
 

8. september 2020   

 
 
Fremtidig kongresafvikling 

5.1.8 
Er vi gearet til fremtiden? 

 
På kongressen 3. oktober 2019 blev der givet tilsagn om, at der udarbejdes et 
oplæg til kongressen i 2020 om ’Afvikling af kongres’. 
 
Hovedstyrelsen har efterfølgende arbejdet med spørgsmålet om kongresafvik-
ling. Drøftelserne har knyttet sig til 3 fokusområder: 

• Hvordan kan der arbejdes med at temasætte emner og debatter i for-
bindelse med kongressen, uafhængig af de formalia der knytter sig til en 
kongres 

• Hvordan kan der arbejdes med at styrke samspillet mellem kongressen 
og de politiske aktiviteter der er i foreningen mellem kongresserne 

• Kongreshyppighed. 
 

Temadrøftelser  
I forhold til spørgsmålet om hvordan der kan arbejdes med at temasætte emner 
og debatter i forbindelse med kongressen, uafhængig af de formalia der knytter 
sig til en kongres, peger hovedstyrelsen på, at der forsøgsvis arbejdes med at 
afvikle én temadrøftelse i forlængelse af den ordinære kongres i 2021. 
 
En temadrøftelse for de kongresdelegerede vil kunne afvikles umiddelbart for-
ud for kongressen - evt. dagen før kongressens åbning som et halvdagsarran-
gement. Temaerne vil som udgangspunkt kunne være uafhængige af de emner, 
der behandles på kongresdagsordenen, og kan fx være lønpolitik, ligestilling, 
internationale forhold og uddannelse af tillidsrepræsentanter. Afsættes der en 
halv dag til temadrøftelsen, vil det give mulighed for, at de kongresdelegerede 
kan indgå i flere workshops med forskellige temaer.  
 

Styrkelse af samspillet mellem kongressen og de politiske aktiviteter der 
er i foreningen mellem kongresserne 
Hovedstyrelsen har i forbindelse med drøftelserne set nærmere på, hvilke poli-
tiske aktiviteter der er i foreningen - og hvordan man kan arbejde med politik-
udvikling i regi af disse, uden at flytte den formelle beslutningstagen væk fra 
kongressen og hovedstyrelsen.  
 
På den baggrund er der udarbejdet et overblik (jf. bilag 5.1.9) over hvilke politi-
ske møder, der mellem kongresserne involverer de politisk valgte på forskellige 
niveauer i det løbende politiske og strategiske arbejde i foreningen. Bredden og 
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kadencen i disse møder vurderes relevant at indtænke i de politiske drøftelser af 
spørgsmålet omkring kongreshyppighed.  
 
For alle møder gælder, at de inden for rammerne af foreningsdemokratiet vil 
kunne udvikles, så de i højere grad er understøttende for politikudviklingen i 
hovedstyrelsen, for det fælles fokus på strategi i foreningen og for at sætte lokal 
retning i forhold til udmøntningen af kongressens beslutninger. 
 

Kongreshyppighed 
Hovedstyrelsen har i forbindelse med drøftelserne om kongreshyppighed 
efterspurgt, at spørgsmålet om kongreshyppighed kobles til en drøftelse af, 
hvilke andre møder og aktiviteter foreningen har, hvor der er mulighed for at 
involvere de kongresdelegerede/medlemmerne i drøftelser vedr. de aktuelle 
politiske dagsordner. På den baggrund er der udarbejdet et overblik over de 
forskellige større møder i foreningen. 
 
Spørgsmålet om økonomi spiller alt andet lige også en rolle, når man drøfter 
spørgsmålet om kongreshyppighed. Set i lyset af at der lægges op til at se 
nærmere på betydningen af sammenhængen mellem kongresser og andre 
politiske møder, når det gælder spørgsmålet om at sikre medlemmerne 
mulighed for at indgå i de politiske drøftelser, vil det være naturlig, at man også 
ser på på møderne under et, hvis man ønsker at se på muligheden for at 
reducere udgiften til kongresafvikling/politiske møder. Der er udarbejdet et 
særskilt bilag, som uddyber de økonomiske overvejelser, man kan gøre sig i 
denne sammenhæng. 
 
 
Godkendt på hovedstyrelsens møde den 16. - 17. juni 2020. 
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