Kommissorium og arbejdsplan for Politisk styregruppe for 2020-projektet mellem LO og FTF 2016-2017
Baggrund
På LO’s og FTF’s kongresser i efteråret 2015 blev der godkendt et fælles udkast til kongresvedtagelse om udviklingen af det fremtidige samarbejde mellem hovedorganisationerne. Kongresvedtagelsen beskriver den fremtidige proces som tostrenget: Dels at afklare
grundlaget for en eventuel ny hovedorganisation, dels at indlede et strategisk samarbejde
på det uddannelsespolitiske område. Kongresvedtagelsen placerer ansvaret for at drive processen i en fælles politisk styregruppe.

Kommissorium for Politisk styregruppe for 2020-projektet mellem
LO og FTF 2016-2017
Den politiske styregruppe, der består af LO´s daglige ledelse og FTF´s forretningsudvalg,
arbejder på mandat fra LO's hovedbestyrelse og FTF's forretningsudvalg og refererer til
disse. LO´s og FTF´s formandskaber varetager mellem møderne styregruppens funktioner.
Den politiske styregruppe kan nedsætte politiske underudvalg vedrørende specifikke
spørgsmål.
Den politiske styregruppe har til opgave at lede samarbejdet mellem de to hovedorganisationer ad to sideløbende spor:
Det første spor: Der skal skabes afklaring af grundlaget for en eventuel ny hovedorganisation. Grundlaget skal bygge videre på de fælles forståelser1, der er opnået i den hidtidige
politiske styregruppe og skal indeholde:


Navn



Mission og vision



Fagpolitisk grundlag



Indsatsområder



Politisk struktur



Regional og lokal struktur



Love



Økonomi.

Kongresvedtagelsen har nærmere beskrevet rammerne for mandatet inden for de 8 områder2.
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Se afsnittet "Perspektiver for et styrket samarbejde" i Rapport fra den politiske styregruppe.
Vedhæftet.

Delresultater forelægges løbende LO's hovedbestyrelse og FTF's forretningsudvalg til drøftelse med henblik på, at vurderingerne herfra kan inddrages i udarbejdelsen af den endelige
samlede indstilling fra den politiske styregruppe til henholdsvis LO og FTF.

Det andet spor: Der etableres et strategisk samarbejde mellem LO og FTF på det uddannelsespolitiske område. Det strategiske samarbejde forankres i den politiske styregruppe,
og der tilrettelægges en proces med en fælles temamøde-/seminarrække etc. for de uddannelsespolitisk ansvarlige i LO og FTF. Dette skal minimum omfatte følgende temaer:


Udvikling af et fælles visionsoplæg for Uddannelse 2025, som sætter nye offensive
mål for det uddannelsespolitiske arbejde.



Udvikling af fælles uddannelsespolitiske forslag og prioriteringer samt synliggørelse heraf, bl.a. medierne.



Udvikling af dokumentations- og inspirationsmateriale i forhold til at styrke fagbevægelsens indflydelse på de konkrete uddannelser og uddannelsesinstitutioner.



Gennemførelse af fælles uddannelsesaktiviteter mellem LO- og FTF-organisa-tionerne som en del af OK-indsatsen.

Det strategiske samarbejde på det uddannelsespolitiske område koordineres mellem LO og
FTF. Der udarbejdes en projekt- og tidsplan for det strategiske samarbejde, der godkendes
i den politiske styregruppe. Der afrapporteres til den politiske styregruppe i juni og december måned, henholdsvis 2016 og 2017.

Proces
Afklaringen af grundlaget for en eventuel ny hovedorganisation skal foreligge ved udgangen af 2017. Det strategiske samarbejde på det uddannelsespolitiske område træder i kraft
pr. 1. januar 2016 og fortsætter minimum til udgangen af 2017.
Med baggrund i såvel en vurdering af grundlaget for en ny hovedorganisation som en evaluering af det strategiske samarbejde på det uddannelsespolitiske område, udarbejder den
politiske styregruppe en samlet indstilling til LO og FTF senest ved udgangen af 2017.
LO's hovedbestyrelse og FTF's forretningsudvalg træffer i forlængelse heraf beslutning om
den videre proces og dermed udvikling af samarbejdet mellem hovedorganisationerne.
Møderne afholdes så vidt muligt på skift hos de organisationer, der er repræsenteret i den
politiske styregruppe.
Arbejdet i den politiske styregruppe tilrettelægges som udgangspunkt efter følgende overordnede plan:
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2016 1. halvår

Tema

Dato

1. møde

Drøftelse og vedtagelse af politisk styregruppes kommissorium og arbejdsplan.

Onsdag den 10. februar, kl. 8-10.00

Drøftelse og vedtagelse af projekt- og tidsplan for det strategiske samarbejde på uddannelsesområdet i 2016.
Første drøftelse af mission og
vision.
2. møde

Fortsat drøftelse af mission og
vision.

Tirsdag den 26.
april, kl. 10-12.00

Første drøftelse af fagpolitisk
grundlag.
3. møde

Fortsat drøftelse af fagpolitisk
grundlag.

Torsdag den 23.
juni, kl. 13-15.00

Første drøftelse af indsatsområder.
Status for det strategiske samarbejde på uddannelsesområdet.
2016 2. halvår
4. møde

Foreløbig konklusion vedr. fagpolitisk grundlag mhp. diskussion i LO og FTF

Torsdag den 25.
august, kl. 1012.00

Fortsat drøftelse af indsatsområder.
Første drøftelse af politisk
struktur.
5. møde

Foreløbig konklusion vedr. indsatsområder mhp. diskussion i
LO og FTF

Torsdag den 13.
oktober, kl. 1416.00

Fortsat drøftelse af politisk
struktur.
Første drøftelse af love.
6. møde

Fortsat drøftelse af love.
Første drøftelse af rammerne for
regional og lokal struktur.

Torsdag den 8. december, kl. 1416.00
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Status for det strategiske samarbejde på uddannelsesområdet og
evt. justeringer i projektplanen.
2017 1. halvår
7. møde

Fortsat drøftelse af rammerne
for regional og lokal struktur.
Første drøftelse af model for
økonomi og ressourcer.

8. møde

Dato for møderne i
2017 kommer senere

Fortsat drøftelse af model for
økonomi og ressourcer.
Udarbejdelse af forslag til navn
og profil.
Opsamling og konklusion på
baggrund af drøftelserne i LO
og FTF om fagpolitisk grundlag
og indsatsområder.

9. møde

Stillingtagen til økonomi og juridiske forhold.
Status for det strategiske samarbejde på uddannelsesområdet.

2017 2. halvår
10. møde

Samlet grundlag.

11. møde

Evaluering af det strategiske
samarbejde på det uddannelsespolitiske område.
Samlet indstilling til LO´s og
FTF´s kompetente organer.
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