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Formålsbeskrivelse 

5.1.2 
Er vi gearet til fremtiden? 

 
’Er vi gearet til fremtiden?’ – baggrund, formål og succeskriterier 
 

Baggrund 

Hvorfor har vi søsat ’Er vi gearet til fremtiden?’ 
Når Danmarks Lærerforening ønsker at analysere og revurdere sin struktur og 
opgaveløsning, er det for at sikre, at vi rammesætter vores arbejde på den bedst 
mulige måde for vores medlemmer – i lyset af nuværende og fremtidige kendte 
vilkår. 
 
Forening vil være gearet til fremtiden – gearet til at udvikle sig og være på for-
kant og beskæftige sig med fremtidige scenarier og ændringer i fx politiske 
strukturer og indflydelsesveje, fagforenings- og organiseringsformer, medlems-
sammensætning og -forventninger m.m. 
 
Rammevilkårene i Danmarks Lærerforening er aktuelt udfordret af en række 
forhold, som kræver foreningens aktive, rettidige stillingtagen og handlen for at 
sikre dette gear – og for at sikre grundlaget for at opretholde en stærk og ind-
flydelsesrig fagforening, der også på sigt skaber værdi for medlemmerne. Det er 
de udfordringer, vi kan kalde ’den brændende platform’ for projektet. 
 

Den brændende platform 
Blandt de udfordringer, vi møder aktuelt eller forudser i nærmeste fremtid, og 
som nødvendiggør projekt ’Er vi gearet til fremtiden?’, er: 
 

• Medlemstallet er faldende som følge af færre lærere og børnehaveklas-
seledere i Folkeskolen, færre arbejdspladser og vigende organisations-
procent 

• Prioriteringen af kerneopgaver – fx politisk interessevaretagelse – er 
presset pga. øget kompleksitet i alle opgavetyper, og flere kredse har 
givet udtryk for, at serviceniveauet i sagsbehandling og den politiske 
handlekraft med deraf følgende politiske resultater er eller bliver pres-
set 

• Nye politiske og organisatoriske krav og opgaver er kommet til, herun-
der FH og opgaven med at få opbygget den samlede organisation og få 
fastlagt fælles politik 
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• Udmøntningen af politiske beslutninger decentraliseres – ofte helt ud 
på den enkelte arbejdsplads. Det udfordrer mulighederne for at indgå 
centrale aftaler, der sikrer ensartede vilkår for medlemmerne og nød-
vendiggør en meget stærk lokal organisation 

• Nogle kredse er akut økonomisk trængte – fremskrivninger peger på, at 
flere bliver det 

• Den centrale organisation står overfor stigende driftsunderskud 
• Kontingentniveauet varierer betydeligt fra kreds til kreds, hvilket risike-

rer at betyde uensartet serviceniveau for medlemmerne 
• DLF har et højere kontingentniveau end øvrige sammenlignelige fag-

foreninger, og økonomien centralt og i kredsene indikerer, at der kan 
blive behov for yderligere kontingentstigninger. 

 

Formål 

Hvad er formålet med projektet? 
Ifølge kongresbeslutningen fra 2019 er formålet med projektet ”at skabe de 
optimale politiske og strukturelle rammer for, at vi på alle niveauer kan sikre 
foreningens indflydelse på folkeskolens udvikling og medlemmernes arbejds-
forhold gennem den stærkest mulige fagforening”. 
 
Projektet skal bidrage til, at Danmarks Lærerforening på den lange bane kan 
være den stærkest mulige fagforening. Det vil sige en bæredygtig forening, der 
har mest og bedst mulig indflydelse på folkeskolens udvikling og på medlem-
mernes arbejdsforhold. 
 
Projektet skal bidrage til dette mål ved at undersøge og optimere de organisato-
riske og økonomiske rammer, som understøtter, at foreningen er bæredygtig, 
og at den på alle niveauer har overskud til at stå imod og til at udvikle sig i for-
hold til fremtidige udfordringer, krav og forventninger fra både medlemmer og 
omverden. 
 
Nærmere bestemt er hovedformålet med projektet at undersøge og fremlægge alter-
native løsninger på, at foreningens organisatoriske og økonomiske struktur og opgavevareta-
gelse er den bedste i forhold til ressourceforbrug og i forhold til, at alle niveauer kan leve op til 
foreningens formål og principper og har mulighed for at prioritere en række centrale kerneop-
gaver. 
 
Projektet har i denne sammenhæng et særligt fokus på sikring af følgende ker-
neopgaver:  

• Politikudvikling og samarbejde herom 
• Politisk interessevaretagelse 
• Understøttelse og kvalificering af tillidsrepræsentanternes arbejde med 

at varetage medlemmernes interesser og med at involvere dem heri på 
arbejdspladsen  

• Kvalitet i sagsbehandling  
• Samarbejde mellem foreningens led. 
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Projektets formål skal varetages under konstant hensyntagen og bedst mulig 
balance mellem de fire pejlemærker, der er defineret for projektet: 
 

• Medlemmerne i centrum 
• En sund økonomi centralt såvel som lokalt 
• Nærhed 
• Lige adgang til ydelser og kvalitet i sagsbehandlingen for alle medlemmer. 

 

Succeskriterier 

Hvad skal projektet løse/svare på, for at det er en succes? 
Projektet har nået sit mål, når det, med afsæt dels i de udfordringer, der danner 
baggrund for projektet (den brændende platform), dels i de pejlemærker, der er 
defineret: 

• har undersøgt, hvorvidt foreningens organisatoriske og økonomiske struktur 
og opgavevaretagelse er den bedste i forhold til ressourceforbrug og i for-
hold til, at alle niveauer har mulighed for at prioritere kerneopgaver, her-
under politisk interessevaretagelse i kredsene  

• har fremlagt forslag til alternative løsninger, der hvor det vurderes at kunne 
optimere ressourceforbruget og muligheden for at prioritere kerneopga-
verne 

• på baggrund af ovenstående har sikret beslutning om, i hvilket omfang og på 
hvilke områder der skal igangsættes en udvikling i foreningens politiske og 
organisatoriske struktur, for at foreningen i alle led kan optimere ressour-
ceforbruget og prioritere kerneopgaverne. 

 
Projektet afgrænser sig som udgangspunkt ved: 

• at beskæftige sig med foreningens organisatoriske og økonomiske struktur 
og opgavevaretagelse 

• at beskæftige sig med de aktuelle, kendte udfordringer, som skal adresseres for 
at sikre det bedst mulige afsæt for fremtiden. 

 
Med dette afsæt er der af kongressen 2019 formuleret nedenstående spørgsmål, 
som hovedstyrelsen skal bringe svar på som oplæg til kongressen i 2020. Disse 
kan i projektets første fase evt. suppleres af yderlige spørgsmål og skal derefter 
føre til beslutning om, hvilke underspørgsmål, opgaver og produkter projektet 
skal levere for at leve op til sit formål i forløbet efter kongressen i 2020. 
 

• Hvad er medlemmernes ønsker og forventninger til foreningen? 
• Hvilke fælles krav og forventninger til alle niveauer i foreningen - til 

såvel kvalificeret og kompetent sagsbehandling som strategisk velfun-
deret og professionelt politisk arbejde - vil vi stille? 

• Hvilke konkrete opgaver kan økonomisk rationelt og politisk hen-
sigtsmæssigt samles centralt? 
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Projektet forventes i sidste ende levere svar på: 
• hvilke konkrete udviklingstiltag foreningen skal igangsætte 
• hvor, hvordan og i hvilket tempo udviklingstiltagene kan og skal finde 

sted. 
 

Faser og milepæle 

Hvilke delmål har projektet? 
Fase 1: 
Hovedstyrelsen arbejder med at belyse og indkredse de foreløbige opgaver fra 
kongressen (se ovenfor) med henblik på, at kongressen i september 2020 kan 
træffe beslutninger vedrørende den videre udvikling af foreningens struktur og opgavevareta-
gelse.  
 
Fase 2: 
På baggrund af beslutningerne på kongressen 2020 beslutter hovedstyrelsen, 
hvordan projektet skal klargøre de næste beslutninger. Der kan fx arbejdes med 
analyser, pilotforsøg, scenarier og løsningsmodeller med henblik på, at kongres-
sen i 2021 kan træffe beslutning om, hvilke konkrete organisatoriske udviklingstiltag der 
skal igangsættes i næste kongresperiode. 
 
Fase 3: 
På baggrund af beslutningerne på kongressen 2021 igangsættes konkrete udvik-
lingstiltag. Kongressen i 2022 evaluerer udviklingstiltagene og beslutter eventuelle 
vedtægtsændringer og/eller andre tiltag som følge heraf. 
 
 
Godkendt på hovedstyrelsens møde den 19. - 20. maj 2020. 
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