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Motivering  

 

Medlemmer på PFF-overenskomsten bliver tvunget til at melde sig i BUPL eller SL.  

Dette bestemmes ikke af faglige præferencer men fx ud fra hvilken pensionskasse man tilhører.  

Det betyder i praksis, at vi på samme arbejdsplads, under samme overenskomst oplever forskellige vilkår. 

 

- Fx tilbød SL fuld konfliktstøtte ved forrige overenskomstforhandling hvor BUPL tilbød konfliktlån. Der ydes ikke 

støtte til de samme uddannelser. FX kan medlemmer af BUPL søge overenskomstmidler til 

familieterapeutuddannelsen, mens SL,s medlemmer oplever at de får afslag på dette.  

- Nyuddannede skal melde sig ind i BUPL  

- Har du tidligere stået i LFS (Landsforeningen For Socialpædagoger) skal du melde dig ind i BUPL  

- Kommer du fra en stilling hvor du enten var medlem af BUPL eller SL må du ikke skifte forbund, uanset hvordan 

dine kolleger på arbejdspladsen er organiseret. 

- SL inviterer til mange fagligt relevante temadage og kurser hvor En stor del af PFF-medlemmerne ikke har 
adgang.  

- Det står dig dog frit for at melde dig ind i en gul fagforening! Da vi (angiveligt) ikke har fagforeningstvang i 
Danmark.  

 

Ved kongressen 2018 blev det besluttet, at SL skulle arbejde på et frit fagforeningsvalg for PFF-medlemmer. Dette er 

stadig et ønske og vi forventer at der stadig aktivt arbejdes hen imod dette, men vi må også konstatere at BUPL p.t. ikke 

er interesserede i denne løsning. 

 

SL kan ikke fjerne grænseaftaler uden forhandling med andre forbund. Men som medlemmer kan vi heller ikke være 

interesserede i, at aftaler indgået mellem forbundene tilsidesætter medlemmernes interesser.  

 

Indstilling 

Kongressen beslutter, at SL skal arbejde aktivt på at sikre PFF-medlemmer samme vilkår og adgang til samme ydelser 

på samme overenskomst.  

 

Forslagsstiller:  

Klaus Birk Jensen, medlems nr. 1062204689  

Lars Wittrock Dyreborg Nielsen, medlems nr. 4000199278 

 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til forkastelse.  
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