Forslag til målsætninger for arbejdet med BUPL’s økonomi og ressourcer

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Forslag: Målsætninger for det økonomiske arbejde i BUPL
1. De samlede ressourcer skal bringes i spil, så det skaber størst mulig værdi for
medlemmerne
- fordi medlemmerne er i centrum i det, vi laver. Det gør vi ved at sikre, at BUPL’s
arbejde har et tydeligt medlemssigte og hviler på politiske beslutninger.
2. Der skal være midler til at understøtte fællesskabet og den fælles prioritering
- fordi fælles satsninger og opgaver på tværs i BUPL er med til at sikre en handlekraftig
og effektiv organisation. Det gør hovedbestyrelsen ved løbende at sikre, at de fælles
politiske fokusområder understøttes økonomisk og ressourcemæssigt.
3. Økonomien skal bruges strategisk
- fordi arbejdet med økonomien er et væsentligt supplement til at sikre, at vi samlet set
får mest politisk målopfyldelse for de færreste penge, og at vi sikrer helheden i BUPL.
Økonomien skal understøtte de politiske prioriteringer og strategiske satsninger i
BUPL. Det gør vi ved at sikre, at relevante økonomiske overvejelser er en obligatorisk
del af hovedbestyrelsens beslutningsgrundlag herunder bevillinger fra HB-puljen.
4. Økonomien skal være gennemsigtig og give mening
- fordi de politiske handlemuligheder afhænger af, at vi har overblik over økonomien og
en forståelse for, hvad der ligger bag tal og prioriteringer både på kort og langt sigt. Det
gør vi ved at relatere økonomien til det, BUPL laver – altså tydeliggøre
sammenhængene mellem politik, indsatser, penge og ressourcer. Det gør vi ved at
lave meningsfulde økonomiske opfølgninger med fokus på de politiske
prioriteringsmuligheder. Samtidig sikrer vi, at værktøjer og processer inden for det
økonomiske område løbende udvikles og forbedres.
5. BUPL’s kontingentprofil skal drøftes og evt. opdateres
- fordi det, medlemmerne betaler, skal harmonere med et politisk godkendt
ambitionsniveau og værdisæt, pædagogernes økonomiske virkelighed og med øje
for rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Det gør vi ved at kontingentprofilen
afdækkes og drøftes i hovedbestyrelsen og eventuelt justeres på kongressen.
Begrundelse: På kongressen i 2016 blev vedtaget et sæt målsætninger. som revideres med
udgangspunkt i ambitionen om at sikre en større understøttelse af bl.a. de politiske fokusområder
og indsatser i den kommende kongresperiode og dermed sikre større gennemslagskraft i
organisationen.
Forudsætningen for målsætningerne er, at der altid er styr på økonomien. De økonomiske
målsætninger skal derfor også sikre, at økonomien giver mening, så den kan bruges i de politiske
prioriteringer og i sidste ende give mest mulig værdi for vores medlemmer.

