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Forslag om fusion mellem Socialpædagogernes Landsforbund og 
BUPL 

 
Motivation: 
Sammen med andre pædagoger har vi i PFF-TR-gruppen i Odense Kommune længe undret os 
over, at man har delt pædagogerne i to fagforeninger. 
 
I pædagogernes daglige arbejde med højere grad af inklusion oplever vi, at tilgangen til de 
mennesker vi arbejder med, i dag tager samme udgangspunkt uanset, om det foregår i en 
SFO, døgninstitution for børn/unge, værksteder for mennesker med fysisk og psykisk 
udviklingshæmning, specialskoler, vuggestuer etc. Vi tilstræber at praktisere vores 
pædagogfaglighed med blik for de etiske overvejelser, som er en nødvendighed i godt 
pædagogisk arbejde. 
 
Vi mener, at vi vil stå stærkere sammen frem for at kæmpe indbyrdes om mediernes og 
politikernes opmærksomhed omkring vores fag. En fagforening med styrken fra de mange, 
som også vil komme specialområderne til gode. 
 
Efter kommunalreformen i 2007 har vi også konstateret, at BUPL’ere og SL’ere langt hen ad 
vejen har fået den samme arbejdsgiver, nemlig kommunerne. Vi tror derfor på, at vi kan stå 
stærkere i forhandlingerne med KL og regionerne, hvis vi står samlet.  
 
Det ser ud til, at Socialpædagogerne over de sidste ti år langsomt er blevet overhalet af BUPL i 
forhold til løn og pension. 
 
I vores virke som tillidsrepræsentanter oplever vi, at vores medlemmer vægter løn og 
arbejdsvilkår højt i deres forventninger til deres fagforening. Disse forventninger mener vi, 
bedst indfries i en fagforening med mange medlemmer.  
 
Derudover mener vi, at vi kan få mere for pengene ved at sammenlægge administration og 
ledelse i de to fagforeninger og derved højne kvaliteten af den service, der ydes 
medlemmerne. 
 
Vi har i dag en uddannelse, som giver os adgang til arbejde inden for alle områder i det 
pædagogiske felt - vi kan altså skifte område fra det socialpædagogiske område til 
daginstitutionsområdet eller omvendt med den grunduddannelse, vi har. Hvorfor så være 
opdelt i to forskellige fagforeninger? 
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Som medarbejdere inden for det dagbehandlende og forebyggende område har vi gennem de 
sidste 13 år haft dobbelt medlemskab i SL og BUPL, hvilket betyder, at vi har fået et godt 
kendskab til begge fagforeninger og derfor ikke er bekymrede over forskellene mellem dem. 
 
 
Forslag: 
Undertegnede stiller forslag om, at hovedbestyrelsen i Socialpædagogernes Landsforbund 
arbejder frem mod en sammenlægning af BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund, således 
at der opstår en samlet fagforening. Dette arbejde foregår frem til næste kongres i 2018, så 
det kan ligge klar til beslutning på denne.  
 
Forslagsstiller: 
Stine Wittrup 
På vegne af PFF-TR-gruppen i Odense Kommune  
140269-2282 (jeg vil gerne bede om, at mit i cpr.nr. ikke vises i det forslag, som bliver 
udsendt) 
 
Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til forkastelse 
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