
    
 

 
Ekstraordinær kongres den 21. september 2021 

  

BESLUTNINGSFORSLAG til kongresdagsordenens pkt. 4  
Antallet af afdelinger i Fødevareforbundet NNF 
 
Som følge af vedtagelsen af ”Fællesskabsløsninger 2” på kongressen i 2016, vedtog 
kongressen et protokollat til forbundslovene indeholdende proces for reduktion af antallet af 
afdelinger fra 6 til 4. Hovedbestyrelsen fik bemyndigelse til at træffe den endelige beslutning 
om ændring af afdelingsstrukturen, som skulle træde i kraft pr. 1. januar 2020.   
 
Baggrunden for vedtagelsen var bl.a. et stærkt ønske om at fortsætte som selvstændigt 
forbund, som kunne drives økonomisk ansvarligt.  
 
Den vedtagne proces i forhold til at reducere antallet fra 6 til 4 afdelinger, har været i gang 
siden 2016, med drøftelser afdelingerne imellem, internt i afdelingsbestyrelsen og på møder 
med tillidsvalgte. Der har således været gjort et grundigt forarbejde, for at kunne komme med 
en indstilling til Hovedbestyrelsen.  
 
Sideløbende med denne proces, ændrer Fødevareforbundet NNF’s økonomiske situation sig 
væsentlig grundet salget af forbundets aktier i forsikringsselskabet ALKA. Dermed bortfalder 
det stærke økonomiske incitament for en sammenlægning af afdelinger. Dette kombineret 
med en bekymring blandt flere af afdelingsledelserne om, at man fysisk kommer for langt væk 
fra medlemmerne foranlediger, at de 6 afdelinger fremsender denne konklusion til 
Hovedbestyrelsens møde den 5. februar 2020  
 
” Med henvisning til 2016 kongressens beslutning, som et led i F2, at reducere forbundets 
afdelinger fra 6 til 4 senest ved udgangen af 2019, skal vi herved meddele, at dette ikke er 
effektueret. Der har siden kongressen været afholdt et antal møder, mellem 
afdelingsledelserne, med henblik på at efterleve kongresbeslutningen. Afdelingsbestyrelserne 
har løbende drøftet og dagsordensat kongresbeslutningen, hvilket ikke har ført til yderligere 
tiltag. Med ovenstående afrapportering, overbringer vi herved kongressens beslutning til 
hovedbestyrelsen og ser frem til en grundig debat”.  
 
Det er Hovedbestyrelsens vurdering, at kongresprotokollatet giver hovedbestyrelsen en 
bemyndigelse – men ikke en forpligtigelse - til at kunne foretage ændringer i 
afdelingsstrukturen.  
Det er desuden Hovedbestyrelsens vurdering, at en del af forudsætningen for 
kongresvedtagelsen er faldet bort, eftersom forbundets økonomiske situation har ændret sig 
væsentligt. På denne baggrund har Hovedbestyrelsen besluttet at overlade den endelige 
beslutning om reduceringen af antallet af afdelinger til en ekstraordinær kongres.  
 
 
Indstilling 
 
Hovedbestyrelsen indstiller til den ekstraordinære kongres: 
 
”Antallet af afdelinger forbliver i den nuværende struktur med 6 afdelinger, og at lovene 
tilpasses denne struktur.” 


