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På Kongressen indgik uden for dagsordenen:
 En hilsningstale til Kongressen fra statsminister, formand for Socialdemokraterne Helle Thorning-Schmidt på regeringens og Socialdemokraternes vegne, som LO’s formand replicerede.
 En international paneldebat om den økonomiske krise og arbejdsmarkedets udvikling
med deltagelse af Sharan Burrows, ITUC, John Evans, TUAC og Bernadette Ségol,
ETUC.

 Overrækkelse af gaver til bygningsmaler Jesper Guld Nielsen (guldvinder), murer Nicolai Munksgaard Asmussen (guldvinder) og karosseritekniker Nikolaj Vinther BuurMouridsen (sølvvinder) ved World Skills - verdensmesterskaberne i håndværk - i London.
 En præsentation af indsatsen ”Giv racismen det røde kort” ved Mads Øland og Marc
Rieper fra Spillerforeningen.

DAGSORDENENS PUNKT 1
Åbning af kongressen
LO’s formand Harald Børsting bød velkommen til kongressen.
Overrækkelse af 6 TR-priser

LO’s formand, Harald Børsting, overrakte LO’s TR-priser til:


Bo Gert Christensen, tillidsrepræsentant på Brørup Slagteri (indstillet af Fødevareforbundet NNF)



Henry Kielbasa Larsen, tillidsrepræsentant på NJA Furniture (indstillet af 3F)



Ulla Mikkelsen, tillidsrepræsentant i Mogenstrup Børnehave og fællestillidsmand i
Næstved kommune (indstillet af FOA)



Karsten Kjær Andersen, tillidsrepræsentant på Novia Danmark, Københavns Lufthavn (indstillet af HK)



Michael Jensen, fællestillidsrepræsentant på Alfa Laval, Kolding (indstillet af Dansk
Metal)



Ib Borch fællestillidsrepræsentant, på Novo Nordisk (indstillet af TL)

Ulla Mikkelsen takkede på vegne af de seks tillidsrepræsentanters vegne for TR-priserne.
Tak til medvirkende ved kongresåbningen

LO’s næstformand, Lizette Risgaard, takkede kunstnere og alle øvrige medvirkende ved kongresåbningen.

DAGSORDENENS PUNKT 2
Forretningsorden for Kongressen
LO’s formand, Harald Børsting, indstillede på Hovedbestyrelsens vegne følgende forslag til
forretningsorden til Kongressens godkendelse:
1.

Der vælges 2 dirigenter, som skiftes til at lede møderne. Ønsker en dirigent at udtale sig
om en sag, overgives ledelsen midlertidigt til den anden dirigent.
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2.

De delegerede begærer ordet skriftligt hos dirigenten med opgivelse af navn samt den
organisation, som vedkommende repræsenterer.
Taletiden for hver delegeret er første gang højst 10 minutter til det pågældende punkt på
dagsordenen og derefter 1 gang indtil 5 minutter til samme punkt.

3.

Dirigenterne søger så vidt muligt at tilendebringe behandlingen af den foreliggende sag
inden mødets afslutning og kan derfor stille forslag om debattens afslutning og om yderligere begrænsning af tiden for talerne. Sådanne forslag kan også stilles af kongressens øvrige deltagere.

4.

I henhold til LO’s love, § 9, stk. 7, kan kun forbund, Hovedbestyrelsen og Daglig Ledelse
stille forslag til kongressen. Ændringsforslag til de fremsatte forslag kan fremsættes af de
delegerede inden for de af kongressen besluttede tidsfrister.

5.

Ved valg af forbundsformænd/forbundsledere til medlemmer af Daglig Ledelse i henhold
til LO’s love, § 9, stk. 3, foretages en samlet afstemning.

6.

Ved valg af fastlønnede tillidsfolk vælges en ad gangen. Opstilling kan ske indtil umiddelbart før valget. Hvis der er flere kandidater, skal der være skriftlig afstemning.
For at opnå valg skal en kandidat have mindst 50 procent af de afgivne stemmer – eksklusive blanke og ugyldige. Såfremt ingen af de opstillede kandidater i første valgrunde har
opnået 50 procent af de afgivne stemmer, afholdes omvalg mellem de to kandidater, der
har opnået flest stemmer.

7.

Alle afstemninger træffes med almindelig stemmeflerhed.
Afstemninger skal foretages fra de delegeredes pladser.

8.

Kongressens forhandlinger kan følges live på LO’s hjemmeside www.lo.dk og vil efter
kongressen ligeledes være tilgængelig på hjemmesiden.

9.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra kongressen, som efter godkendelse i Hovedbestyrelsen tilstilles LO’s medlemsforbund efter kongressen.

Kongressen godkendte Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden.

DAGSORDENENS PUNKT 3
Valg af dirigenter
På vegne af Hovedbestyrelsen foreslog LO-formanden, at kongressen valgte Ejner K. Holst og
Marie-Louise Knuppert fra LO som dirigenter.
Harald Børsting konstaterede, at der ikke var andre forslag til dirigenter, og at Ejner K.
Holst og Marie-Louise Knuppert var valgt.
LO-formanden bad derefter Ejner K. Holst og Marie-Louise Knuppert om at indtage deres
pladser på scenen og overtage forhandlingerne.
Dirigenterne takkede for valget.
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Dirigenten konstaterede, at Kongressen var lovligt indvarslet, idet der ifølge lovenes § 9, stk.
1, skal afholdes kongres hvert 4. år i oktober kvartal og indkaldes med 6 måneders varsel,
hvilket var sket med LO-cirkulære nr. 3/2011 af 30. april 2011.
Dirigenten konstaterede endvidere, at Kongressen tog kongresdagsordenen til efterretning,
og at både forslagene til behandling på Kongressen samt kandidater til Daglig Ledelse var
lovmæssigt og rettidigt anmeldte.

DAGSORDENENS PUNKT 4
Nedsættelse af udvalg
Dirigenten redegjorde for Hovedbestyrelsens indstillinger om etablering og sammensætning af
stemmeudvalg, redaktionsudvalg og lønudvalg:
A. Stemmeudvalg

Jane Korczak, 3F, formand for stemmeudvalget
Claus Jensen, Dansk Metal
Villy Nielsen, Serviceforbundet
Mette Kindberg, HK
Jens Peter Bostrup, Fødevareforbundet NNF
Jens Olav Pedersen, Dansk El-Forbund
Maria Sonne, SL
Mona Striib, FOA
Johanne Gregersen, TL
B. Redaktionsudvalg

Lizette Risgaard, LO, formand for redaktionsudvalget
Harald Børsting, LO
Thorkild E. Jensen, Dansk Metal
Kim Simonsen, HK
Poul Erik Skov Christensen, 3F
Dennis Kristensen, FOA
Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund
Flemming Vinther, HKKF
Gita Grüning, TL
Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
Benny Andersen, SL
Max Meyer, Blik og Rør
Ejner K. Holst, LO
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C. Lønudvalg

Kim Simonsen, HK, formand for lønudvalget
Torben Poulsen, Dansk Metal
Ulla Sørensen, 3F
Mona Striib, FOA
Niels Sørensen, Fødevareforbundet NNF
Jens Olav Pedersen, Dansk El-Forbund
Kaj Skov Frederiksen, SL
Fra LO deltog Harald Børsting
Dirigenten konstaterede, at Kongressen i enighed godkendte Hovedbestyrelsens indstillinger
om etablering og sammensætning af stemmeudvalg, redaktionsudvalg og lønudvalg.
Dirigenten orienterede herefter om indholdet i kongresmappen og de øvrige materialer til brug
for Kongressens forhandlinger og afstemninger.

DAGSORDENENS PUNKT 5
Beretning – herunder forslag til udtalelse
LO’s formand Harald Børsting aflagde beretning:
Politiken var så venlig at stille mig et spørgsmål på forsiden af avisen sidste weekend.
Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som læste det. Men øverst oppe stod der:
”Hvordan synes du selv, det går, Harald?”Jo, tænkte jeg. Det går meget godt. Jeg har
lidt med mit ene knæ – men det er jo, hvad det er. Nu har jeg tænkt lidt mere over det.
Og hvad angår LO, så går det jo også meget bedre. Især fordi vi nu har fået en ny regering.
Det giver os et nyt solidt fundament, som kan sikre os indflydelse på fremtidens løsninger.
Kære kongres,
Vi er her for at skabe løsninger.
Løsninger, som vores medlemmer kan bygge deres fremtid på.
Det er det, min beretning vil handle om.
I 2008. Godt og vel et år efter jeg blev valgt som LO-formand, besøgte jeg min gamle
arbejdsplads. Fiskefabrikken Priess & Co i Glyngøre. Nu Royal Greenland.
Som LO-formand har jeg i kongresperioden besøgt mere end 170 virksomheder.
Alle har gjort et stort indtryk. Men at vende tilbage til min gamle arbejdsplads var noget
helt specielt.
Kun få kollegaer var tilbage, og det var tydeligt, at virksomhedens storhedstid for
længst var forbi. Men der, midt i den store halvtomme hal, stod min gamle kollega Leif.
Ved den selvsamme pakkemaskine, på de samme to kvadratmeter, som da jeg forlod
arbejdspladsen for 30 år siden.
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Jeg genkendte Leif med det samme – og da han fik øje på mig udbrød han højt og tydeligt:
”Goddaw, Harald! Det er ikke for tidligt, du kommer!”
Da jeg blev vist rundt på fabrikken, stod Leifs ord lysende klart for mig. Da jeg forlod
Glyngøre var vi 450 timelønnede. I dag er de knap 50. Arbejdspladserne er flyttet til
billigere produktionslande. En skæbne, fiskefabrikken deler med mange produktionsvirksomheder.
Jeg ved, at Leif i dag er gået på efterløn. Velfortjent efter 35 hårde år på fiskefabrikken.
Kære venner.
Leif har ret. Det er ikke for tidligt, fagbevægelsen genindtager sin rette plads. En plads,
som helt naturligt tilhører de danske lønmodtagere. En plads omkring det bord, hvor
udfordringer om fremtiden diskuteres, og hvor løsningerne findes i et ansvarsfuldt fællesskab. Et godt samfund måles på, om man får de bageste med. Det er vores opgave at
trække vores medlemmer foran.
Det er ikke for tidligt, at fagbevægelsen skaber løsninger, som vores medlemmer kan
bygge deres fremtid på.
Derfor vil jeg give jer nogen af vores bud på hvordan fremtidens udfordringer skal løses. Hvordan vi får skabt tryghed for vores medlemmer. På deres arbejdsplads. På skolebænken. Og i alderdommen.
En ny tid giver nye muligheder, og stiller større krav. Vi skal være klar til at gribe mulighederne, og indfri de krav, som lønmodtagerne har til os.
Vi skal være med til at skabe en fælles helhedsløsning – aldrig stå alene. Vi skal skabe et
fundament for vores medlemmer – aldrig stå i vejen. Og vi skal udvise det ansvar og den
parathed, som vi så stålfast har prædiket de sidste år.
Tænk tilbage til den 2. februar i år i Odense. Der viste vi vores styrke! 5.000 af vores tillidsrepræsentanter var samlet under fanerne. De kom fra hver en afkrog af landet. Og
jeg skal love for at de røde flag smældede!
Vi punkterede de løgnagtige myter, som klæber sig til efterlønnen. Vi sendte et klart signal til politikerne og det borgerlige flertal: Efterløn det er for vores medlemmer! Håndværkeren, SOSU-assistenten og fabriksarbejderen.
Hvorfor tager vi kampen?
Det gør vi, fordi det handler om mennesker. Om Leif, som har været på Fiskefabrikken
fra før automatisering og robotter kom til. Dengang arbejdsdagen var præget af tunge
løft og manuelt arbejde.
Vi tager kampen for vores medlemmer. Dem, der har slidt og slæbt, og som fortjener at
trække sig tilbage efter et langt og hårdt arbejdsliv!
Kære kongres.
Udfordringen er ikke løst. Så vi kæmper videre. Når efterlønnen forringes, efterlader det
samfundet med to store udfordringer:
1. Hvordan sikrer vi, at vores medlemmer ikke bliver nedslidt?
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2. Hvordan indretter vi vores overenskomster og arbejdspladser, så de lidt ældre kan
blive på arbejdsmarkedet?
Vi har svaret på de udfordringer. Svaret er efteruddannelse og fleksibilitet. Det er fokus
på senioraftaler. Og det er et bedre arbejdsmiljø.
Vi kæmper videre. For rettigheden til et ordentlig og anstændigt arbejdsmiljø. For muligheden for job til dem, som skal blive længere på arbejdsmarkedet. Job der giver dem
respekt, mulighed for uddannelse og anerkender deres værd.
Vi kæmper videre for en løsning, som vores medlemmer kan bygge deres fremtid på!
En ny regering betyder nye forpligtelser. Trepartsforhandlinger er et solidt værktøj, som
benyttes af fagbevægelsen, arbejdsgiverne og skiftende regeringer.
Vi har siddet med til trepartsforhandlinger siden septemberforliget i 1899. Vi kender
spillet – og vi kender mulighederne. Det er ved disse forhandlinger, vi skal skabe løsninger, som sikrer en tryg fremtid for vores medlemmer. Og det er ikke for tidligt, vi
igen sætter os til forhandlingsbordet og kræver politisk indflydelse!
Tidligere trepartsforhandlinger har haft stor betydning for de danske lønmodtagere.
Under Schlüter-regeringen i 80’erne sikrede vi arbejdsmarkedspensionerne. Det gav
vores medlemmer muligheden for at gå en tryg alderdom i møde. En mulighed, som forrige generationer kun kunne drømme om.
Under Fogh-regeringen i 00’erne sikrede vi en kvalitetsreform af den offentlige sektor
og en massiv investering i efteruddannelse. Det gav vores medlemmer muligheden for at
skabe sig en tryg fremtid på arbejdsmarkedet.
Resultaterne taler for sig selv. Vi har gjort det før. Og vi gør det gerne igen! For hvis
ikke vi gør det – hvem gør så?
Hvem vil tage ansvaret for en skrantende økonomi? Hvem vil tage ansvaret for de 7.000
unge, som lige nu står uden en praktikplads? Og hvem vil tage ansvaret for de over
163.000 arbejdsløse, som lige nu står i en kø, der blot bliver længere og længere? Det
vil vi!
Det er nu, vi har muligheden.
Det politiske fundament, vi står på nu, er langt mere solidt, end det skælvende fundament, vi har stået på de sidste 10 år. Jeg ser en trepartsaftale som et nyt fundament, en
ny start, for samarbejdet mellem politikere og arbejdsmarkedets parter.
Men, kære venner,
Vi er ikke jubeloptimister. Vi ved, det ikke bliver en gavebod.
Da den tidligere regering kom med såkaldte “pakker”, så vidste vi godt, at det ikke var
gaver, der gemte sig inde bag det fine papir og de farvede bånd! Det vil det heller ikke
være denne gang!
Dét vi kan tilbyde regeringen og arbejdsgiverne, er ikke fugle på taget, vindfrikadeller
eller blankt papir. Men jeg har heller ingen 12-minutters penge, som hænger på træerne.
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Det, vi kan tilbyde, er en ansvarsfuld håndtering af udfordringerne, en samlet LO-fagbevægelse og viljen til at finde en fælles helhedsløsning. En løsning, hvor regningen ikke
tørres af på små grupper. En løsning hvor vi alle bidrager! Og en løsning, som de fleste
kan være tilfredse med.
Medierne har, siden den nye regering fremlagde sit regeringsgrundlag, skabt et modstridende billede af en fagbevægelse, som på den ene side lægger sig fladt ned for statsminister Helle Thorning-Schmidt, og på den anden side møder op til trepartsforhandlinger med en kilometer lang ønskeliste og forventningen om en gaverig juleaften.
Der er ingen sandhed i hverken den ene eller den anden påstand. Vi er ikke lemminger
for en ny regering, eller den forlængede arm af Socialdemokraterne. Men vi møder heller ikke op med ultimative krav eller en kilometer lang ønskeliste. En trepartsforhandling er lige præcis det, som ordet lægger op til. En forhandling.
Lige nu har vi flere spørgsmål end svar. Derfor vil der blive brug for en tilrettelæggelse
af indholdet af trepartsforhandlingerne. Især skal de temaer, som peger direkte hen på
overenskomststof, være afklaret, inden overenskomstforhandlingerne går i gang.
Fem temaer er allerede nævnt i regeringsgrundlaget:






Beskæftigelsesindsatsen
Voksen- og efteruddannelse
Erhvervsuddannelser og praktikpladser
Øget arbejdsudbud
Konkurrenceevne

Så er der en række områder, vi vil kæmpe for at få med:





Modernisering af vores dagpengesystem
Bekæmpelse af social dumping
Styrkelse af den danske model
Og forbedring af arbejdsmiljøet, og indretning af vores flexjobsystem.

Vores formål er enkle. Vi skal bekæmpe social dumping, skabe arbejdspladser, og sikre
udannelse og efteruddannelse. Til vores medlemmer. Det er det, vi går til forhandling
på.
For flere arbejdspladser, mere vækst og en investering i uddannelse er løsninger, som
vores medlemmer kan bygge deres fremtid på.
Jeg plejer at sige det sådan, at vores fagbevægelse er født på nakken af en aftale. Aftaler
er kronjuvelerne i vores faglige skattekiste.
Aftaler er helt grundlæggende, og vi har brugt dem med henblik på skridt for skridt at
reformere det her samfund – aldrig omstyrte det. Aftaler er vores legitimitet. Vi er en
ansvarsfuld part i politiske og faglige forhandlinger.
Den forhenværende borgerlige regering har sagt mere end én gang, at fagbevægelsen er
utroværdig. Det gør mig så pokkers gal, at hårene rejser sig! Selv dem jeg ikke har!
Vi har altid stået ved vores aftaler – hvad enten de har været af faglig eller politisk karakter! Derfor er det så urimeligt at så tvivl om vores troværdighed. Det vil vi simpelthen ikke finde os i!
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Som en tilføjelse vil jeg sige til jer, at jeg er helt klar over, at spørgsmålet om, hvad der
skal indgå i trepartsdrøftelserne set i forhold til de kommende overenskomstforhandlin
ger, er vigtigt for jer at få afklaret. Det er jeg helt enig i. Jeg synes derfor, at vi skal
opfordre regeringen til at konsultere parterne for derigennem at skabe i hvert fald et
minimum af klarhed over, hvilke temaer, der forventes at høre til hvor.
Den danske model er under konstant pres. I morgen har vi en temadebat om den danske
model, hvor jeg ser frem til diskussionen om hvordan vi løfter udfordringerne. For udfordringerne er mange.
I har jo nok gjort jer nogle tanker. Jeg gætter på, at nogle af jer vil mene, at vores danske aftalesystem er i modvind på grund af vores faldende medlemstal. Andre vil nok mene, at arbejdsgiverne er lidt for kreative, når det kommer til at skrive folk ude af overenskomsterne. Og til sidst vil nogle af jer sikkert mene, at påvirkninger fra udlandet,
herunder EU, udfordrer os.
Udfordringerne er i mine øjne centreret om de politiske rammevilkår, vi har at arbejde
med, de internationale forhold og danskernes manglende viden om overenskomsterne,
og deres betydning for den danske model.
Jeg er sikker på, at den danske model vil overleve. Ikke kun fordi arbejdsmarkeds parter
holder den ved lige. Men fordi det er et helt vitalt element i den danske samfundsøkonomi.
Den danske model skal styrkes. Det er det, vi ønsker. Det er det, regeringen ønsker. Og,
selv om man af og til kan komme i tvivl, så er det faktisk også det, arbejdsgiverne ønsker.
Vi siger aldrig tak for kampen. For vi bliver aldrig færdige med at kæmpe. Vi bliver ved.
Ved med skabe løsninger, som vores medlemmer kan bygge deres fremtid på!
Vores overenskomster er omdrejningspunktet for den danske model. Foran os er de
kommende overenskomster på det private område.
I 2007 og 2008 oplevede vi højkonjunktur og forhandlede gode lønstigninger hjem til
vores medlemmer. I 2010 løb pengekassen tom, og vi måtte satse på andre forhold end
løn. I stedet fik vi gode resultater på social dumping og tryghed i ansættelse.
Desværre er vi stadigvæk i krise. Derfor ved vi, at der højst sandsynligt ikke bliver plads
til store lønstigninger. Det betyder, at vi ikke har udsigt til lønfest – men vi tror fortsat
på jobfest.
Vi vil sikre job til vores medlemmer. Det gør vi ved at sikre konkurrenceevnen. Hvis der
er nogen i Danmark, der ønsker en stærkere konkurrenceevne, så er det os. For en god
konkurrenceevne sikrer job til vores medlemmer. Vi skal tage ejerskab for en god konkurrenceevne. Men vi skal ikke stikke danskerne blår i øjnene.
Konkurrenceevnen er bedre end sit ry, og vi har set en fremgang. Derfor står det også
klart for mig, at der er en grænse for, hvad vi kan byde vores medlemmer.
Selv om lønfesten er ude af billedet, så skal vi fastholde reallønnen. Det er min ambition, at danskerne i 2020 skal kunne føle en mærkbar forbedring af deres købekraft,
sammenlignet med i dag.
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Når pengene til lønstigninger er begrænsede, så skal der også i 2012 findes svar på andre udfordringer.
For mig er der ingen tvivl om, at uddannelse og tryghed bliver en central del af forhandlingerne, men også sikring af den danske model og medlemsfordele kan være interessante emner ved overenskomstforhandlingerne.
Jeg startede denne beretning med at fortælle om besøget på min gamle arbejdsplads.
Om Leifs opråb til mig. Det er ikke for tidligt, vi sætter os til forhandlingsbordet og
kræver politisk indflydelse. Men det er heller ikke for sent!
Jeg vil bruge resten af beretningen på at skitsere, hvilke udfordringer vi står over for,
og hvordan vi får skabt nye løsninger.
Jeg vil tale om økonomi og uddannelse. Om beskæftigelse og social dumping. Jeg vil
komme ind på EU, den offentlige sektor og ligeløn. Og til sidst vil jeg runde vores medlemsudvikling. Det er en ordentlig mundfuld. Så lad os tage den bid for bid.
Siden sidste kongres har vi oplevet nogle turbulente år for dansk økonomi.
Indtil 2008 var der fremgang i beskæftigelsen, en lav arbejdsløshed og højkonjunktur.
Det medførte en massiv forbrugsfest blandt danskerne, som investerede deres penge i
millionvillaer, benzinslugende firehjulstrækkere og dyre udenlandsrejser til eksotiske
destinationer.
Pludselig ramte krisen. Væk var arbejdspladser, villaerne faldt drastisk i pris, det blev
umoderne at køre i dyre biler og ferierne blev holdt i Danmark. Den virkelighed står vi
stadig i. Vi har mistet 180.000 private job. Og vi ved med sikkerhed, at en del af dem
ikke vil blive genoprettet på de områder, som de forsvandt fra.
Virksomhederne er stadig ikke begyndt at investere i maskiner eller kvadratmeter. Det
skal de, hvis der skal gang i væksten og arbejdsløsheden falde.
Jeg glæder mig over, at den nye regering planlægger at fremrykke offentlige investeringer for 10 milliarder kroner. Investeringer er den rigtige løsning, hvis vi skal have hjulene i den danske økonomi i gang igen.
Claus Hjort rejste i sin tid land og rige rundt og messede, at man ikke kunne få gang i
væksten for ”lånte” penge! Det er simpelthen så dumt, at det skriger til himlen!
Pointen i at låne penge er jo, at man investerer pengene klogt, så de både kan betale
renter og afdrag, og i længden give et overskud.
Noget siger mig, at det er rigtig fint, at Claus Hjort ikke er virksomhedsejer – så var han
gået konkurs!
Nu er Claus Hjort jo ikke gået konkurs, han er bare blevet fyret. Og I skal ikke høre nogen klager over den fyring fra min mund. Min opmærksomhed går mere på at få rettet
op på det konkursbo, han har efterladt sig!
Vores budskab er klart: Investeringer skaber vækst og job. Investeringer frigiver flere
ressourcer til uddannelse. Og investeringer skaber et holdbart fundament, som vores
medlemmer kan bygge deres fremtid på.
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Velfærdssamfundet er afhængigt af dygtige lønmodtagere, der er vokset op med et uddannelsessystem, som giver lyst til at lære mere. For livslang læring er vejen til varig
beskæftigelse.
Jeg har en gammel kammerat fra Salling. Knud hedder han. Knud er en ret klog fyr, kan
jeg sige jer. Men Knud er også ordblind, hvilket kan ses på de postkort, jeg får fra ham
engang imellem.
Knud fik som ung en uddannelse som mejerist. En uddannelse han gennemførte med
hjælp fra sin klasselærer og den lokale mejerist. At Knud fik en uddannelse, sikrede
hans fremtid på arbejdsmarkedet. Alle skal have samme muligheder som Knud.
Hvad kræver det? Det kræver, at vi er med til at stille de rammer til rådighed, som skal
give vores unge en uddannelse. Både til dem, der er bedst til at bruge hovedet og til
dem, der også kan bruge deres hænder.
Vi skal have skabt praktikpladser og sikret en uddannelsesgaranti. En uddannelsesgaranti skal sikres ved at etablere selvstændige praktikpladscentre, som skaber rammerne
for en skolepraktik af høj kvalitet. Skolepraktikken skal baseres på reel produktion, og
der skal stilles de samme krav til de unge, som der bliver i virksomhederne. Praktikpladscentrene skal ikke erstatte den ordinære praktik. Det skal være et alternativ og et
supplement.
Derudover skal vi sikre, at der kommer en målrettet opsøgende indsats i forhold til virksomheder, der ikke har elever, og at stat og kommuner konsekvent anvender sociale
klausuler.
Livslang læring er ikke bare et slogan. Det er et vilkår: Ingen er uddannet én gang for
alle. Vi har et arbejdsmarked, som konstant rykker sig. I fremtiden vil vi stå med en
mangel på kvalificeret arbejdskraft. Den efterspørgsel skal vi imødekomme. Det kræver,
at vores medlemmer efteruddannes til fremtidige jobfunktioner.
Vi skal arbejde for, at erhvervsakademiuddannelserne og professionshøjskolerne bliver
et attraktivt tilbud. Og vi skal arbejde for dobbelte kompetenceløft, hvor vi gør tusinder
af ufaglærte til faglærte, og hvor vi sikrer, at de faglærte får yderligere et løft.
Venner.
Når arbejdsmarkedet rykker, så skal Knud og resten af vores medlemmer rykke med!
Vi har sådan en liste i fagbevægelsen. En liste over det, der er vigtigt. På den liste står
et ord, som er mindst lige så vigtigt, som det er langt. Nemlig arbejdsmarkedspolitikken.
Det er denne indsats, som tager hånd om vores arbejdsløse.
Der er brug for en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor det enkelte menneske sættes i centrum frem for systemet.
Aktivering må aldrig blive målet. Aktivering er midlet. Målet er ordinære job. Derfor er
det uhensigtsmæssigt, at kommunerne belønnes for at få folk i aktivering
Det er uhensigtsmæssigt, at kommunerne skal vælge mellem at bygge en vuggestue til
vores børn, eller at aktivere de arbejdsløse. Og det er uhensigtsmæssigt, at vi har så
stor en kommunal styring af arbejdsmarkedspolitikken. Vi har ikke brug for 91 forskellige arbejdsmarkedspolitikker, vi har kun brug for én!
Vores løsning er simpel:
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Der skal findes en løsning på de økonomiske og styringsmæssige problemer, så staten i
langt større udstrækning står med ansvaret. Der skal skabes en ny arbejdsmarkedspolitisk dagsorden, hvor der skabes en ny rolle til a-kasserne, og hvor der udvises tillid til
de arbejdsløse. Det skal være slut med at udnytte virksomhedspraktikordningen til gratis
arbejdskraft. Og vi skal have flyttet fokus fra rådighedsafprøvning til kompetenceudvikling.
Lad mig slå fast: At det er arbejdsløsheden, der er problemet, og ikke den arbejdsløse!
Arbejdsmarkedspolitikken hviler på den grundlæggende præmis, at du har ret og pligt
til at arbejde.
Vi har været vidne til et håbløst aktiveringscirkus. Vi skal skabe et system, der hjælper
folk i arbejde – ikke et cirkus med ørne og spaghettitårne. Vi skal ikke lave fiksfakserier,
der pynter i regeringens statistikker. Vi skal lave løsninger, vores medlemmer kan bygge
deres fremtid på. Frem for alt vil vi gøre de arbejdsløse til vindere – ikke tabere!
Vi skal gøre vores medlemmer til vindere – også i globaliseringen. Globaliseringen stiller store krav til os, og den udfordrer os. Det er en udfordring vi har kendt i mange år:
 Først rykkede tekstilfabrikkerne mod varmere himmelstrøg.
 Så var det skibsværfterne, der én for én bukkede under i konkurrencen med Fjernøsten.
 Og udviklingen med udflytning af arbejdspladser fortsætter til lande, hvor lønningerne er en brøkdel af de danske.
De virksomheder, der investerer i efteruddannelse af medarbejdere og medinddragelse,
klarer sig i den internationale konkurrence. De har ikke behov for at flytte job ud af
landet. De skaber nye job.
Globaliseringen og samarbejdet i Europa har også ført nye strømme af udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Hver dag krydses den danske grænse af østeuropæiske biler.
I dem sidder mennesker, der drømmer om et bedre liv nordpå.
Drømmene fylder så meget, at de er villige til arbejde til tariffer langt under de danske.
Drømmene fylder så meget, at de underbetalt går med til at renovere de velhavendes
dyre palæer i Hellerup, mens de selv må bo under uhumske forhold i en fugtig kælder
eller en kold skurvogn.
Og drømmene fylder så meget, at de til trods for fagforeningernes oplysningskampagner
om deres rettigheder sjældent tør åbne munden.
Kære venner.
Alle er velkomne til at arbejde i Danmark. Men det skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår!
Jeg vil gerne slå én ting fast i dag: Jeg forstår danskernes frustration over den stigende
andel af udenlandsk arbejdskraft. Jeg forstår de danske lastbilchauffører, som magtesløse kan se til, mens deres gamle chefer hyrer baltiske chauffører.
Jeg forstår de mange medarbejdere på gartnerierne, som demonstrerer i vrede over
ejerne, der har fyret dem på grund af besparelser, for derefter at hyre tyske eller polske
arbejdere. Jeg forstår jer!

12

Social dumping er ikke kun et arbejdsmarkedsproblem. Det er et problem, som vedrører
hele samfundet. Et problem, som mere end noget andet udfordrer den danske model!
Derfor skal vi styrke den danske model. For den er fortsat det bedste bolværk mod
løntrykkeri mod danske lønmodtagere! Vi må og skal gøre op med social dumping.
Det er ikke rimeligt, at det alene er LO-medlemmerne, der skal løfte problemerne. Arbejdsgiverne, regeringen og Folketinget må tage deres del af ansvaret. Arbejdsgiverne
skal tage ansvaret for, at deres virksomheder overholder overenskomsterne – og frem
for alt så skal de stå inde for, at deres underleverandører også overholder danske overenskomster.
Regering og folketing skal sikre, at der kommer styr på registrering, at RUT-registret
fungerer og bliver brugervenligt, sådan at vi kan bruge det i vores arbejde med at tegne
overenskomster. Derudover skal der afsættes midler til særlige kontrolenheder med ekspertise fra Skat, arbejdstilsyn og politi.
Og så er det kun rimeligt, at der også bliver råd til, at faglige organisationer kan få
midler til at lave oplysningsarbejde over for de, som kommer til landet! Den opgave er
enorm. Men nu må arbejdsgiverne, folketing og regering lette røven og komme i arbejdstøjet!
At vi ikke kan løfte udfordringerne alene, gør samarbejdet i EU endnu vigtigere. EU er
også nødt til at komme på banen, når det gælder social dumping. EU’s overvågning og
regulering skal styrkes.
Helt grundlæggende er der behov for en bedre balance mellem spillereglerne for det
indre marked og de grundlæggende lønmodtagerrettigheder.
Målet for os og vores kollegaer i EFS er en social protokol, som vægter lønmodtagerrettighederne over rettighederne i forhold til det indre marked.
Kære kongres.
Ud over Europa ser vi lige nu en tendens til, at lønmodtagerrettigheder sættes skakmat.
Det sker som følge af den økonomiske krise.
Et formandskab venter forude, og det er klart, at LO skal have sat vores områder på
dagsordenen.
Vi anerkender, at den nye regering vil sætte en grøn vækstdagsorden. Det er prisværdigt. Men vi vil også gerne fremme indsatsen for, at der skabes job og uddannelsespladser til den europæiske ungdom.
I Danmark er 14 procent af de unge under 25 år arbejdsløse. I Spanien er tallet 46 procent.
Unge over hele Europa har brug for job. De har brug for uddannelse. De har brug for
de løsninger, som vi kan tilbyde. Hvis ikke vi skal tabe en hel generation på gulvet i Europa, så skal vi finde holdbare løsninger. Nu.
Vi har sammen med arbejdsgiverne rådet regeringerne til at prioritere fondsmidlerne,
så der kan oprettes erhvervsuddannelsessystemer i alle europæiske lande.
For, kære kongres, Europas unge har brug for løsninger, som de kan bygge deres fremtid på.
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Den kommende periode i EU vil også byde på drøftelser af udstationerings- og arbejdstidsdirektivet. Vi skal være parate og kreative og medvirke til at finde løsninger. Vi skal
vise resten af Europa, at der er en anden vej end at udfordre vores medlemmer og vores
danske model.
Der er brug for samarbejde. Med hinanden og arbejdsmarkedets parter. Der er ikke
brug for mere frygt eller usikkerhed om fremtiden. En fælles indsats på tværs af landegrænser vil skabe nye løsninger.
Vi skal alle bidrage til at løse de udfordringer, vi står overfor. Det gælder både det private arbejdsmarked og den offentlige sektor.
Jeg er ikke enig, når det private erhvervsliv beskylder vores offentlige sektor for både at
være for dyr og for ineffektiv. Tværtimod er vores offentlige sektor en del af løsningen.
Den offentlige sektor er en stor drivkraft i vores velfærdssamfund. Den offentlige sektor
leverer det fundament, som den private sektor indretter sig på.
Uden den offentlige sektor kunne den private sektor ikke få uddannede medarbejdere.
Uden den offentlige sektor kunne lønmodtagere ikke få passet deres børn. Uden den
offentlige sektor kunne vi ikke få vores ældre og syge medborgere plejet. Danmark har
brug for en stærk offentlig sektor, hvis vi skal have en stærk privat sektor!
Vi kan skabe en stærk offentlig sektor ved at sætte de offentligt ansatte fri. Vi skal stole
på de offentligt ansattes faglighed og give dem frihed til at udfolde det. Det vil i den
grad effektivisere den offentlige sektor.
Vi kan se nærmere på offentlige-private partnerskaber og nye ledelsesformer. Og vi kan
se på innovationspotentialet hos medarbejderne, og på det velfærdsteknologiske område. Det ville være et oplagt sted at starte. Vi skal skabe løsninger, som både skaber et
solidt fundament for det offentlige og private arbejdsmarked, og hvor løsningerne findes
i fællesskab.
Den offentlige sektor består i høj grad af kvinder. Det bringer mig videre til det næste
punkt: Ligeløn.
Vi er nået langt. Men det er for tidligt at klappe os selv på skulderen og tro, at kampen
er forbi. For det er langtfra forbi.
Den 15 pct. forskel, der er på kvinders og mænds løn, er et både kontant og konstant
bevis på, at vi langt fra har ligestilling i Danmark. Vi skal væk fra de stereotype opfattelser om, at mor ”sørger for” mens far ”forsørger”.
Hvordan når vi så derhen? Vi skal have en opblødning af det kønsopdelte arbejdsmarked. Vi skal have en større gennemsigtighed i løndannelsen og åbne lønstatistikker.
Vi skal skabe bedre muligheder for, at mænd også kan få barsel – så det ikke betyder
noget for familiens økonomi, om det er far eller mor, der tager orlov, når to bliver til tre
eller flere.
Forandringer kommer ikke af sig selv. De kommer, når vi viser politisk vilje og mod.
Ligeløn kommer, hvis alle tager et fælles ansvar!
Man siger, at kilo giver pondus. Personligt kan jeg ikke klage her! Det samme gælder
desværre ikke LO. Vi har tabt 135.000 medlemmer på fire år!
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Kære venner. Det er den gale vej. Måske er det rigtigt, at man skal smide noget af fedtet. Men medlemmerne – de er vores muskler. Derfor har vi et fælles ansvar i kampen
mod de gule.
Det er lykkedes de gule at skabe en forretning, bygget op om et forretningsgrundlag,
som er skabt og finansieret af os. Deres forretningsgrundlag er bygget på vores overenskomster. Det betyder, at overenskomsternes modernisering og vedligeholdelse – det
betaler vi. Men de indkasserer medlemmerne. Det er ubeskriveligt, at sådan noget kan
lade sig gøre!
Den pointe skal vi fremhæve i en tid, hvor gule forretninger og smarte konsulenttyper
møver sig ind på vores område for at spinde guld. Det er fikst, men fagligheden er falsk.
Vi skal advare mod deres fidusforretninger!
Vi skal advare mod at lade sig fuppe af indholdsløse reklametryksager på glittet papir
fra tvivlsomme foretagender, der kalder sig fagforeninger, men i virkeligheden ligger i
gråzonen mellem kynisk spekulation og godt gammeldags plattenslageri.
Vi skal gøre det klart for vores medlemmer, og dem som står uden for vores fællesskab,
at LO-fagbevægelsen ikke bare er en juridisk forsikringsordning, som stempler dagpengekort og udfylder formularer til kommunen!
Nej! Vi er en bevægelse, bygget på solidaritet. En forening, som kæmper for et arbejdsmarked med plads til alle. Og et fællesskab, som tager hånd om de svage og styrker de
stærke. Vi tror ikke på "noget for noget"-filosofien – vi er sat i verden for at gøre noget
for nogen!
Så kære venner.
Når de gule holder brandudsalg og reklamerer med kontingenter på 0 kroner, så skal vi
slå fast, at intet i denne verden er gratis!
Det, du betaler – er det, du får!
Vi forhandler overenskomster. Vi hiver dem ikke ud af den blå luft eller ned fra hylden.
De kræver hård kamp og lange forhandlinger.
Vi kører sager for vores medlemmer. Sager som viser, at vi sikrer vores medlemmer den
bedste juridiske service og store erstatninger. Og vi står til rådighed i hele landet med
åbne kontorer for de medlemmer, som kunne få brug for råd og vejledning.
Men vi skal også huske at se indad. Vi skal arbejde for at blive endnu mere effektive, og
sikre en præcis ressourcefordeling og udnyttelse.
Vi kan slå de gule. På den kvalitet, vi kan tilbyde.
Det kan vi ved igen og igen at fortælle historien om, at det er overenskomsterne, der
sikrer løn, arbejdstid, ferie, pension og meget mere. At alle disse goder er skabt gennem
fagligt sammenhold og solidaritet. Det er derfor du skal være medlem i en fagforening
frem for kunde i en gul discountforretning!
Jeg er ikke blind for den store udfordring, vi står i med faldende medlemstal. Vi har tabt
medlemmer. Hvorfor? Der er mange forklaringer, og endnu flere undskyldninger.
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Men befolkningsudviklingen betyder, at store årgange i disse år forlader arbejdsmarkedet. Samtidig er de årgange, som indtræder, væsentlig mindre. Flere unge tager i dag en
længerevarende uddannelse, hvilket betyder, at de uddanner sig ud af LO og ind i FTF
og AC.
Men vi må også erkende, at vi ikke har været dygtige nok. Vi er ikke gode nok til få fat
på de unge. Ikke gode nok til at fortælle dem, hvorfor de skal være medlem af en fagforening, og hvad vi kan tilbyde dem.
Jeg hører mange undskyldninger for, hvorfor vi ikke kan organisere de unge:
 De unge er egoistiske og gider ikke fællesskabet.
 De unge lever i nutiden og tænker ikke på deres fremtid.
 Og de unge vil hellere bruge deres penge på cocktails, I-phones og dyrt designertøj.
Jeg tror, vi undervurderer de unge. De vil gerne fællesskabet. De vil gerne forsikre sig
på arbejdsmarkedet. Og de vil gerne være medlem af en fagforening… Hvis de da blot
vidste, hvad en fagforening er, og hvad vi kan tilbyde.
Vores egne undersøgelser fra rapporten om den danske model viser jo, at:
 7 ud af 10 af lønmodtagerne tror, at Danmark har en mindsteløn, fastsat ved lov.
 Og hver femte unge dansker mellem 18 og 34 år kan ikke svare på, hvad en overenskomst er.
Ja, det er deprimerende tal. Men det gør vores opgave meget klar. Vi skal oplyse danskerne om virkeligheden.
Jeg tror, der er lys for enden af tunnelen. Vi skal fortsætte den gode indsats. På uddannelsesinstitutionerne. I skurvognen og på kontoret.
Vi skal oplyse danskerne – unge som ældre – om vores aftaler, om den danske model og
om vores rolle i den. De unge skal vide, at vi er der for dem.
Og de skal vide, at vi skaber løsninger, de kan bygge deres fremtid på!
Hvis vi skal gøre en forskel. Hvis vi skal kæmpe for det samfund vi tror på. Og hvis vi
skal give vores medlemmer håb, så skal vi stå sammen.
Vi skal have skabt et samfund i balance. Et samfund, hvor der er balance mellem rig og
fattig. Faglært og ufaglært. Mænd og kvinder.
Vi kan ikke regulere eller straffe os til løsninger. Vi skal tage et fælles ansvar. Vi skal
turde kaste os ind i kampen. Også selv om den er politisk!
LO er ikke, og bliver aldrig et politisk parti. Men vi har et ansvar!
Når bølgerne går højt i det politiske farvand, og LO kaster sig ud på dybt vand, får jeg
ofte stillet de samme spørgsmål. Både fra vores medlemmer, medier, og politikerne:
Hvorfor blander LO sig i politik? Hvorfor holder I jer ikke bare til løn- og ansættelsesvilkår?
Jeg vil gerne sige hvorfor. Vi blander os i politik, fordi vi er en ansvarsfuld aktør, som
ønsker at skabe løsninger for fremtiden!
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Fremtiden sikres dér, hvor samfundet udvikles og beslutningerne tages. Og selv om vi
tillægger vores arbejdspladser stor betydning, så er det på Christiansborg, at rammerne
bliver sat.
Hos os hænger den politiske og faglige kamp sammen. Det er derfor, vi sætter os ved
forhandlingsbordet, når statsministeren inviterer til trepartsforhandlinger.
Politik er en uundværlig platform til indflydelse for fagbevægelsen. I 100 år har vi varetaget vores medlemmers interesser.
Hvad gør vi, når vi indgår aftaler med S og SF? Jo, vi varetager vores medlemmers interesser!
Hvad gør vi, når vi laver store kampagner som “Tag Danmark Alvorligt”? Vi varetager
vores medlemmers interesser!
Og hvad gør vi, når vi går på gaden og protesterer mod forringelser af efterlønnen,
dagpengene og uddannelserne? Er det fordi, vi går og keder os? Nej, det er ikke! Det er
fordi, vi varetager vores medlemmers interesser. Fordi vi ønsker at skabe løsninger,
som vores medlemmer kan bygge deres fremtid på!
LO er hovedorganisation for 18 faglige forbund. Vi samler og forener forskellige interesser. Vi er med til at udstikke en fælles retning. Og vi skaber et kollektivt værdifællesskab.
LO er ikke blot et fælles sekretariat, hvor den mindste fællesnævner gælder. Vi er ikke
en serviceorganisation – vi er en interesseorganisation.
Det at være LO-formand er en særlig tillidspost. Men ikke en tillidspost, som er vigtigere end den, titusinder af vores tillidsfolk udfører hver eneste dag på deres arbejdsplads.
For deres kollegaer.
Jeg vil gerne takke vores tillidsrepræsentanter i dag. Jeg er glad for, at jeg stadig har
mulighed for at besøge vores gode tillidsfolk på deres arbejdspladser. Det giver mig en
masse input, og det gør mig klogere på vores medlemmers hverdag.
For jeg ved jo godt, at hvis jeg kun færdes på de bonede gulve på Christiansborg eller i
LO’s fine glashus, så er man i højrisiko for at blive halvidiot!
At møde vores dygtige tillidsfolk minder mig om det, der virkelig betyder noget. Uden
vores tillidsfolk var vi ingenting. Vores tillidsfolk repræsenterer fælles aktivisme, ikke
egoisme.
I fællesskab kommer vi længst. I fællesskab sikrer vi et solidt fundament for de knap 1
million lønmodtagere, vi repræsenterer. I fællesskab sikrer vi de løsninger, som vores
medlemmer kan bygge deres fremtid på.
Kære venner.
Nu er vi ved at være ved vejs ende.
Fire nye år venter forude. Fire år, som vil være præget af de store udfordringer Danmark står overfor.
Det bliver fire år med svære forhandlinger. Fire år, hvor vi alle skal lægge arm med
arbejdsgivere, regeringen og EU. Men også fire år med flere og nye løsninger, som vores medlemmer kan bygge deres fremtid på.
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Løsninger, der bliver til i et bredt samarbejde med LO ved bordet. Det er ikke for tidligt,
at vi indtager vores rette plads. En plads, som helt naturligt tilhører de danske lønmodtagere. En plads omkring det bord, hvor udfordringerne om fremtiden diskuteres, og
hvor løsningerne findes i et ansvarsfuldt fællesskab.
Vores medlemmer skal vide, at vi møder arbejdsløshed med en solid beskæftigelsesindsats. De skal vide, at vi tager hånd om de nedslidte med investeringer i efteruddannelse
og en tryg tilværelse efter arbejdslivet.
Og de skal vide, at vi ikke vil acceptere social dumping, men tværtimod finder løsninger,
som skal bekæmpe urimelige løn- og arbejdsvilkår!
Vores medlemmer skal vide, at deres fagforbund og LO går forrest i kampen for dem. At
vi kæmper for at få de bageste med. At vores mål er at få dem foran.
Det er ikke for tidligt, at LO indtager sin rette plads. Men, kære kongres, det er heller
ikke for sent!
Tak fordi I er her. Tak for ordet.
Jeg ser frem til en god debat om min beretning.
I forlængelse af LO-formandens beretning om virksomheden kommenterede LO’s næstformand, Lizette Risgaard, Hovedbestyrelsens forslag til kongresudtalelse:
I forlængelse af formandens beretning fremlægger Hovedbestyrelsen et forslag til faglig-politisk udtalelse, som samtidig indgår i debatten om beretningen. Forslaget er omdelt til jer.
Jeg vil ikke læse udtalelsen op eller gennemgå den i detaljer. Jeg vil blot knytte nogle
overordnede kommentarer til forslaget.
Hovedbestyrelsen har lagt vægt på, at forslaget omhandler helt aktuelle faglige og politiske spørgsmål. Den er altså holdt ret stramt til regeringsskiftet og de politiske udfordringer, der står foran os i forbindelse med finanslovsforhandlinger og trepartsforhandlinger.
De øvrige mere generelle politiske og faglige programerklæringer henvises til behandling under forslag til Fagpolitisk grundlag og Målprogram senere på kongressens dagsorden.
I forslaget til udtalelse hilser vi den nye regering velkommen, og vi udtrykker vilje til
samarbejde om de store økonomiske udfordringer, der præger den politiske debat. For
os er målet vækst, beskæftigelse, mindre ulighed og investeringer – ikke mindst på det
grønne område.
Vi ønsker et samfund, hvor der er en bedre social balance, og hvor alle bidrager til og
bliver en del af fællesskabet.
Arbejdsløsheden og den lave vækst er de største udfordringer. Vi hilser initiativer, der
kan kickstarte dansk økonomi, velkommen.
Vi beklager, at der er flertal for at gennemføre tilbagetrækningsreformen. Det kommer
til at ramme mange hårdt. Især de, som har haft et langt og hårdt arbejdsliv på arbejdsmarkedet.

18

Derfor er der brug for initiativer, der kan mindske nedslidningen, og som kan sikre et
job og et forsørgelsesgrundlag til alle dem, som ikke kan få efterløn i fremtiden.
Der er i forslaget til udtalelse stor fokus på reformer af dagpenge og aktiveringsindsatsen. – Og der lægges vægt på, at der i de kommende år investeres massivt i uddannelsesindsatsen.
Den danske model er under pres, og det er vigtigt, at der tages initiativer, der begrænser social dumping og sikrer bedre vilkår for fagbevægelsens arbejde.
Vores vision er et dynamisk samfund, hvor der er plads til at skabe virksomhed og produktion, samtidig med, at vi opretholder en stærk offentlig sektor, som grundlag for
vækst og fremgang.
Vi ønsker at samarbejde med alle aktører – regering, folketing, regionsråd, kommuner
og arbejdsgiverorganisationer. Kun derigennem kan vi nå vores mål.
Og hermed overdrager jeg Hovedbestyrelsens forslag til kongressens behandling.
I den efterfølgende debat deltog:
Per Påskesen, Dansk Metal, Jørgen Juul Rasmussen, Daglig Ledelse og Dansk El-forbund,
Benny Andersen, Daglig Ledelse og SL, Dennis Kristensen, Daglig Ledelse og FOA, Ole
Wehlast, Daglig Ledelse og Fødevareforbundet NNF, Thorkild E. Jensen, Daglig Ledelse og
Dansk Metal, Gita Grüning, Daglig Ledelse og TL, Jakob Sølvhøj, FOA, Kim Simonsen, Daglig Ledelse og HK, Max Meyer, Daglig Ledelse og Blik og Rør, Jens Peter Bostrup, Fødevareforbundet NNF, Karen Stæhr, FOA, Ulrik Salmonsen, Jernbaneforbundet, Claus Jørgensen,
3F, Peter Hougård Nielsen, 3F, Steen Hartmann Nielsen, Fødevareforbundet NNF, Jakob
Bang, FOA, Mette Kindberg, HK, Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal, Anders Olesen, 3F,
Nanna Højlund, FOA, Lone Engberg Thomsen, TL, Bodil Otto, HK, Jan Gregersen, 3F, Karin
Retvig, HK, Flemming Vinther, Daglig Ledelse og HKKF, Dan Larsen, HK, Inger Bolwinkel,
FOA, Henrik Berlau, 3F, Thora Petersen, HK, Ulla Jeppesen, HK, Bjarne Høpner, 3F, Ervind
Poulsen, Dansk El-forbund, Brian Andersen, HK, Henrik Tønnesen, Fødevareforbundet NNF,
Zacharias Polonius, HK, Poul Erik Skov Christensen, Daglig Ledelse og 3F.
LO-formand Harald Børsting replicerede indlæggene i beretningsdebatten således:
Kære venner,
Jeg vil gerne starte med at sige tak for en god og inspirerende debat i går og i dag.
Tak for jeres ros af min beretning.
Tak for jeres mange gode input i de forskellige diskussioner.
Og tak for den gode tone, som jeg synes, har været karakteriserende for de mange indlæg.
Jeg har samlet lidt sammen, og må tilstå, at jeg ikke har tid til at svare hver enkelt på
alle jeres gode pointer.
Jeg har derimod valgt lidt ud fra hver enkelt,
og lagt det sammen i nogle temaer.
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En ny regering og trepartsforhandlinger
Kære kongres
Jeg blev særlig glad, da det gik op for mig, at vi i hvert fald kan blive enige om én ting:
Nemlig at vi alle glæder os over, at vi har fået en ny og socialdemokratisk ledet regering.
Selvfølgelig er der også en masse andet, vi kan blive enige om – men det stod meget
klart, at vi deler glæden over det nye fundament, vi har fået at drive interessevaretagelse
på.
De fleste af jer har også reflekteret over de kommende trepartsforhandlinger.
Vi er enige om, at trepartsforhandlingerne skal bruges til at finde fælles løsninger på de
udfordringer, vi står overfor.
Jeg vil godt kvittere Dennis Kristensen for hans indlæg og støtte til en omfattende kriseløsning.
Jeg tror, at det er rigtigt set, at vi skal bidrage til – eller måske rettere - medvirke til en
omfattende løsning.
Jeg tror, at det er vigtigt at fremhæve, for der er nok mange i denne sal, der opfatter dig
som kritisk, især i forhold til at deltage i en sådan løsning.
Men du har konstant anbefalet en samlet løsning – af den simple grund, at den offentlige
sektor, og dermed de mange tusinde offentligt ansatte, er fuldstændig afhængige af, at vi
kommer ud af den økonomiske krise, og at vi får sat gang i den økonomiske vækst.
Dennis anbefaler – fuldstændig på linje med mig – en sammenhængende 3-partsløsning,
og at denne løsning omfatter en stor uddannelsesreform, der kan støtte vores medlemmer i den kommende forandringsproces.
Derfor er jeg ganske fortrøstningsfuld i forhold til, at vi i LO-kredsen kan stå sammen
om den kommende opgave.
Vi skal skabe løsninger, som alle vores medlemmer kan se betydningen af i forhold til
den virkelighed, som præger medlemmerne i dagligdagen.
Jeg er også enig i, at vi ikke skal lave en løsning i en lille lukket kreds.
Derfor vil jeg bare tilkendegive, at de forhandlinger, der kommer, skal gennemføres på
en måde, så alle kan tage medansvar og bidrage.
Det tilsagn giver jeg ikke bare Dennis, men alle LO’s medlemsforbund.
Arbejdsmiljø
Jeg er enig med Peter Hougård og Inger Bolwinkel, når de siger, at vi skal investere i et
bedre arbejdsmiljø.
Jeg kan love, at vi vil arbejde hårdt for at styrke arbejdsmiljø-indsatsen i forbindelse
med både de kommende finanslovforhandlinger og trepartsdrøftelserne.
Vi må og skal reducere den fysiske og psykiske nedslidning.
Til Jan Gregersen vil jeg sige, at alle forbund stod bag den nye arbejdsmiljølov.
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Vi er kommet så langt, som vi kunne i enighed med arbejdsgiverne.
Vi har fået nogle nye værktøjer, ikke mindst i forhold til forbedrede efteruddannelsesmuligheder, så vore medlemmer bliver klædt bedre på til samarbejdet og dialogen med
arbejdsgiverne.
Til sidst er jeg enig med Karen Stæhr i, at vi også skal sikre, at vores medlemmers levevis forbedres.
For det er helt korrekt, at LO-medlemmer lever kortere end alle andre.
Ulighed i sundhed skal bekæmpes. Det samme skal nedslidning.
Efterløn
Kære kongres,
Omkring efterløn vil jeg sige til Ole Wehlast, Ervind Poulsen og til alle jer andre:
Efterlønnen er vigtig for vores medlemmer.
En forringelse kræver, at vi i fremtiden bidrager til at finde løsninger, som sikrer, at
vores medlemmer kan blive på arbejdsmarkedet.
Jeg er stolt af vores stormøde for efterlønnen, og jeg er stolt af den kamp, vi har taget.
Selv om regeringen desværre er tvunget til at gennemføre markante forringelser af efterlønnen, vil jeg gerne advare vores medlemmer mod at forlade ordningen til næste år.
Også selv om der bliver mulighed for skattefri udbetaling af de opsparede bidrag.
For langt de fleste er værdien af at kunne gå tre år på efterløn nemlig klart større end
den skattefri udbetaling.
Vores beregninger viser, at det faktisk kun er 10-15 procent af lønmodtagerne, som bør
forlade ordningen.
Nemlig dem, der har høje indkomster, og som endnu ikke er fyldt 50 år.
Vi skal sørge for, at ingen af vores medlemmer melder sig ud af ordningen, før de har
fået en individuel vurdering og samtale i deres a-kasse.
Uddannelse
En anden central diskussion i beretningsdebatten handlede om uddannelse.
Her var både Per Påskesen, Nanna Højlund, Kim Simonsen, Lone Engberg Thomsen, og
Gita Grüning oppe og give deres mening til kende.
Jeg er enig med jer alle sammen.
Jeg er enig, når Kim Simonsen påpeger, at uddannelse er for hele livet. Det var også
det, jeg selv sagde i min beretning.
Livslang læring er ikke bare et slogan. Det er et livsvilkår.
Alle unge skal have en uddannelse. Det er vores mål.
I LO ønsker vi en større faglighed i erhvervsuddannelserne.
Det ønsker vi, fordi erhvervsuddannelse ikke bare skal være et opsamlingssted for svage
unge.
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Vores erhvervsuddannelser skal også uddanne de stærke elever, som ønsker en stærk
faglighed.
Her vil jeg igen fremhæve vores dygtige World Skills-deltagere.
Derudover skal vi have et større fokus på frafald, og hvordan vi mindsker det.
En løsning kunne være forsøg med flex-uddannelser med to spor, som det er beskrevet i
vores perspektivpapir om ungdomsuddannelserne.
Et spor med visitering af unge som har brug for personlig og faglig hjælp, og et spor til
de unge som har brug for lidt længere tid til deres valg af erhvervsretning.
Nanna Højlund fremsætter en meget central problematik.
Nemlig de mange unge, som er blevet afvist på uddannelses-institutionerne.
Vi kan sige, at vi har at gøre med et såkaldt usynligt praktikpladsproblem.
Løsningen skal findes i de kommende trepartsforhandlinger.
Lige nu og her står vi dog med det akutte problem, at præmierings-ordningen – herunder aftalen om knap 2.000 ekstra praktikpladser i stat, kommuner og regioner – udløber med årets udgang.
Det er derfor også vores anbefaling, at præmierings-ordningen, uddannelses-garantien
og de ekstra pladser i stat, kommuner og regioner forlænges ind i næste år, indtil der
findes en mere permanent løsning.
Til sidst skal vi – som også Gita Grüning påpeger – huske på, at LO består af medlemmer i mange forskellige uddannelseslag.
Vi har alt fra ufaglærte til korte og længerevarende uddannelser.
Og som Kim Simonsen sagde, så er vi alle en del af løsningen.
Beskæftigelsesindsats og dagpenge
Kære kongres,
Vi er enige om, at vores arbejdsløse oplever dårligere service og manglende prioritering af uddannelse, som kan give nye beskæftigelses-muligheder.
Vi er enige om, at beskæftigelsespolitikken er helt central for LO-fagbevægelsen.
I LO mener vi, det er et problem, at vi lige nu har 91 forskellige politikker på området.
Vi mener, vi kun har brug for én.
Det var det samme, jeg hørte Mette Kindberg, Bodil Otto og Brian Andersen sige.
Og selv om vi måske ikke er helt enige om, hvor ansvaret for indsatsen skal ligge, så er
jeg glad for, at HK spiller med og ønsker at medvirke til mere langsigtede løsninger.
Og jeg mener ærligt, at en stærk offentlig sektor giver en stærk privat sektor.
Jørgen Juul, du sagde det lige så klart, som jeg selv gjorde i min beretning.
Vi skal have tilliden til de arbejdsløse tilbage.
For det er ikke den arbejdsløse som er problemet. Det er arbejdsløsheden.
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Til Bjarne Høpner: LBR-arbejdet og det tværfaglige arbejde er yderst vigtigt. Det kan
jeg ikke være uenig i.
Til Steen Hartmann: Du var inde på vores nedskæringer på det lokale arbejde.
Jeg vil ikke sige meget mere til det nu – men blot henvise til diskussionen senere på programmet om LO’s fremtidige opgaver og økonomi.
Ligestilling
Claus og Anne-Lise var begge på talerstolen for at tale om ligestilling.
Vi har for nylig fået en rapport fra Ruth Nielsen om arbejde af samme værdi.
Det er en af de ting, vi skal se nærmere på i bekæmpelsen af det store løngab, vi har i
dag.
Rapporten vil blive diskuteret nærmere på et Hovedbestyrelsesmøde i november, og indeholder en række anbefalinger til, hvordan vi sammen kan arbejde videre.
Som jeg sagde i min beretning, så er der stadig meget at kæmpe for, hvis vi skal bekæmpe løngabet.
Men der er ingen tvivl om, at jeg personligt mener, at ligeløn er en af de største udfordringer, vi står med på det danske arbejdsmarked.
Samtidig skal vi – som Anne-Lise også var inde på – tage mere hånd om de etniske minoriteter.
Vi har et nyt FIU-grundlag, som sætter fokus på fem områder, herunder samfundsudvikling af den danske model, hvor ligestilling og fokus på etnicitet er med.
EU / Internationalt / Social dumping / Den danske model
Jens Peter Bastrup, Anders Olesen, Thora Petersen og Henrik Berlau talte om udfordringerne for den danske model, herunder også social dumping.
Henrik Berlau: Jeg er enig i, at forløbet ikke var smukt. Og vi var alle i dialog om udfordringerne undervejs.
Jeg er enig i, at der er brug for en aktiv politik til bekæmpelse af social dumping, og til
at styrke den danske model.
Og jeg er også enig med Anders i, at vi har brug for at samarbejde med andre fællesskaber. Både i Danmark og i udlandet.
Det er afgørende, at regeringen følger op med mere myndighedskontrol og overvågning,
samt skærpede sanktioner ved regelbrud. Der bør etableres én fælles myndighed.
I vores udtalelse anbefaler vi, at regeringen bringer social dumping ind i EU under det
danske formandskab og i forbindelse med revision af udstationerings-direktivet.
I forhold til Jens Peters forslag om at almengørelse, så har vi faktisk diskuteret det i
vores omfattende udvalgsarbejde om social dumping.
I LO har vi stor forståelse for det store problem, I står med. Men udvalget er kommet
frem til den konklusion, at vi vil bruge overenskomstvejen.
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Til sidst vil jeg blot sige til Flemming Vinter: Jeg er enig i, at vi skal kæmpe for, at vores
kollegaer i andre lande får de samme mulighed for at organisere sig i faglige og politiske foreninger.
Den indsats skal styrkes i vores internationale samarbejde.
LO / struktur / hovedorganisation (Nyt LO)
Gita Grüning: Du rejste en interessant diskussion på talerstolen om én samlet hovedorganisation i fremtiden.
Som jeg ser det, så er det nye LO gearet til at varetage medlemsinteresser både fagligt
og politisk.
Det betyder, at jo mere vi arbejder på at skærpe organisationen, jo mere vil vi også
komme til at være i dialog med de andre hovedorganisationer om at etablere et samarbejde.
Dog vil jeg gerne understrege, at det ikke bliver nogen nem opgave at lægge flere hovedorganisationer sammen.
Men jeg oplever, at muligheden for et samarbejde er gode på den indholdsmæssige bane.
Til Ole og Max: I rejser diskussionen om kontingent-nedsættelse til LO. Jeg vil ikke
bruge meget tid på det, da vi vender tilbage til det senere.
Men det er da klart, at man som formand altid må beklage, når det økonomiske fundament indskrænkes.
Dog vil jeg tilføje, at jeg mener, at der er en fin balance mellem faglig, politisk, og professionel resultat-orienteret interessevaretagelse i den aftale, vi skal stemme om.
Medlemsudvikling
Flere af jer var også på talerstolen for at tale om den udfordring, vi står i, med faldende
medlemstal.
Poul Erik, du opfordrede os alle til at pumpe cyklen.
For mit eget vedkommende kan jeg sige, at cyklen er pumpet og cykelstængerne er klar
til at cykle langt.
Men jeg synes også, vi skal anerkende, at mange er godt på vej.
Max Meyer var selv på talerstolen og fortælle om de gode erfaringer, de har gjort sig i
forbundet.
Opskriften er enkelt:
Et besøg på byggepladsen og i skurvognen har givet pote.
Organiseringen sker på arbejdspladsen, og det er den personlige kontakt, som er vejen
frem.
Flere forbund arbejder efter den strategi.
Jeg vil opfordre alle til at fortsætte det gode arbejde.
Til Henrik Tonnesen, så er jeg enig i, at vi ikke har slået de gule.
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Vi skal fremhæve vores aktiviteter, og sikre, at indsatsen bredes ud til alle.
Kim Simonsen, du spurgte, om vi var gode nok til prisen. Du konstaterede selv, at det
var vi.
Men ikke mere end det.
Som jeg også sagde i beretningen, så skal vi se indad. Vi skal se på mulighederne for at
blive mere effektive og udnytte ressourcerne optimalt.
Et særligt aspekt af medlemsudviklingen handler om interessevaretagelse.
Og for Karin Retvig handler det om HK’ernes mulighed for at få overenskomst.
Jeg er enig med Karin i, at 50 procent-reglen er forkert, og LO går ind for, at den fjernes. Jeg kan betro dig, at vi støtter alle initiativer, der trækker i den retning.
Til sidst vil jeg gerne kvittere Dan Larsen og Zacharias Polonius for deres opfordring
til at fokusere på ungdommen.
Både i forhold til at organiserer dem, men også i forhold til at sikre uddannelse, praktikpladser og en uddannelsesgaranti.
Jeg kan kun være enig.
Den offentlige sektor
Kort vil jeg sige til Jakob Sølvhøj: Jeg er enig med dig i, at vi ikke må overlade den offentlige sektor til privatiseringer og private aktører. Den offentlige sektor er en del af
løsningen sammen med det private arbejdsmarked.
Fattigdom og ulighed
Benny Andersen og Jakob Bang var begge på talerstolen for at sætte fokus på fattigdom
og ulighed. Benny, jeg er fuldstændig enig i, at vi skal gøre plads til alle. Plads til alle
dem, som kan og vil. Vi skal, som Benny også sagde, investere i mennesker.
Og til Jakob Bang fra FOA: Det er en interessant iagttagelse, du har gjort dig. Jeg ved
ikke, hvorfor danskerne køber præmissen fra Cepos. Men det gør, at vi skal være bedre
til at kommunikere, hvad ulighed gør ved et samfund. Og vi skal kæmpe for en bedre
fordeling.
A-pressen og LO
Til dig, Ulla Jeppesen, vil jeg sige, at jeg sagtens kan forstå din frustration over outsourcingen og tab af arbejdspladser. Vi er imidlertid nødt til at være konkurrencedygtige og drive vores medievirksomheder på et forretningsmæssigt grundlag. Det er lønmodtagerne, der er medlem af fagbevægelsen, bedst tjent med, selv om det desværre går
ud over nogen.
Vækst og økonomi
Thorkild Jensen og Ulrik Salomonsen talte om vækst og økonomi. Jeg er enig i, at vi
først og fremmest skal skabe jobfest for vores medlemmer. Fordi målet for vores fagbevægelse er fuld beskæftigelse. Samtidig skal vi investere os ud af krisen og sørge for, at
fremrykningerne på de offentlige investeringer bruges på en fornuftig måde.
Men jeg vil også gerne minde om et par ting. Den økonomiske situation ikke er håbløs.
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Vi har haft hårde tider herhjemme, og titusindvis af vores medlemmer har mistet deres
arbejde. Men der er tegn på, at det værste er overstået. Der er muligheder, også på kortere sigt.
Regeringen har bebudet, at den vil sætte gang i aktiviteten med offentlige investeringer,
og i Europa har politikerne netop truffet vigtige beslutninger, som vil hjælpe på gældskrisen.
Samtidig er Danmarks konkurrenceevne klart bedre end sit rygte.
Vi har oplevet en særdeles stærk produktivitets-fremgang i industrien, som Thorkild
Jensen sagde det i sit indlæg. Derudover har vi fortsat rekordstort overskud på betalingsbalancen.
Når inflationsudsigterne derudover er moderate,
så er det, at jeg tror på, at kombinationen af ansvarlige overenskomstforhandlinger og
den rette økonomiske politik vil skabe mulighed for både at kunne sikre reallønnen og
opnå ny jobfremgang.
Så er jeg ved at være igennem alle de temaer, jeg selv fik noteret mig. Jeg håber ikke,
jeg har udeladt nogen. I så fald er det en fejl.
Tak for ordet.
Dirigenten konstaterede, at Kongressen enstemmigt godkendte beretningen.
Derefter forelagde redaktionsudvalgets formand, Lizette Risgaard, de indkomne ændringsforslag til Hovedbestyrelsens forslag til kongresudtalelse samt redaktionsudvalgets kommentarer
og indstillinger til ændringsforslagene.
Dirigenterne satte hvert ændringsforslag til afstemning, hvorefter Kongressen enstemmigt
godkendte den samlede udtalelse.
Den godkendte udtalelse forefindes på LO’s hjemmeside.

DAGSORDENENS PUNKT 6
Temadebat: Den danske model
Som oplæg til debatten blev vist en kort film, der forklarede betydningen af den danske model
i et historisk lys og kort opridsede hvilke udfordringer, modellen er stillet overfor i disse år.
Den efterfølgende debat, der blev ledet af en ekstern ordstyrer (lederskribent på Politiken Kristian Madsen) var inddelt i fire dele.
I første temadebat om medlemsudviklingen deltog:
Lizette Risgaard, LO, Flemming Vinther, HKKF, Mona Striib, FOA, Kim Simonsen, HK og
Poul Erik Skov Christensen, 3F. I temadebat nummer to om overenskomsterne indgik Ejner
K. Holst, LO, Thorkild E. Jensen, Dansk Metal, Karin Retvig, HK, Jan Villadsen, 3F og Dennis Kristensen, FOA.
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Den tredje temadebat handlede om udfordringerne, som internationaliseringen sætter for den
danske model. Her deltog Marie-Louise Knuppert, LO, Peter Hougård Nielsen, 3F, Jørn Erik
Nielsen, Malerne, Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF og Mads Øland, Spillerforeningen.
I den afsluttende bredere debat om partssamarbejdet og fremtiden for den danske model deltog:
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, Jørn Neergaard Larsen, DA og Harald Børsting,
LO.

DAGSORDENENS PUNKT 7
Fagpolitisk grundlag
Generel debat om LO’s fremtidige rolle og opgave

Dirigenten introducerede en generel debat om LO’s fremtidige rolle og opgave.
Dirigenten oplyste, at der først skulle være en generel debat om Hovedbestyrelsens oplæg, hvorefter de enkelte punkter blev behandlet.
Hovedbestyrelsen havde således i forbindelse med forberedelserne af Kongressen valgt
at udarbejde en samlet rapport om LO’s fremtidige rolle og opgave. Denne var udsendt
til de delegerede.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at rapporten indeholder en række sammenhængende
anbefalinger af ændringer i struktur, love, opgaver og økonomi. Disse indstillinger var
blevet indarbejdet i de forslag, som var udsendt til dagsordenspunkterne 7 (fagpolitisk
grundlag), 8 (målprogram), 10 (ændring af LO’s love) og 13 (vedtagelse om LO’s økonomi og kontingent).
Dirigenten fik Kongressens tilslutning til, at Kongressen samlede drøftelserne af LO’s
fremtidige opgaver i en generel debat, og dirigenten anbefalede derfor, at eventuelle ændringsforslag til dagsordenspunkterne 7, 8, 10 og 13 også motiveredes under denne generelle debat, hvorefter redaktionsudvalgets indstillinger og afstemningerne herom så
efterfølgende kunne blive behandlet under de enkelte dagsordenpunkter.
Dirigenten gav derefter ordet til LO’s formand, Harald Børsting, for en samlet redegørelse for kongresudvalgets arbejde og Hovedbestyrelsens indstillinger:
Frem mod denne kongres har vi haft en konstruktiv og fremadrettet dialog om LO’s
fremtidige roller og opgaver.
En dialog om hvilken hovedorganisation, der kan bidrage til at løse de udfordringer
vores medlemmer, arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet er konfronteret med.
Vi har gjort os umage.
Faktisk startede vi for tre år siden i Daglig Ledelse med at diskutere Poul Eriks kronik
om 1-forbundstanken, som I sikkert husker.
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Siden har vi forholdt os til udfordringer og udviklinger på forbundsniveau og i 2010
nedsatte Hovedbestyrelsen et kongresudvalg til at forberede de beslutninger, vi nu skal
træffe formelt.
I forhold til dagsordenen drejer det sig om det fagpolitiske grundlag, om målprogrammet samt ændringer af LO’s love.
Tre udfordringer
Diskussionerne i kongresudvalget har afspejlet, at den danske model og fagbevægelsen i
disse år står overfor en række fundamentale udfordringer.
En af udfordringerne er selvfølgelig de senere års økonomiske krise, der har endnu engang vist os, at den danske økonomi og dermed det danske arbejdsmarked er en del af
det globale økonomiske system.
Det oplever vi i form af social dumping. Ikke mindst på byggeområdet, hvor håndværkere fra de tidligere østeuropæiske lande kommer til Danmark og arbejder på vilkår, der
er lysår fra de vilkår, vi fastlægger i de kollektive aftaler og overenskomster.
En anden væsentlig udfordring omhandler den danske model og samspillet mellem vores
aftalesystem og det politiske system. Den danske model udfordres ikke kun fra EU, den
udfordres også på hjemmebanen.
På den politiske banehalvdel fik den nu historiske borgerlige regering de seneste år sat
nogle alvorlige stød ind overfor vores medlemmer – forringelse af deres uddannelsesmuligheder, nedsættelsen af dagpengeperioden for slet ikke at tale om efterlønnen – og
hermed forduftede også viljen til at involvere fagbevægelsen i beslutninger af betydning
for udviklingen af arbejdsmarkedet.
De mange ændringer på a-kasseområdet og fradragsmulighederne for faglige kontingenter har heller ikke ligefrem bidraget positivt til vores medlemsudvikling.
På den faglige banehalvdel skal vi være meget opmærksomme på, at der er tendenser til
at overenskomstdækningen falder.
Det er afgørende for os, at vores overenskomster rent faktisk dækker arbejdsmarkedet –
der må simpelthen ikke opstå sorte huller uden overenskomster og uden medlemmer.
Det må vi for alt i verdenen kæmpe imod!
Vi ser frem til, at den danske model, som et led i de kommende trepartsdrøftelser igen
kommer til at vise sin progressive styrke.
Fagbevægelsen, arbejdsgiverne og det politiske system har en historisk mulighed for at
skabe langtidsholdbare og innovative rammer om udviklingen for dansk økonomi, arbejdsmarkedet og dermed også for vores medlemmer.
Sidst men absolut ikke mindst medlemsudfordringen.
I kongresperioden har vi samlet set haft en tilbagegang på over 135.000 medlemmer, og
selvom vi kan glæde os over, at en del forbund har stigende organisationsprocenter
blandt lærlinge og elever, har vi ærligt talt samlet set store problemer.
Desværre er der ikke noget, der hedder et ”quick-fix” her. Erfaringerne viser, at systematisk arbejde med analyser og strategi er den uomgængelige vej til at få vendt udviklingen – og så en solid portion vedholdenhed og knofedt.
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Jeg ved godt, at der er mange små succeshistorier og det er godt.
Det er heller ikke lige slemt i alle forbund, men som jeg ser det, er vi i forhold til medlemsudfordringen bundet af et skæbnefællesskab!
Nyt LO version 2.0
Medlemsudfordringen har fyldt meget i diskussionerne i kongresudvalget og særligt de
største forbund er pressede.
Alle tilpasser organisationen, roller og opgaver – og det er klart, at LO også må bidrage til, at fagbevægelsen samlet set har de fornødne ressourcer til at prioritere medlemsudfordringen.
Når det er sagt, har kongresudvalget været optaget af at videreudvikle og skærpe grundlaget fra Nyt LO fra 2003, dvs. tage endnu et skridt i retning af at skabe en hovedorganisation kendetegnet ved en involverende politisk struktur, et selvstændigt udgangspunkt
for den faglige og politiske interessevaretagelse, tydelighed i roller og opgaver samt
gennemsigtige prioriteringer og resultater.
Derfor hedder kongresudvalgets rapport, som i har fået udsendt, også Nyt LO version
2.0!
Hvis man skal sætte en overskrift på den organisation, der er kommet ud af processen,
så er det ”et stærkere og mere fokuseret LO”.
Det kan I se i kongresudvalgets indstillinger, der fremgår af rapporten og I kan se det af
det Fagpolitiske grundlag såvel som af Målprogrammet, som LO’s hovedbestyrelse indstiller til vedtagelse i dag.
LO’s roller, opgaver og samarbejdet med forbundene er beskrevet i det fagpolitiske
grundlag, hvor det meget klart slås fast, at LO skal koncentrere sig om at løfte den fælles overordnede, kontinuerlige, kort- og langsigtede interessevaretagelse gennem aftalemodellen og det politiske system.
Det skal vi bl.a. gøre ved kontinuerligt at samarbejde med de politiske partier og organisationer, der kan støtte de bærende værdier i LO – dvs. støtter en samfundsmæssigudvikling med fokus på en høj grad af lighed, høj beskæftigelse, livslang læring og økonomisk vækst.
Samtidig vil vi være åbne overfor at samarbejde med alle partier og organisationer, der
på enkeltsagsområder vil bidrage til at løfte vores medlemmers interesser.
Det fagpolitiske grundlag betoner også vigtigheden af, at LO på kerneopgaverne har en
vedvarende prioritering af analyse- og dokumentationsarbejdet, samtidig med at der
skal være ressourcer til at dagsordensætte medlemmernes og lønmodtagernes interesser
gennem kampagner.
Der hvor man meget tydeligt kan se det fokuserede LO, er i beskrivelsen af de fremtidige
kerneopgaver. Det fremgår, at vi i kongresperioden skal arbejde med i alt 8 kerneopgaver – nemlig:
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Arbejds- og ansættelsesret
Udvikling af de overordnede rammer for overenskomsterne
Samfundsøkonomi
Arbejdsmarkedspolitik
Uddannelsespolitik
Arbejdsmiljø
Ligestillingspolitik
EU og international regulering.

Det er på disse områder LO skal være stærke!
Omvendt er det organisationspolitiske arbejde med Jobpatrulje og Skolekontakt, Solidaritetsarbejdet ikke længere opgaver, der løftes på LO-niveau.
Det vil føre for vidt at gennemgå hele målprogrammet her fra talerstolen, men jeg vil
alligevel gerne fremhæve tre nedslagspunkter.
LO vil under afsnittet ”den danske model” bidrage aktivt til at fastholde fundamentet
for den danske model gennem analyse og kampagner, der skal vise lønmodtagerne, at
LO-fagbevægelse er deres naturlige samarbejdspartner i forhold til udviklingen af deres
løn- og arbejdsvilkår.
Vækstpolitik kommer også højere op på dagsordenen. Vi skal herunder også arbejde for
en styrket udvikling af den offentlige sektor og understøtte indsatsen for offentligeprivate partnerskaber til gavn for både medarbejderne, arbejdsmiljøet og væksten i den
private sektor.
Og til sidst lægger målprogrammet op til, at vi under afsnittet ”livslang læring” skal
arbejde for, at der etableres et samlet program for livslang læring bestående af sammenhængende muligheder for opkvalificering, efteruddannelse og videreuddannelse.
Når vi mødes igen om fire år, vil jeg forhåbentlig kunne fremlægge en række konkrete
resultater af LO faglige og politiske interessevaretagelse bl.a. på disse områder.
Økonomi
Som jeg antydede før, har vi haft en konstruktiv dialog om de økonomiske rammer for
LO’s interessevaretagelse og der har været forskellige synspunkter på om kontingentet
skulle reguleres op eller ned.
Vi er landet på en ny økonomisk ramme, der dels sætter kontingentet ned fra 200 til 190
kr. pr. medlem pr. år, dels indbefatter omlægninger på FIU-området, således at den
såkaldte ”DA/LO udviklingsfonden” fremover bidrager til LO arbejde med at løfte LO’s
arbejdsretlige service og arbejdet med den danske model.
Med udsigten til yderligere medlemstilbagegang er det klart, at LO er udfordrede økonomisk set. Vi har taget konsekvensen og gennemført en stor organisationsomlægning,
reduceret på personalesiden, reduceret i tilskuddene bl.a. til LO-sektionerne, og derfor
kan jeg herfra med sikkerhed i stemmen sige til kongressen, at den økonomiske ramme I
nu stiller til rådighed for fællesskabet betyder, at LO kan være stærke på de områder,
hvor alle er enige om, at LO skal være stærke – hverken mere eller mindre!
Kontingentet vender vi mere formelt tilbage til senere på kongressens dagsorden.
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Love
I forbindelse med forberedelsen af kongressen har hovedbestyrelsen også kigget på
LO’s love og der foreligger en række ændringsforslag. Hovedparten falder under kategorien ”sproglig modernisering”, mens andre er af mere substantiel karakter.
Det gælder ikke mindst ændringsforslag nr. 1 til LO’s formålsbestemmelse, der foreslås
udvidet til også at fremhæve betydningen af medlemsforbundenes indsats og mulighed
for at organisere medlemmer – og som jo skal ses i sammenhæng med LO’s ansvar for
den danske model.
Dette forslag skal også ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 11 om Hovedbestyrelsens sammensætning. Medlemsudviklingen er jo desværre sådan, at hvis man vil sikre, at de store forbund på trods af medlemstilbagegangen har en bred repræsentation i
Hovedbestyrelsen, må vi nedsætte antallet, der udløser 1 ekstra hovedbestyrelsesmedlem
fra 50.000 til 40.000.
Afslutning
Jeg ved godt, at der er mange, der vil tolke de besparelser og den fokusering af LO’s
virksomhed, der ligger i Nyt LO version 2.0, ind i fortællingen om ”LO-fagbevægelsens
snarlige død”.
Til dem vil jeg gerne sige.
NEJ det er ingenlunde tilfældet!
Den fokusering af LO’s kerneopgaver, det øgede ansvar for udviklingen af den danske
model, de redskaber og rammer for interessevaretagelsen, der følger af beslutningsdokumenterne giver et solidt fundament for en stærk lønmodtagerhovedorganisation, der
kan påtage sig ansvaret for udviklingen af den danske model til gavn for vores medlemmer såvel som for udviklingen af arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet.
Fra første møde i kongresudvalget til det sidste i hovedbestyrelsen, hvor indstillingerne
blev behandlet, har sætningen ”VI ØNSKER ET STÆRKT LO” været den suverænt mest
brugte. Det mener jeg, vi har fået!
Afslutningsvis skal jeg for formalias skyld på hovedbestyrelsens vegne indstille Fagpolitisk grundlag, Målprogram samt ændringerne i LO’s love til vedtagelse.
I den efterfølgende debat deltog:
Johnny Hauge, HK, Peter Kvist Jørgensen, FOA, Kim Simonsen, Daglig Ledelse og HK, Max
Meyer, Daglig Ledelse og Blik og Rør, Jørgen Juul Rasmussen, Daglig Ledelse og Dansk Elforbund, Flemming Winther, Daglig Ledelse og HKKF, Christina Aagaard og Christina
Roslundh, FOA, Jørn Erik Nielsen, Malerne.
Som afslutning på den generelle debat om LO’s rolle og opgaver replicerede LO-formand
Harald Børsting debatindlæggene.
Herefter blev Hovedbestyrelsens forslag til Fagpolitisk grundlag behandlet specifikt.
Dirigenten konstaterede, at der forelå to ændringsforslag til Hovedbestyrelsens indstilling af
fagpolitisk grundlag og gav herefter ordet til redaktionsudvalgets formand, Lizette Risgaard,
der redegjorde for ændringsforslagene og udvalgets indstillinger vedrørende forslagene.
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Dirigenterne satte hvert ændringsforslag til afstemning, hvorefter Kongressen enstemmigt
vedtog det samlede fagpolitiske grundlag.
Det godkendte fagpolitiske grundlag forefindes på LO’s hjemmeside.

DAGSORDENENS PUNKT 8
Målprogram
Dirigenten gav ordet til redaktionsudvalgets formand, Lisette Risgaard, der redegjorde for ændringsforslagene og for udvalgets indstillinger vedrørende de i alt 13 ændringsforslag.
Dirigenterne satte hvert ændringsforslag til afstemning. Herefter vedtog Kongressen enstemmigt det samlede målprogram for 2012-2015.
Det godkendte målprogram for 2012-2015 forefindes på LO’s hjemmeside.

DAGSORDENENS PUNKT 9
Indkomne forslag
Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling.

DAGSORDENENS PUNKT 10
Ændring af LO’s love
Dirigenten konstaterede, at ændringsforslag til lovene var udsendt rettidigt til kongressens delegerede.
Dirigenten gav herefter ordet til LO’s formand, Harald Børsting, der gennemgik ændringsforslagene.
Ændringsforslaget fra HK til § 9, stk. 3 var blevet trukket, hvilket betød at en række konsekvensrettelser til øvrige paragraffer bortfaldt.
De resterende forslag til ændringer, der alle var anbefalet af Hovedbestyrelsen, blev gennemgået og herefter sat til afstemning af dirigenterne enkeltvis.
Ændringsforslag nr. 12 blev vedtaget med en overvejende majoritet, mens Kongressen vedtog
de øvrige ændringsforslag enstemmigt.
Kongressen vedtog enstemmigt LO’s love som helhed.
De godkendte love forefindes på LO’s hjemmeside.
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DAGSORDENENS PUNKT 11
LO’s regnskaber/årsrapporter 2007-2010
Dirigenten oplyste, at ifølge LO’s love, § 12, stk. 4, fremlægges de reviderede regnskaber til
godkendelse i Hovedbestyrelsen, og at regnskaberne derudover i henhold til LO’s love, § 9, stk.
2, skal forelægges Kongressen til godkendelse.
Dirigenten gav ordet til LO-formand Harald Børsting, der redegjorde for Hovedbestyrelsens
indstilling:
Lad mig indledningsvis gøre opmærksom på, at alle årsrapporter er tilgængelige på
LO’s hjemmeside, og at de har været behandlet i Hovedbestyrelsen.
Derudover kan jeg henvise til kongresrapporten side 27 til 32, hvor den økonomiske
udvikling i kongresperioden er beskrevet.
De reviderede årsrapporter indstilles til kongressens godkendelse i henhold til LO’s
love § 9, stk. 2.
Jeg kan desuden oplyse, at årsrapporterne er udarbejdet efter en regnskabspraksis fastsat efter LO’s love og årsregnskabslovens bestemmelser, samt at årsrapporterne har
anmærkningsfrie påtegninger af ledelsen, Revisionsinstituttet og Revisionskomiteen.
Regnskabet er en oversigt over det arbejde, vi udfører i LO. Derfor er det vigtigt at give
et ordentlig indblik i sammenhængen mellem aktiviteter og de økonomiske tal.
LO’s økonomiske situation er påvirket af fire aktiviteter:





LO’s egen aktivitet
Aktiviteterne i FIU
Højstrupgård
A-Pressen.

Jeg vil i denne fremlæggelse redegøre kort for den økonomiske udvikling i hver af disse
aktiviteter.
Først og fremmest er der aktiviteten i LO. Kontingentet har været fastfrosset på 200 kr.
pr. medlem pr. år i hele kongresperioden. Med et faldende medlemstal har dette resulteret i et faldende indtægtsgrundlag, idet kontingenterne er LO’s altovervejende indtægtskilde. Dog kan vi med glæde notere os, at vi i perioden har fået tilgang af Fængselsforbundet i midten af 2009. Og yderligere af håndboldspillerforeningen i 2011.
Det faldende indtægtsgrundlag har selvfølgelig betydet, at vi løbende må granske hele
organisationen og sikre, at vores drift og aktiviteter, er så økonomisk forsvarlig som
muligt. Posten for lønninger er således holdt stort set i ro, og det har desuden været
nødvendigt at foretage besparelse på administration, møder, kontingenter og tilskud.
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Omvendt er udgifterne til aktiviteter og medieaktiviteter øget i perioden. Den øgede ressourceanvendelse på medieaktiviteter hænger nøje sammen med lanceringen af Avisen.dk i september 2009, hvor LO er involveret gennem køb af sponsorater og andre
ydelser. Rettes fokus på aktiviteterne, så har implementeringen af et tidsregistreringssystem i 2007 medført, at LO siden 2008 har kunnet udarbejde et ressourceregnskab,
hvori det synliggøres, hvilke kerne- og projektopgaver der forbruger ressourcer i LO.
Ressourceregnskabet for perioden 2008-2010 viste, at godt ¾ af LO’s ressourcer blev
anvendt på følgende fem opgaver:






Fælles synlighedsarbejde
Arbejds- og ansættelsesret
Ugebrevet A4
Samfundsøkonomi og beskæftigelsespolitik
EU-politikken, globalisering og internationalt arbejde.

Det samlede årsresultat for LO inkl. A-pressen har i perioden været et underskud på
knap 15 mio. kr. Dette underskud er påvirket af finanskrisen og den efterfølgende økonomiske afmatning, der ramte Danmark i efteråret 2008. LO’s finansielle poster har
levet op til budgetterne, mens resultatet af LO’s datterselskab A-Pressen ikke har levet
op til forventningerne.
Vi retter derfor fokus mod aktiviteten i A-pressen. Mediebranchen var været mærket af
den økonomiske afmatning, og A-pressen er ingen undtagelse. Fra at være overskudsgivende i 2007 med et overskud på 1,5 mio. kr. har selskabet været underskudsgivende i
den resterende del af perioden.
Jeg kan oplyse, at LO i sommer har købt de resterende 20 pct. af aktierne i A-pressen,
hvorefter selskabet nu er 100 pct. ejet af LO.
Den tredje aktivitet i LO er FIU, hvor egenkapitalen er nedbragt fra 94 mio. kr. ved
indgangen til 2007 til 83 mio. kr. ved udgangen af 2010. Ekstraordinære udlodninger af
formuen til forbundene i 2009 og 2010 for i alt 23 mio. kr. er årsag til faldet i egenkapitalen. Derudover har en omlægning af FIU betydet, at der fra midten af 2007 er overført
større beløb til forbundenes egenforvaltning. Fremover vil forbundenes egenforvaltning
af FIU-midler bliver yderligere forøget.
Den fjerde aktivitet er Højstrupgård, der dels driver LO’s domicil-ejendom og dels driver konferenceejendommen i Helsingør. Konferencedriften har været og er mærket af
den økonomiske afmatning. Dog er det lykkes Højstrupgård at komme ud med et samlet
overskud i perioden på 0,3 mio. kr.
I resultatet er indeholdt større renoverings- og forbedringsarbejder på ejendommen i
Helsingør.
Slutteligt kan jeg nævne, at den fælles fløj mellem LO-skolen og Højstrupgård stod færdig i 2007.
Samlet set er LO’s formue faldet fra 682 mio. kr. ved indgangen af 2007 til 656 mio. kr.
ved udgangen af 2010.
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Man kan vel samlet sige, at på trods af de sidste 4 års formuenedgang på 26 mio. kr., så
har LO fortsat et økonomisk fornuftigt fundament, men vi har også gennemført betydelige tilpasninger.
Og det vil være klart, at vi også i de kommende 4 år kommer til at arbejde med ganske
betydelige tilpasninger, hvilket tilpasningen af LO’s organisation og økonomi i maj i år
er et tydeligt eksempel på.
Men sådan er vilkårene også hos jer i forbundene, og sådan må LO også arbejde. Så må
vi politisk blive dygtigere til at samarbejde og ikke mindst til at prioritere.
Med denne redegørelse indstiller jeg, at kongressen godkender årsrapporterne for 2007,
2008, 2009 og 2010.
Dirigenten konstaterede, at LO’s årsrapporter med regnskaber for 2007, 2008, 2009 og 2010
blev enstemmigt godkendt af Kongressen.

DAGSORDENENS PUNKT 12
Fastsættelse af lønninger
Der forelå følgende indstilling fra Lønudvalget:
I henhold til § 9, stk. 4, i LO’s love skal kongressen fastsætte lønnen for formand, næstformand,
sekretærer og Daglig ledelse samt regler om udbetaling af mødediæter. Lønudvalget indstiller,
at:
Lønnen til formanden forbliver uændret, lønnen er for tiden 71.230 kr. pr. måned
Lønnen til næstformanden forbliver uændret, lønnen er for tiden 66.130 kr. pr. Måned.
Lønnen til sekretærer forbliver uændret, lønnen er for tiden 64.530 kr. pr. måned.
Løn reguleres i kongresperioden med 1,5 pct. Årligt første gang den 1. april 2012
For tillidsvalgte i LO, som er valgt efter kongressen i 2003, fastholdes pensionsbidraget på 18
pct. i perioden. Tillidsvalgte, som er valgt før 2003, er garanteret en tilsagnspension og fortsætter som følge deraf uændret.
Ved de fastlønnede tillidsmænds fratræden på grund af alder (§16, stk. 1, i LO’s love) oppebæres fortsat almindelig løn fra den ordinære kongres’ afholdelse indtil årets udgang.
Ved fratrædelse på grund af alder oppebæres endvidere fortsat en efterløn på 2 måneders løn. I
fratrædelsesgodtgørelsen oppebæres 1 månes yderligere løn for hver valgperiode. Den samlede
godtgørelse kan dog maksimalt udgøre 4 måneders løn.
Ved ophør på grund af død oppebæres der en efterindtægt svarende til 3 måneders løn foruden
indeværende måneds løn.
Ved fratræden i øvrigt oppebæres fortsat en efterløn på 6 måneders løn foruden indeværende
måneds løn. Ved indtægter fra arbejde i perioden modregner herfor.
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I stedet for godtgørelse efter foranstående regler kan den pågældende fortsat oppebære løn i 12
måneder til gennemførelse af erhvervsmæssig uddannelse. Hovedbestyrelsen kan godkende hel
eller delvis betaling af uddannelsen.
Honorar til forbundsformænd/forbundsledere, der er medlem af Daglig Ledelse, afskaffes.
Honorar til revisonskomite afskaffes.
Dirigenterne gav ordet til lønudvalgets formand, Kim Simonsen, der redegjorde for lønudvalgets indstilling:
Kongressens lønudvalg har undervejs i kongressen været samlet og drøftet de nugældende lønninger, honorarer, pensionsvilkår samt øvrige vilkår.
Resultatet af lønudvalgets arbejde er her til morgen omdelt til jeres pladser. Forsiden
indeholder lønudvalgets indstilling til kongressen. Ændringer, i forhold til det kongressen besluttede i 2007, er fremhævet med fed.
På indstillingens bagside er der optrykt de beslutninger om andre vilkår for de tillidsvalgte, som hovedbestyrelsen efter fast praksis allerede har taget stilling til.
Jeg skal nu give de enkelte elementer et par ord med på vejen.
Lønregulering
Lønstigningerne har i kongresperioden været aftalt til 2 pct. om året. Lønudvalget har
besluttet at indstille til kongressen at lønreguleringen i den kommende kongresperiode
fastsættes til 1,5 pct. årligt.
Pension
Lønudvalget indstiller, at pensionsbidraget for tillidsvalgte, som er valgt efter kongressen i 2003, fastholdes på de nuværende 18 pct.
For tillidsvalgte valgt før 2003 fortsætter tilsagnsordningen uændret.
Fratrædelser
På sidste kongres indførtes en række regler for LO’s valgte tillidsmænd i relation til
fratræden. Lønudvalget har fundet det formålstjenligt at justere enkelte af disse regler.
Lønudvalget indstiller, at modregningsadgangen ved fratræden i øvrigt udvides til at
omfatte indtægter fra arbejde generelt, hvor modregningsreglerne for nuværende udelukkende vedrører indtægter fra arbejde for LO eller LO’s medlemsforbund. Således vil
efterlønnen tjene som et sikkerhedsnet, og ikke som et ekstra supplement til en indtægt
fra et andet arbejde.
Derudover indstiller lønudvalget, at der ved ophør på grund af død indføres en efterindtægt svarende til 3 måneders løn udover indeværende måned løn. Størrelsen i den foreslåede efterindtægt matcher med funktionærlovens bestemmelser.
De øvrige fratrædelsesvilkår indstilles videreført.
Aftrædelsesordningen har været anvendt i kongresperioden i et enkelt tilfælde. I den
forbindelse har Daglig Ledelse på mandat fra hovedbestyrelsen lagt sig fast på den forståelse af ordningen, at der skal betales feriegodtgørelse og pensionsbidrag af efterløn
og uddannelsesgodtgørelse, men at fri-bil-ordningen ikke er omfattet.

36

Honorar daglig ledelse og revisionskomite
Lønudvalget indstiller, at honoraret til medlemmerne af daglig ledelse samt revisionskomiteen afskaffes pr. 1. januar 2012.
Øvrige vilkår
Jeg skal for en god ordens skyld oplyse, at som i andre virksomheder fastsætter den
daglige leder – her i LO, formanden – reglerne for de arbejdsredskaber, der stilles til
rådighed for de tillidsvalgte, herunder fx mobiltelefon, avis, kreditkort og bredbånd.
Endelig kan jeg oplyse, at lønudvalget er enig i denne indstilling med undtagelse af et
enkelt punkt. FOA’s repræsentant i lønudvalget kan således ikke tilslutte sig den foreslåede regulering af lønnen på 1,5 pct. årligt.
Hovedbestyrelsen anbefaler kongressen at vedtage indstillingen i dens nuværende form.
Dirigenten konstaterede, at en enkelt delegeret ønskede ordet.
Mona Strib, FOA, redegjorde for, hvorfor FOA ikke kunne bakke op om lønudvalgets indstilling.
Kim Simonsen replicerede og fastholdt lønudvalgets indstilling.
Efter afstemning konstaterede dirigenten, at Lønudvalgets indstilling blev vedtaget af et overvejende flertal.

DAGSORDENENS PUNKT 13
Vedtagelse om LO’s økonomi og kontingent
Der forelå følgende indstilling fra LO’s hovedbestyrelse:
Kongressen skal jf. LO’s love § 23 stk. 1 fastsætte et årligt kontingent pr. medlem for den
kommende kongresperiode. Jf. LO’s love § 23, stk. 3 forelægges et af Hovedbestyrelsen behandlet rammebudget som grundlag for fastsættelsen af kontingentet.
På baggrund af det af hovedbestyrelsen behandlede rammebudget for perioden 2012-15 indstiller Hovedbestyrelsen, at medlemsorganisationerne til dækning af LO’s virksomhed betaleret årligt kontingent på 190 kr. pr. medlem for den kommende kongresperiode. Endvidere indstilles det, at kontingent opkræves halvårligt på baggrund af den i LO’s love § 5, stk. 1 (der
henvises til ændringsforslag 5 til LO’s love) fastsatte medlemsopgørelse pr. 30. juni og pr. 31.
december.
LO’s formand forelagde følgende indstilling fra LO’s hovedbestyrelse:
På Hovedbestyrelsens vegne skal jeg i henhold til lovenes § 23 forelægge indstilling til
fastsættelse af kontingentet for den kommende kongresperiode.
Som grundlag for indstillingen har Hovedbestyrelsen på sit møde den 2. september i år
behandlet og godkendt et rammebudget for den kommende kongresperiode.
Rammebudgettet fremgår af materialet til dette punkt 13 i kongresmappen.
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Det vedlagte rammebudget er en ajourføring af kongresrapportens rammebudget.
Ajourføringen af kongresrapportens rammebudget var nødvendiggjort af den gennemførte tilpasning af LO’s organisation og økonomi, der blev effektueret i forlængelse af
kongresrapportens fremlæggelse på Hovedbestyrelsesmødet i slutningen af maj.
Rammebudgettet viser således de økonomiske konsekvenser, som kongresrapportens
konklusioner forventes af medføre.
Ligesom vejrprognoser og valgprognoser er et 4-årigt budget forbundet med en vis
usikkerhed, idet budgettet er baseret på et øjebliksbillede af en fremtid, der er i konstant
bevægelse. Det er dog Hovedbestyrelsens opfattelse, at det foreliggende 4-årige rammebudget er udarbejdet i tråd med kongresrapporten og med nogle realistiske forudsætninger.
Det er derfor Hovedbestyrelsens opfattelse, at det 4-årige rammebudget er et fornuftigt
arbejdsgrundlag for den kommende kongresperiode.
På baggrund af det 4-årige rammebudget indstiller Hovedbestyrelsen, at kontingentet
for den kommende kongresperiode nedsættes til 190 kr. pr. forbundsmedlem pr. år og at
kontingentet ikke reguleres i perioden.
Samtidig indstiller Hovedbestyrelsen, at medlemstallet opgøres to gange årligt, hvor det
for nuværende opgøres én gang årligt ved årsskiftet.
Det er klart, at dette forslag til kontingent giver et stort arbejde til LO med at holde
økonomisk balance i den kommende kongresperiode. Det er en udfordring, der ligner
den flere medlemsforbund står overfor.
Hvis jeg skal sætte et par ord på udfordringerne, så består de i en indtægtsside, der er
faldende som følge af et foreslået nedsat kontingent kombineret med en forventning til et
faldende medlemstal.
Som konsekvens af disse udfordringer gennemførte LO som førnævnt en tilpasning af
organisation og økonomi i slutningen af maj måned. Denne tilpasning kan aflæses i
rammebudgettet, hvor lønposten er reduceret som følge af nedlagte stillinger.
Det har desuden været nødvendigt, at skære i kontingenter og tilskud med næsten 9 mio.
kr. ligesom der foretages en gradvis tilpasning af midlerne til aktiviteter. Medieindsatsen påvirkes også, idet tilkøbet af ydelser fra avisen.dk ophører i 2012.
Udfordringen kan dog ikke løses alene gennem rationaliseringer i LO. Det er vigtigt, at
vi fortsat laver aftaler med hinanden om udførelse af opgaverne, så vi får en optimal
udnyttelse af ressourcerne.
Alt i alt er der tilstræbt en fornuftig sammenhæng i kongresperioden mellem indtægter,
udgifter og de aktiviteter, som LO med vedtagelserne af Fagpolitisk grundlag og
Målprogrammet er forpligtet på at gennemføre.
Det skal dog nævnes, at LO’s formue ikke inflationssikres fuldt ud i kongresperioden,
idet afkastet fra LO’s formue medgår helt eller delvist til finansiering af driftsudgifterne
i de næste 4 år.
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Med disse ord indstiller jeg på Hovedbestyrelsens vegne, at kongressen vedtager forslaget om LO’s økonomi og kontingent for årene 2012 til 2015.
Dirigenten konstaterede, at Hovedbestyrelsens indstilling om LO’s økonomi og kontingent blev vedtaget med stort flertal.

DAGSORDENENS PUNKT 14
Valg
Dirigenten oplyste, at valg af formand, næstformand og to sekretærer skulle foretages i
overensstemmelse med LO’s nu vedtagne love, der i § 9, stk. 3, bestemmer følgende:
”Den ordinære kongres vælger formand, næstformand og 2 sekretærer, der tillige er
medlem af Daglig Ledelse”
Dirigenterne konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til kandidater til formand,
næstformand og sekretærer udover de, der var indstillet af Hovedbestyrelsen, og at alle
kandidater var villige til at modtage valg.
a. Valg af formand

Kongressen valgte enstemmigt Harald Børsting som formand for LO.
Harald Børsting takkede for valget.
b. Valg af næstformand

Kongressen valgte enstemmigt Lizette Risgaard som næstformand for LO.
Lizette Risgaard takkede for valget
c. Valg af sekretærer

Kongressen valgte enstemmigt Marie-Louise Knuppert til den første sekretærpost i LO.
Herefter valgte Kongressen enstemmigt Ejner K. Holst til den anden sekretærpost i LO.
d. Valg af Daglig Ledelse

Dirigenten oplyste, at valget til LO’s daglige ledelse skulle foretages i overensstemmelse med
LO nu vedtagne love, der i § 9, stk. 3, bestemmer følgende:
”Kongressen vælger til Daglig ledelse 10 forbundsformænd/forbundsledere fra 10 forskellige
medlemsforbund”.
Dirigenten meddelte, at der var opstillet 10 kandidater til Daglig Ledelse, og at samtlige kandidater havde erklæret sig villige til at modtage valg.
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De opstillede forbundsformænd til Daglig Ledelse var:











Poul Erik Skov Christensen, 3F
Thorkild E. Jensen, Dansk Metal
Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund
Kim Simonsen, HK
Benny Andersen, Socialpædagogerne
Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
Dennis Kristensen, FOA
Gita Grüning, TL
Max Meyer, Blik og Rør
Flemming Vinther, HKKF.

Kongressen valgte Daglig Ledelse på baggrund af HB’s indstilling.
e. Valg af revisionskomité

Dirigenten oplyste, at valget til LO’s revisionskomité skulle foretages i overensstemmelse
med LO’s nu vedtagne love, der i § 9, stk. 3, bestemmer følgende:
”Der vælges endvidere en revisionskomité bestående af 3 medlemmer samt 2 suppleanter for
disse.”
Dirigenten meddelte, at der var opstillet følgende 3 kandidater som medlemmer af LO’s revisionskomité, og at alle kandidater havde erklæret sig villige til at modtage valg:


Ulla Sørensen, 3F



Torben Poulsen, Dansk Metal



Niels Sørensen, Fødevareforbundet NNF

Dirigenten oplyste endvidere, at Hovedbestyrelsen anbefalede Kongressen at vælge de 3
nævnte kandidater som medlemmer af revisionskomiteen.
Kandidaterne blev valgt på baggrund af HB’s indstilling.
f. Suppleanter revisionskomité

Dirigenten oplyste, at der var opstillet følgende 2 kandidater som suppleanter til LO’s revisionskomité, og at begge kandidater havde erklæret sig villige til at modtage valg:


Ib Hansen, Malerforbundet



Kaj Skov Frederiksen, SL

Dirigenten oplyste desuden, at Hovedbestyrelsen anbefalede Kongressen at vælge de 2 nævnte
kandidater som suppleanter til revisionskomiteen.
Kandidaterne blev valgt på baggrund af HB’s indstilling
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DAGSORDENENS PUNKT 15
Afslutning af Kongressen
Den genvalgte formand, Harald Børsting, takkede dirigenterne og kongressen for engagement
og god ro og orden. Harald Børsting takkede desuden afgåede medlemmer af Daglig Ledelse
og revisionskomiteen for deres indsats.
LO-formand Harald Børsting erklærede Kongressen for afsluttet.
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