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EKSTRAORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017  BILAG 7 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4B – FORSLAG TIL BESLUTNING 
 
 
Forslag nr. 1  
 
Fremsat af hovedbestyrelsen 
 
Mandat til hovedbestyrelsen til at træffe beslutning om, hvorvidt Danske Fysioterapeuter skal 
tilslutte sig ny hovedorganisation.  
 
 
 
Forslag:  1 
 2 
Hovedbestyrelsen beder repræsentantskabet om mandat til at beslutte om, hvorvidt Danske 3 
Fysioterapeuter skal tilslutte sig en ny hovedorganisation på baggrund af en fusion mellem FTF og 4 
LO.  5 
 6 
Baggrund 7 
 8 
Siden 2015 har FTF og LO arbejdet på at skabe grundlaget for at etablere en ny 9 
hovedorganisation. Udgangspunktet er, at der er behov for en stærk, fælles hovedorganisation, 10 
som kan varetage lønmodtagernes faglige- og politiske interesser. Opgaven er bl.a. at kunne 11 
fastholde og udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel i en tid, hvor der er pres på løn og 12 
rettigheder. At sikre vækst og velfærd. Og at sørge for, at medarbejderne får udviklet deres faglige 13 
og uddannelsesmæssige kompetencer.  14 
 15 
Der er lagt en køreplan, som medfører, at FTF og LO ved udgangen af 2017 skal have afklaret 16 
grundlaget for en ny fælles hovedorganisation med tilsammen 1,5 millioner medlemmer. Når 17 
forslaget ligger klar, bliver der i foråret 2018 indkaldt til ekstraordinær kongres i henholdsvis FTF 18 
og LO. Her skal de delegerede fra medlemsorganisationerne, herunder Danske Fysioterapeuter, 19 
tilkendegive, om de kan støtte etableringen af en ny fælles, hovedorganisation.  20 
 21 
Det er repræsentantskabet, der skal tage stilling til Danske Fysioterapeuters holdning til en ny 22 
hovedorganisation. Men da grundlaget for en sådan hovedorganisation er ufuldstændigt på 23 
nuværende tidspunkt, beder hovedbestyrelsen om mandat til at træffe beslutning om, hvorvidt 24 
foreningen kan støtte etableringen af den ny, fælles hovedorganisation, når der afholdes 25 
ekstraordinær kongres i FTF, sandsynligvis i maj 2018.   26 
 27 
På nuværende tidspunkt er FTF og LO enig om formål og værdier i den ny hovedorganisation, det 28 
fagpolitiske grundlag, de uddannelsespolitiske visioner og den centrale struktur. Men der mangler 29 
fortsat at blive truffet beslutninger på en række områder, eksempelvis økonomi og indsatsområder 30 
for en ny hovedorganisation, mens centrale beslutninger på forhandlingsområdet og for den lokale 31 
og regionale struktur på nuværende tidspunkt er udskudt til efter en eventuel etablering af en ny 32 
hovedorganisation. 33 
 34 
Her er grundlaget på plads 35 
 36 
Ifølge det politiske grundlag er formålet med den ny hovedorganisation:  37 

”(Navn) samler Danmarks forbund/fagforeninger for at skabe et solidarisk og demokratisk samfund 38 
med job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv. 39 



 
 

2 
 

 40 
(Navn) styrker og udvikler lønmodtagernes individuelle og kollektive muligheder gennem politisk 41 
indflydelse og ved at styrke og udvikle den danske aftalemodel og de faglige organisationer i et 42 
stærkt fællesskab”. 43 
 44 
Der er også enighed om det fagpolitiske grundlag. Det indebærer blandet andet, at en ny 45 
hovedorganisation er partipolitisk uafhængig, skal arbejde for at fremme det dynamiske samspil 46 
mellem den offentlige og private sektor, styrke og give den enkelte muligheder, sikre et solidarisk 47 
og fælles finansieret velfærdssamfund samt uddannelse til alle. 48 

Den centrale struktur medfører bl.a., at der afholdes kongres hvert 4. år, hvor alle 49 
medlemsorganisationer har en delegeret for hver 3000 medlemmer. At der nedsættes en 50 
hovedbestyrelse med 64 medlemmer, der har repræsentanter for alle organisationer med over 51 
4000 medlemmer, et forretningsudvalg med 25 medlemmer, og at kongressen vælger seks 52 
fuldtidsbeskæftigede politikere. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvor alle 53 
medlemsorganisationer kan udpege et medlem.  54 
 55 
Ifølge det uddannelsespolitiske visionsoplæg skal en ny hovedorganisation sikre medlemmerne 56 
de bedste betingelser for at kunne opretholde og udvikle deres kompetencer og kvalifikationer på 57 
et arbejdsmarked og i et samfund under hastig forandring  58 

Endelig er det foreløbigt besluttet, at den nuværende lokale/regionale struktur for LO’s sektioner 59 
og FTF’s regioner kører videre frem til den første ordinære kongres i 2024, hvor der skal tages 60 
stilling til en mere permanent lokal og regional struktur.  61 
 62 

Her diskuteres der fortsat  63 
 64 
På forhandlingsområdet er der lagt op til, at man vil udskyde beslutningen om, hvilken rolle en ny 65 
hovedorganisationen skal spille på det offentlige overenskomstområde til efter en eventuel fusion 66 
mellem FTF og LO.  I dag er der i LO tradition for at forhandle eller deltage i 67 
overenskomstforhandlinger, særligt på det private område, mens FTF ingen rolle spiller i 68 
forhandlingerne. På det offentlige område, hvor en stor del er FTF-organisationer, er det 69 
forhandlingsfællesskaber, som forhandler overenskomster. Ud over forhandlingsopgaven, skal der 70 
bl.a. tages stilling til, hvordan eventuelle grænsestridigheder skal tackles.  71 
 72 
I forhold til økonomien er der også flere udeståender. Blandt andet i hvor stort omfang 73 
etableringen af en ny hovedorganisation vil give rationaliseringsgevinster, og hvor stort kontingent 74 
organisationerne skal indbetale per medlem.  75 
 76 
Der er ikke taget stilling til et navn for en ny hovedorganisation. Det vil ske, når processen er mere 77 
fremskreden. Det samme er tilfældet i forhold til indsatsområder for en ny hovedorganisation 78 
samt udarbejdelsen af love. 79 
 80 
Læs mere om fusionsprocessen på websitet: loftf2020.dk. Her er adgang til baggrundsrapporter 81 
samt de aftaler, som FTF og LO har indgået på nuværende tidspunkt.  82 
 83 
Opsamling 84 
 85 
Alt i alt er grundlaget på nuværende tidspunkt for mangelfuldt til at tage stilling til, om Danske 86 
Fysioterapeuter kan bakke op etableringen af en ny hovedorganisation. Dertil kommer, at 87 
diskussionen blandt organisationerne i FTF og LO stadig pågår og vil være med til at præge, 88 
hvordan grundlaget for en ny hovedorganisation ender med at blive. Derfor bederhovedbestyrelsen 89 
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om mandat til at træffe beslutning om Danske Fysioterapeuters holdning på den ekstraordinære 90 
FTF kongres i foråret 2018.  91 


