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Hovedbestyrelsen (HB) er TL’s politiske ledelse mellem kongressen. På TL’s 46. 
(ekstraordinære) kongres i 2006 blev det besluttet at nedsætte to faste HB-
udvalg indenfor følgende områder: 
 
Fagpolitisk udvalg – overenskomster og aftaler 
 Løn og ansættelse 
 Arbejdsmiljø 
 Pension 
 Tillidsrepræsentanter 
 Arbejdsmiljørepræsentanter 
 Politikudvikling 
 
Uddannelsespolitisk udvalg – uddannelse og kompetence 
 Grunduddannelser inden for TL’s faglige område (i 2006 kaldet 

”teknikeruddannelser”) 
 Efteruddannelse 
 Brancheovervågning 
 Politikudvikling 
 Skolearbejdet 
 Uddannelsesovervågning  

 
HB-medlemmerne er i dag fordelt ligeligt mellem udvalgene, sådan at alle 
afdelinger er repræsenteret i begge udvalg. Desuden er formanden medlem af 
begge udvalg. I kongresbeslutningen fra 2006 hed det, at udvalgsformændene 
bør være medlem af Forretningsudvalget (FU), hvilket er tilfældet i dag.  
 
De to HB-udvalg har været en væsentlig del af HB’s arbejdsform. HB’s 
politikudvikling og kompetence på de to områder har – som det også var 
hensigten med beslutningen i 2006 – hovedsageligt fundet sted i udvalgene. 
 
Det bemærkes, at HB fastlægger strategien for TL's overenskomstforhandlinger 
og nedsætter de nødvendige forhandlingsudvalg. Endvidere bliver der i regi af 
TL’s konferencer for tillidsrepræsentanter mv. valgt repræsentanter til 
karteludvalgene, der også tiltrædes af HB-medlemmer. Der findes i dag tre 
karteludvalg: på industriens område samt inden for staten og kommunerne. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at HB fortsat har to faste udvalg - Fagpolitisk og 
Uddannelsespolitisk – som vedtaget på TL’s 46. kongres i 2006. 
 
Samtidig bemyndiges HB til at afprøve en justering af udvalgenes arbejdsform og 
sammensætning med det formål at få flere politiske drøftelser i HB. 
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 HB skal efter et år evaluere denne forsøgsordning.  
 
 I forlængelse af evalueringen bemyndiges HB til at beslutte, hvorvidt forsøget 

skal gøres permanent, eller HB’s 2 faste udvalg på anden vis skal justeres. 
 
Forsøgsordningen indebærer: 

1.  at næstformanden er formand for begge udvalg. 

2.  at Fagpolitisk udvalg udover næstformanden består af op til fem HB-
medlemmer, som vælges af HB. 

3.  at Uddannelsespolitisk udvalg udover næstformanden består af op til fire 
HB-medlemmer, som vælges af HB. 

4. at udvalgene skal være en task-force, der opfanger, hvad der rører sig både 
fagpolitisk og uddannelsespolitisk på det nuværende og fremtidige 
arbejdsmarked med henblik på at løfte politiske diskussioner ind i HB’s 
arbejde. 

5. at udvalgene ad hoc kan suppleres af ressourcepersoner inden for konkrete 
emner. Disse personer kan være andre HB-medlemmer, tillidsvalgte, 
medlemmer, personer fra faglige netværk og landsdækkende udvalg, 
medarbejdere, eksperter mv. og vil typisk blive rekrutteret fra afdelinger, 
landsdækkende udvalg eller forbund. 

 
De nuværende karteludvalg og OK-forhandlingsudvalg fortsætter uændret som 
nævnt i sagsfremstillingen. 
 
Udmøntningen af de politiske beslutninger sker ligeledes fortsat i TL’s 
administrative ledergruppe. 
 
Motivering 
Formålet med forslaget er at give større rum i HB til politikudvikling. De deraf 
efterfølgende politiske beslutninger sikres dermed en optimal behandling i HB, 
der udgør TL’s øverste politiske ledelse i kongresperioden. 
 
Endvidere er ønsket at afprøve en mere fleksibel udvalgssammensætning, hvor 
TL’s egne og eksterne ressourcepersoner kan trækkes ind i udvalgsarbejdet på 
ad hoc-basis. 


