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Ordinær kongres 2017 
Forretningsudvalget indstillede, at vi tilføjede to punkter til dagsordenen: 

 Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 

 Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes roller 
Jeg talte for, at sidstnævnte punkt snarere skulle formuleres som noget med fremtidens 
finansiering af velfærdssamfundet, men det var der ikke rigtig lydhørhed for. Den 
foreløbige dagsorden kommer altså til at indeholde de to punkter yderligere. 
 
OK’18 
Overenskomstudvalget indstillede på baggrund af tilbagemeldinger fra kredsene og de 
faglige foreninger OK krav på det kommunale, regionale og statslige område. Debatten 
kredsede ikke overraskende omkring arbejdstid og kompetencefonden. Et medlem – 
Anders Liltorp fremsatte et ændringsforslag til teksten omkring efteruddannelse således, at 
vi blot skrev at finansiering skulle indgå i drøftelserne, men ikke specifikt en 
kompetencefond. En stemte for, tre undlod at stemme (heriblandt formanden) og 13 
(heriblandt jeg) stemte imod. Herefter godkendte hovedstyrelsen overenskomstudvalgets 
indstilling til OK krav, som herefter skal behandles i kongressen. 
 
I min optik er det vigtigste lige nu, at hele organisationen arbejder for, at vi står stærkt op til 
forhandlingerne. Vi skal have et pres fra kommunerne til KL centralt, hvis vi skal opnå et 
resultat på arbejdstid. Alle opfordres til at gå i dialog med de lokale borgmestre mv. for at 
få forståelse for, at det er et fælles ansvar, at vi opnår et resultat. Ellers kan det hele ende i 
en konflikt, som ingen i virkeligheden ønsker. 
 
Herudover godkendte hovedstyrelsen indstilling vedr. konfliktberedskab indeholdende 
temaer som konfliktkontingent, genopbygning af særlig fond, principper for udtagelse af 
konfliktsteder mv. 
  
Evaluering af seneste kredsformandsmøde 
Vi brugte nogen tid på at tale om kredsformandsmøder. Form, indhold, hyppighed mv. Der 
er klart forskel på tilbagemeldingerne og på de forventninger folk har til møderne. 
Selvfølgelig også afhængigt af, hvor langt man skal rejse. De mange modsatrettede 
indlæg gør det svært at konkludere. Jeg kunne godt bruge nogle gode input fra FAK. 
 
Opfølgning på FTF’s repræsentantskabsmøde 
Der blev diskuteret finansiering af velfærdssamfundet, demokrati og ikke mindst den 
eventuelle fusion mellem FTF og LO. Temaet vil også komme op på kongressen. Som I 
ved, har jeg hele tiden talt for en fusion, men det er klart, at der også er udfordringer. LO 
er en stor organisation med nogle kulturer, som ikke altid matcher alle i FTF. Ikke mindst 
den lokale struktur i regioner og kommuner giver anledning til diskussion.  
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