikkelsesperiode. 

6. b. Listerne over HB-nedsatte udvalg og LO’s eksterne re-

præsentationer 

Listen over LO’s HB nedsatte udvalg og listen over eksterne re-

præsentationer skal foreligges LO’s hovedbestyrelse en gang om 

året til orientering. 

Rettelser bedes meddelt sekretariatet.  

7. Eventuelt 

Daglig Ledelse besluttede på sit seneste møde, at LO skulle afgive 

en interessekendegivelse over for IFS ift. at ville afholde kongres-

sen i 2018. 

 




