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Kongresudvalget: Organisatorisk udredning 

Kongresudvalget har efter gennemgang af Faglige Seniorers vedtægter konstateret, 
at der er et behov for at drøfte Forbundsudvalgets og Sektionsformandsudvalgets 
organisatoriske placering i Faglige Seniorers struktur fremadrettet. 

Forbundsudvalget 
Forbundsudvalget er historisk nedsat som et politisk og organisatorisk organ med 
repræsentanter fra samtlige kollektive medlemsforbund. Udvalget ligger udenfor 
Faglige Seniorers organisation selv om trådene til Faglige Seniorers hovedbesty-
relse og øvrige udvalg igennem årene er blevet tættere og tættere. 

Det gælder de ældrepolitiske diskussioner, hvor Faglige Seniorers hovedbestyrelse 
spiller en stadig større rolle som FH-fagbevægelsens ældrepolitiske stemme. Men 
også fordi de enkelte medlemsforbund i stigende grad overlader den ældrepolitiske 
dagsorden til Faglige Seniorer, hvorefter Forbundsudvalget får stadig sværere ved 
at rejse en ældrepolitisk debat i de respektive medlemsforbund. 

I mange fagforbund oplever seniorklubberne på samme tid, at tilknytningen til 
”moderforbundet” svækkes. Lokalafdelinger i forbundene bliver nedlagt eller fusio-
neret, hvorved ”gamle bastioner” i lokalområderne forsvinder og livsgrundlaget for 
de faglige seniorklubber bliver vanskeligere. 

I den situation er der brug for fællesskab og sammenhold i lokalområderne. Ikke 
mindst er der brug for et stærkere samarbejde med Faglige Seniorers sektioner og 
lokalforeninger, sådan at ingen medlemmer oplever, at de bliver ladt i stikken, selv 
om grundlaget for deres seniorklub forsvinder lokalt. 

Sektionerne 
Faglige Seniorers sektioner står i de kommende år overfor tilsvarende store udfor-
dringer. Med de mange nye medlemsorganisationer er der også kommet medlem-
mer, som ikke har et klubtilhørsforhold eller en repræsentation i lokalområdet. 
Derfor har Faglige Seniorers hovedbestyrelse besluttet at igangsætte en proces med 
oprettelse af lokalforeninger, hvor det skønnes formålstjenligt. 

Lokalforeningerne skal danne rammen om såvel den ældrepolitiske debat i kommu-
nerne, som sociale aktiviteter der imødekommer forventningerne fra de titusindvis 
af medlemmer, der af den ene eller den anden årsag ikke har et klubtilhørsforhold.  
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For ti år siden blev vi ikke mødt af dette forventningspres ganske enkelt fordi de fle-
ste medlemmer aldrig havde hørt om Faglige Seniorer. Og mange var desværre hel-
ler ikke blevet præsenteret for muligheden for et seniormedlemskab af deres faglige 
organisation.  

Men i løbet af de seneste 4 år har vi opbygget en tæt og vedholdende medlemskon-
takt igennem en stærk og offensiv kommunikationsstrategi, hvor digitale nyheds-
breve er rygraden. Det ugentlige nyhedsbrev udkommer således til 160.000 
abonnenter, og mens vi i 2017 havde 419.000 sidevisninger på vores hjemmesider, 
var tallet i 2021 steget til astronomiske 32 millioner. 

Faglige Seniorer står således overfor to store udfordringer, som kun kan løses i fæl-
lesskab og ved at samle alle gode kræfter.  

Forslag 
Kongresudvalget indstiller til indarbejdelse i den organisatoriske udtalelse til kon-
gressen følgende: 

• Der igangsættes et arbejde, der skal afdække modeller, der kan indplacere
såvel Forbundsudvalget som Sektionsformandsudvalget som to selvstændige
udvalg på niveau med de øvrige faste udvalg under hovedbestyrelsen.

• Arbejdet igangsættes umiddelbart efter kongressen i oktober 2022 og skal
afsluttes indenfor et år.

• Det skal munde ud i et konkret beslutningsforslag til Faglige Seniorers ho-
vedbestyrelse, og hovedbestyrelsen bemyndiges til den tid at føre forslaget
ud i livet.

• Udvalgsarbejdet udføres af et Kongresudvalg, der sammensættes på samme
måde som det nuværende kongresudvalg.

Målet er, at udvalgene med hver deres udgangspunkt får en stærkere samarbejds-
flade samt at vi på begge områder får sikret en organisatorisk udvikling til gavn og 
glæde for alle Faglige Seniorers 250.000 medlemmer. 
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