Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

KAP. II: MEDLEMMERNE

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7
8

En gennemgang af BUPL’s love har vist, at der er behov for at arbejde på flere mindre justeringer
af lovene. Hovedbestyrelsen nedsatte på baggrund heraf et lovudvalg.

9
10

Lovudvalget har haft til opgave at gennemføre et servicetjek af BUPL´s love frem mod kongres
2020.

11

Udvalget har haft til opgave at:

12

•

At sikre at lovene fremstår retvisende og afspejler allerede trufne beslutninger.

13
14

•

At afdække hvor der kan være behov for at skabe større klarhed og gennemsigtig i BUPL´s
regelgrundlag.

15
16

•

At udarbejde et oplæg til hovedbestyrelsen, som kan danne afsæt for hovedbestyrelsens
stillingtagen til, hvad den vil anbefale kongressen af lovændringer.

17

•

At kvalificere hovedbestyrelsens evt. kongresforslag vedr. lovændringer.

18
19
20

Dette gør sig gældende for alle 27 lovændringsforslag som er en del af servicetjekket af BUPL´s
love.

21
22

Der ønskes med dette forslag at lave en mere retvisende overskrift for kapitlet.

23
Gældende

Forslag

Ny formulering

KAP. II. Medlemmerne

KAP. II. Ændre ”Medlemmerne”
til ”Medlemskab”

KAP. II. Medlemskab

24
25

Ikrafttrædelse:

26

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 4 Aktive medlemmer: Optagelse af aktive medlemmer

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Det er vurderingen at det har været uklart, om nye medlemmer skulle opfylde et eller flere af
kriterierne 1-3 oplistet i § 4. Kriterierne er derfor opsat, så der skabes mere tydelighed.

10
11

Desuden er der tilføjet formulering som var gældende inden 2010, nemlig ”og hvis arbejdsområde
ikke er underlagt en anden forhandlingsberettiget organisation”.

Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 4 Som aktive medlemmer kan
optages:

§ 4 Ændret opstilling af
paragraffen + tilføjet ”og hvis
arbejdsområde ikke er underlagt
en anden forhandlingsberettiget
organisation” til litra c

§ 4 Som aktive medlemmer kan
optages:

1. Personer der har gennemført en uddannelse til
pædagog eller en tilsvarende uddannelse.
2. Personer der er ansat i
stillinger, der er omfattet
af kollektive overenskomster og aftaler indgået af
BUPL.
3. Pædagoger der er beskæftiget med pædagogisk arbejde indenfor
BUPL´s område.
4. Studerende på pædagoguddannelsen.

1)
a) Personer der har gennemført en uddannelse til
pædagog eller en tilsvarende uddannelse
og
b) Personer der er ansat i
stillinger, der er omfattet
af kollektive overenskomster og aftaler indgået af
BUPL
eller
c) Personer der er beskæftiget med pædagogisk arbejde indenfor BUPL´s
område og hvis arbejdsområde ikke er underlagt
en anden forhandlingsberettiget organisation
2) Studerende på
pædagoguddannelsen, som har
valgt aktivt medlemskab af BUPL.

12

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

13

Ikrafttrædelse:

14

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 5 Passive medlemmer

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9
10

Vurderingen er, at ”passive medlemmer” har en negativ klang. Forslaget skal desuden ses i
sammenhæng til lovændringsforslaget vedr. Kap. II: Medlemmerne, hvor det foreslås at ændre
overskriften for kapitel II til ”Medlemskab”.

11
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 5 Passive medlemmer

§ 5 Ændre overskrift fra ”Passive
medlemmer” til ”Passivt
medlemskab”

§ 5 Passivt medlemskab

12
13

Ikrafttrædelse:

14

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 7 Indmeldelse

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9
10

Der har været efterlyst tydelighed omkring pligten til at oplyse ændringer i arbejdssted osv.
Forpligtigelsen til dette har været en smule ”skjult” under afsnittet om indmeldelse og derfor er
vurderingen at det hører bedre hjemme under § 13.

11

Desuden foreslås en konsekvensrettelse af ”forbund” til ”BUPL”.

12
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 7 stk. 1 Uændret

Flytte § 7 stk. 2 til § 13 hvor det
bliver til nyt stk. 5

§ 7 stk. 1 Uændret

§ 7 stk. 2 Medlemmet har pligt til
skriftligt og hurtigst muligt at
meddele forbundet oplysninger
om uddannelsesforhold,
ansættelsesforhold, bopæl mv.
og eventuelle ændringer heri,
som har betydning for
medlemmets kontingentstatus,
overførsel til anden fagforening
eller faglig organisation.

+ erstatte ”forbundet” med
”BUPL”

13
14

Ikrafttrædelse:

15

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

§ 13 stk. 5 Medlemmet har pligt til
skriftligt og hurtigst muligt at
meddele BUPL oplysninger om
uddannelsesforhold,
ansættelsesforhold, bopæl mv. og
eventuelle ændringer heri, som
har betydning for medlemmets
kontingentstatus, overførsel til
anden fagforening eller faglig
organisation.

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 12 Rettigheder: Brug af BUPL fremfor foreningen

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8

Formålet med ændringen er, at brugen af BUPL fremfor foreningen strømlines lovene igennem.

9
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 12 Medlemmer kan tilbydes
juridisk og anden faglig bistand
om spørgsmål, der angår
medlemmets ansættelsesforhold i
sager, der er opstået efter
optagelse i foreningen.

§ 12 Erstatte ”foreningen” med
”BUPL”

§ 12 Medlemmer kan tilbydes
juridisk og anden faglig bistand
om spørgsmål, der angår
medlemmets ansættelsesforhold i
sager, der er opstået efter
optagelse i BUPL.

10
11

Ikrafttrædelse:

12

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 13 Pligter: Brug af BUPL fremfor forbundet

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Formålet med ændringen er, en mere tydelig skelnen mellem brug af begreberne ”forbund” og
”BUPL”.
Gældende

Forslag

Ny formulering

§13 Ethvert medlem er
forpligtiget til at efterleve
nærværende love, eventuelle
lokale vedtægter samt de
beslutninger, der træffes af
forbundets kompetente organer.

§13 ”Forbundet” erstattes
konsekvent med ”BUPL”

§13 Ethvert medlem er
forpligtiget til at efterleve
nærværende love, eventuelle
lokale vedtægter samt de
beslutninger, der træffes af
BUPL´s kompetente organer.

Stk. 2 Medlemmet er forpligtiget
til at betale det kontingent, der er
fastsat af kongressen eller
hovedbestyrelsen.

Stk. 2 Medlemmet er forpligtiget
til at betale det kontingent, der er
fastsat af kongressen eller
hovedbestyrelsen.

Stk. 3 Kontingentet skal betales
til forbundet månedsvis forud.
Hvis kontingentet ikke betales
rettidigt, og det ikke er betalt
senest 4 uger efterpå-krav,
slettes medlemmet.

Stk. 3 Kontingentet skal betales
til forbundet månedsvis forud.
Hvis kontingentet ikke betales
rettidigt, og det ikke er betalt
senest 4 uger efterpåkrav, slettes
medlemmet.

Stk. 4 Medlemmet må ikke selv
forhandle eller indgå aftaler med
modparten i en sag, der
forhandles af forbund eller
fagforening på medlemmets
vegne, medmindre det er aftalt
forinden.

Stk. 4 Medlemmet må ikke selv
forhandle eller indgå aftaler med
modparten i en sag, der
forhandles af BUPL på
medlemmets vegne, medmindre
det er aftalt forinden.

10
11

Ikrafttrædelse:

12

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 15 Suspension og eksklusion

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servetjekket af BUPL´s love.

8
9

I straffeloven anvendes ikke længere begrebet ”sædelighedsforbrydelser”, men i stedet begrebet
”seksualforbrydelser”.
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 15 stk. 2 Et medlem, der er
dømt for at have begået en
strafbar handling over for et eller
flere børn, der er dømt for
sædelighedsforbrydelser mod
børn efter straffeloven, eller der
offentligt udtaler sig til støtte for
sådanne handlinger, kan
ekskluderes.

§ 15 stk. 2 Erstatte
”sædelighedsforbrydelser” med
”seksualforbrydelser”

§ 15 stk. 2 Et medlem, der er
dømt for at have begået en
strafbar handling over for et eller
flere børn, der er dømt for
seksualforbrydelser mod børn
efter straffeloven, eller der
offentligt udtaler sig til støtte for
sådanne handlinger, kan
ekskluderes.

10
11

Ikrafttrædelse:

12

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 18 Kongres: opgørelse af medlemstal

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8

Ændringsforslaget medfører, at medlemstallet opgøres i de år, hvor der afholdes ordinær kongres.

9
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 18 stk. 1 Uændret

§ 18 stk. 3 Indsættes efter ”1.
august”: ”lige år” og slette ”den
seneste”

§ 18 stk. 1 Uændret

§ 18 stk. 2 Uændret

§ 18 stk. 2 Uændret

§ 18 stk. 3 Hver lokal fagforening
tildeles af de 180 delegerede
forlods 1 delegeret udover de
valgte
hovedbestyrelsesmedlemmer. De
resterende delegerede fordeles
forholdsmæssigt blandt
fagforeningerne efter medlemstal
opgjort den seneste 1. august.

§ 18 stk. 3 Hver lokal fagforening
tildeles af de 180 delegerede
forlods 1 delegeret udover de
valgte hovedbestyrelsesmedlemmer. De resterende
delegerede fordeles
forholdsmæssigt blandt
fagforeningerne efter medlemstal
opgjort 1. august lige år.

§ 18 stk. 4 Uændret

§ 18 stk. 4 Uændret

10
11

Ikrafttrædelse:

12

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x:

2

§ 20 Ordinære kongres: Indkaldelse

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Det har været lovudvalgets vurdering, at skriftlig kommunikation også kan være via elektroniske
kanaler.

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 20 Indkaldelse til kongressen
sker med 1 måneds varsel.
Indkaldelse kan ske ved
elektronisk kommunikation til den
enkelte delegerede samtidig med
annoncering på BUPL´s
hjemmeside.

§ 20 Erstatte ”kan ske ved
elektronisk” med ”sker ved
skriftlig”

§ 20 Indkaldelse til kongressen
sker med 1 måneds varsel.
Indkaldelse sker ved skriftlig
kommunikation til den enkelte
delegerede samtidig med
annoncering på BUPL´s
hjemmeside.

Stk. 2 Uændret

Stk. 2 Uændret

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 22 Ordinær kongres: Valg til forretningsudvalget

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Udtrykket ”faglige sekretærer” bruges kun sjældent om de to forretningsudvalgsmedlemmer og bør
derfor ændres.

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 22 litra 1-8 Uændret

§ 22 litra 9: ”2 faglige sekretærer”
erstattes med: 2 yderligere
medlemmer af
forretningsudvalget”

§ 22 litra 1-8 Uændret

litra 9 Valg af forretningsudvalg:
•
•
•

1 forbundsformand
1 næstformand
1 hovedkasserer

2 faglige sekretærer

litra 9 Valg af forretningsudvalg:
•
•
•

1 forbundsformand
1 næstformand
1 hovedkasserer

Yderligere 2 medlemmer af
forretningsudvalget

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 24 Ordinær kongres

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5

Bemærkninger:

6

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

7

I paragraffen refereres til BUPL´s love, og det er derfor ikke korrekt at skrive vedtægter.

8
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 24 Uændret

§ 24 stk. 2 ”Vedtægtsændrin-ger”
erstattes af: ”lovændrin-ger”

§ 24 Uændret

stk. 2 Vedtægtsændringer kræver
mindst 2/3 flertal af de afgivne
stemmer

9
10

Ikrafttrædelse:

11

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

stk. 2 Lovændringer kræver
mindst 2/3 flertal af de afgivne
stemmer

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 25 Ordinær kongres: Beslutningsreferat

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Det er vurderingen at der er behov for en præcisering, da weekender for nogle pædagoger også
godt kan være arbejdsdage.
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 25 Beslutningsreferat
offentliggøres til de delegerede
senest 10 arbejdsdage efter
kongressen. Indsigelser mod
referatet skal være fremme hos
forbundet senest 10 arbejdsdage
efter udsendelsen.

”arbejdsdage” erstattes med:
”hverdage”

§ 25 Beslutningsreferat
offentliggøres til de delegerede
senest 10 hverdage efter
kongressen.
Indsigelser mod referatet skal
være fremme hos forbundet
senest 10 hverdage efter
udsendelsen.

10
11

Ikrafttrædelse:

12

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 26 Ordinær kongres: Valg til TR-løngruppen

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8

For at sikre en ens tolkning i hele organisationen foreslås nedenstående præcisering.

9
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 26 Uændret

§ 26 Stk. 3 præcisering af
formuleringen ”ingen af disse må
bestride et valgt tillidshverv i
organisationen”

§ 26 Uændret

Stk. 2 Uændret
Stk. 3: Kongressen vælger 3
medlemmer samt 2 suppleanter
til TR-løngruppen. Ingen af disse
må bestride et valgt tillidshverv i
organisationen.

10
11

Ikrafttrædelse:

12

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Stk. 2 Uændret
Stk. 3: Kongressen vælger 3
medlemmer samt 2 suppleanter
til TR-løngruppen. Ingen af disse
må være lønnede
tillidsrepræsentanter eller
medlemmer af
hovedbestyrelsen.

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 27 Ekstraordinær kongres

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love

8
9

Det er vurderingen, at det er uklart hvad 2. led dækkede over i stk. 2. Ændringen er foreslået for at
sikre gennemsigtighed og klarhed i lovene.

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 27 Uændret

§ 27 stk. 2 Erstatte
”Ekstraordinær kongres efter stk.
1, 2. led skal holdes”

§ 27 Uændret

Stk. 2 Ekstraordinær kongres
efter stk. 1, 2. led skal holdes
senest 5 uger efter, at forbundet
har modtaget en anmodning, som
opfylder kravet i stk. 1. I
anmodningen skal det angives,
hvilke temaer der ønskes
behandlet.

med
”Hvis mindst 1/4 af de
kongresdelegerede skriftligt
anmoder om en ekstraordinær
kongres, skal den holdes”

Stk. 3 Uændret

Stk. 2 Hvis mindst 1/4 af de
kongresdelegerede skriftligt
anmoder om en ekstraordinær
kongres, skal den holdes
senest 5 uger efter, at forbundet
har modtaget en anmodning, som
opfylder kravet i stk. 1. I
anmodningen skal det angives,
hvilke temaer der ønskes
behandlet.
Stk. 3 Uændret

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x:

2

§ 29 Hovedbestyrelse

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8

I §18 bruges begrebet ”øverste myndighed”, hvilket bør være gennemgående i BUPL´s love.

9
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 29 Hovedbestyrelsen er
BUPL´s højeste myndighed
mellem kongresserne.

§ 29 Erstatte ”højeste” med
”øverste”

§ 29 Hovedbestyrelsen er
BUPL´s øverste myndighed
mellem kongresserne.

Stk. 2 Uændret

Stk. 2 Uændret

10
11

Ikrafttrædelse:

12

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x:

2

§ 33 Forretningsudvalget: Sammensætning og formalia

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Der henvises til bemærkningen til ændringsforslaget til § 22 Ordinær kongres: Valg til
forretningsudvalget

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 33 Forretningsudvalget består
af forbundsformand,
næstformand, hovedkasserer og
2 faglige sekretærer.

§ 33 ”2 faglige sekretærer”
erstattes af: ”yderligere 2
forretningsudvalgsmedlemmer”

§ 33 Forretningsudvalget består
af forbundsformand,
næstformand, hovedkasserer og
yderligere 2
forretningsudvalgsmedlemmer.

Stk. 2 Uændret

Stk. 2 Uændret

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2
3

Forretningsudvalget, sammensætning og formalia: Ændring ved fratrædelse i
funktionsperioden

4
5

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

6
7

Bemærkninger:

8

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

9
10

Der lægges op til at der sker en præcisering af hvad der sker, hvis formanden træder tilbage midt i
funktionsperioden.

11
12

Desuden er det vurderingen at det er upræcist, hvor næstformand/hovedkasserer kan konstitueres
fra ved fratrædelse.

13
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 33 stk. 1 Uændret

§ 33 stk. 2 Tilføjelse af ” Såfremt
formanden fratræder i
funktionsperioden, indkaldes der
til ekstraordinær kongres, hvor en
ny formand vælges.” samt ”fra
forretningsudvalgets midte.”

§ 33 stk. 1 Uændret

stk. 2 Såfremt næstformand eller
hovedkasserer fratræder i
funktionsperioden, konstituerer
hovedbestyrelsen
næstformand/hovedkasserer i
den resterende funktionsperiode.

14
15

Ikrafttrædelse:

16

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

stk. 2 Såfremt formanden
fratræder i funktionsperioden,
indkaldes der til ekstraordinær
kongres, hvor en ny formand
vælges. Såfremt næstformand
eller hovedkasserer fratræder i
funktionsperioden,
konstituerer hovedbestyrelsen
næstformand/hovedkasserer
fra forretningsudvalgets midte
i den resterende
funktionsperiode.

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§§ 37-40 BUPL´s Lederforening: Rettelse af navn

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Der stilles forslag om en konsekvensrettelse således, at Lederforeningen gennem lovene står
nævnt som Lederforeningen i BUPL. Ændringen omfatter §37-40.

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

§§ 37-40 Lederforeningen og
BUPL´s Lederforening

§§ 37-40 De steder hvor der står
”lederforeningen” eller ”BUPL´s
lederforening” rettes det til
”Lederforeningen i BUPL”

§ 37-40 Lederforeningen i
BUPL

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk
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1

Lovændringsforslag x

2

§ 41 Rejsesekretærer: Præcisering af funktionsperiode

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Vurderingen er, at for at skabe mest mulig klarhed i lovene, er behov for en præcisering af, hvornår
funktionsperioden for rejsesekretærerne starter.

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 41 stk. 1 Uændret

I § 41 stk. 2 indsættes efter
”funktionsperiode”: ”, som
påbegyndes på det HB-møde
hvor valget foretages”

§ 41 stk. 1 Uændret

Stk. 2 Rejsesekretærer vælges af
hovedbestyrelsen blandt
organisationens medlemmer. De
vælges for en toårig
funktionsperiode umiddelbart
efter kongressen.
Hovedbestyrelsen kan afsætte en
rejsesekretær i funktionsperioden
med 2/3-flertal, hvis det findes
nødvendigt. Hvis én eller flere
rejsesekretærposter ikke kan
besættes, bestemmer
hovedbestyrelsen, hvorledes det
pågældende arbejdsområde skal
bestrides.

Og ”umiddelbart” slettes

Stk. 3 Uændret
Stk. 4 Rejsesekretærer kan ikke i
funktionsperioden være medlem
af nogen fagforeningsbestyrelse.
På den sidste ordinære
generalforsamling forud for
funktionsperiodens udløb er
rejsesekretæren dog berettiget til
at modtage valg til en hvilken
som helst post i fagforeningen og
landsforbundet. I tilfælde af
sådant valg beklæder den

Stk. 2 Rejsesekretærer vælges af
hovedbestyrelsen blandt
organisationens medlemmer. De
vælges for en toårig
funktionsperiode, som
påbegyndes på det HB-møde
hvor valget foretages efter
kongressen. Hovedbestyrelsen
kan afsætte en rejsesekretær i
funktionsperioden med 2/3-flertal,
hvis det findes nødvendigt. Hvis
én eller flere rejsesekretærposter
ikke kan besættes, bestemmer
hovedbestyrelsen, hvorledes det
pågældende arbejdsområde skal
bestrides.
Stk. 3 Uændret

Stk. 4: Erstatte ”fagforeningen og
landsforbundet” med ”BUPL”

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Stk. 4 Rejsesekretærer kan ikke i
funktionsperioden være medlem
af nogen fagforeningsbestyrelse.
På den sidste ordinære
generalforsamling forud for
funktionsperiodens udløb er
rejsesekretæren dog berettiget til
at modtage valg til en hvilken
som helst post i BUPL. I tilfælde
af sådant valg beklæder den

Udsendt 16. september 2020

pågældende begge poster indtil
funktionsperiodens udløb.

pågældende begge poster indtil
funktionsperiodens udløb.

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk
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1

Lovændringsforslag x

2

§ 42 De lokale fagforeninger: geografisk inddeling

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8

Redaktionel ændring.

9
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 42 BUPL består af et antal
lokale fagforeninger geografisk
fordelt som angivet i bilag til
vedtægten (side 21).

§ 42 ”vedtægten” erstattes med ”
BUPL´s love”

§ 42 BUPL består af et antal
lokale fagforeninger geografisk
fordelt som angivet i bilag til
BUPL´s love (side 21).

Stk. 2 Uændret

Stk. 2 Uændret

10
11

Ikrafttrædelse:

12

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk
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1

Lovændringsforslag x

2

§ 43 De lokale fagforeninger: Justering i forhold til kompetence og opgaver

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Forretningsudvalget skal ikke vurdere selve forslaget fra fagforeningerne, men blot sikre at der er
overensstemmelse med BUPL´s love og derfor er vurderingen at der er behov for denne ændring.

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 43 Stk. 1 Uændret

§ 43 stk. 2 ”Forretningsudvalget
skal godkende det juridiske
indhold forud for behandling på
generalforsamlingen”

§ 43 Stk. 1 Uændret

Stk. 2 Hver lokal selvstændig
fagforening kan udarbejde lokale
vedtægter med regler, der
udfylder og supplerer de
bestemmelser, der er angivet i
nærværende kapitel. Lokale
vedtægter må ikke tilsidesætte
BUPL´s love eller på anden måde
stride mod BUPL´s
fællesskabsinteresser.
Forretningsudvalget skal
godkende det juridiske indhold
forud for behandling på
generalforsamlingen

erstattes af ny formulering:
”Forretningsudvalget skal
godkende, at vedtægterne er i
overensstemmelse med BUPL´s
love”

Stk. 3 Uændret

Stk. 2 Hver lokal selvstændig
fagforening kan udarbejde lokale
vedtægter med regler, der
udfylder og supplerer de
bestemmelser, der er angivet i
nærværende kapitel. Lokale
vedtægter må ikke tilsidesætte
BUPL´s love eller på anden måde
stride mod BUPL´s
fællesskabsinteresser.
Forretningsudvalget skal
godkende, at vedtægterne er i
overensstemmelse med
BUPL´s love
Stk. 3 Uændret

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
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1

Lovændringsforslag x

2

Fagforeningens bestyrelse: Ændring af overskrift

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Da paragraffen beskriver rammerne for generalforsamlingerne i fagforeningerne er vurderingen, at
der er behov for en mere retvisende overskrift.

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

Fagforeningens bestyrelse

Erstatte ”bestyrelse” med
”generalforsamling” i overskriften

Fagforeningens
generalforsamling

§ 45 Uændret

§ 45 Uændret

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2

§ 48 Dagsorden til generalforsamling: Suppleanter til bestyrelsen

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9

Enkelte fagforeninger har svært ved at efterleve kravet om et mindsteantal suppleanter. Der
lægges derfor op til at tilpasse loven til den virkelighed, der opleves i nogle fagforeninger.

10
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 48 stk. 1 litra 1-6 Uændret

§ 48 litra 7 h: Slette ”,
således at der efter
generalforsamlingen
s bestemmelse
vælges mindst 3 og
højest 6 suppleanter”

§ 48 stk. 1 litra 1-6 Uændret

litra 7. valg af
a.
b.
c.
d.

Formand
Næstformand
Kasserer
Hovedbestyrelsesmedlem(mer
)
e. Mindst to
hovedbestyrelsessuppleanter
f. Lønnede tillidsrepræsentanter
g. Eventuelle øvrige
bestyrelsesmedlemmer ud
over de under 7a),b),c),d) og f)
valgte, således at bestyrelsen
efter generalforsamlingens
bestemmelse kommer til at
bestå af mindst 5 medlemmer
h. Suppleanter til bestyrelsen,
således at der efter
generalforsamlingens
bestemmelser vælges mindst
3 og højest 6 suppleanter.
i. Kongresdelegerede vælges
blandt medlemmerne af
fagforeningsbestyrelsen. Hvis
bestyrelsen har flere
delegerede end
bestyrelsesmedlemmer
vælges de resterende

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

litra 7. valg af
a.
b.
c.
d.

Formand
Næstformand
Kasserer
Hovedbestyrelsesmedlem(mer
)
e. Mindst to
hovedbestyrelsessuppleanter
f. Lønnede tillidsrepræsentanter
g. Eventuelle øvrige
bestyrelsesmedlemmer ud
over de under 7a),b),c),d) og f)
valgte, således at bestyrelsen
efter generalforsamlingens
bestemmelse kommer til at
bestå af mindst 5 medlemmer
h. Suppleanter til bestyrelsen
i. Kongresdelegerede vælges
blandt medlemmerne af
fagforeningsbestyrelsen. Hvis
bestyrelsen har flere
delegerede end
bestyrelsesmedlemmer
vælges de resterende
delegerede først blandt
suppleanterne til bestyrelsen,
dernæst blandt medlemmerne
i den lokale fagforening. I

Udsendt 16. september 2020

j.
k.

delegerede først blandt
suppleanterne til bestyrelsen,
dernæst blandt medlemmerne
i den lokale fagforening. I
forlængelse heraf vælges der
mellem 3 og 5 suppleanter for
de kongresdelegerede.
Kritisk revisor
Suppleant for kritisk revisor

Stk. 2-5 Uændret

11
12

Ikrafttrædelse:

13

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

j.
k.

forlængelse heraf vælges der
mellem 3 og 5 suppleanter for
de kongresdelegerede.
Kritisk revisor
Suppleant for kritisk revisor

Stk. 2-5 Uændret

Udsendt 16. september 2020

1

Lovændringsforslag x

2
3

§ 48 Dagsorden til ordinær generalforsamling: Valg af lønnede
tillidsrepræsentanter

4
5

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

6
7

Bemærkninger:

8

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

9
10
11

Da § 46 stk. 8 giver mulighed for, at fagforeningerne selv kan træffe bestemmelse om
fremgangsmåde ved lokale valg, er der behov for at komme med den foreslåede tilføjelse for at
imødekomme den forskellighed der er i fagforeningerne.

12
Gældende

Forslag

Ny formulering

§ 48 stk. 1 litra 1-6 Uændret

§ 48 litra 7 f
indsættes: ”på
baggrund af
bestemmelse om
fremgangsmåde ved
valg jf. § 46 stk. 8”

§ 48 stk. 1 litra 1-6 Uændret

litra 7. valg af
a.
b.
c.
d.
e.

Formand
Næstformand
Kasserer
Hovedbestyrelsesmedlem(mer)
Mindst to
hovedbestyrelsessuppleanter
f. Lønnede tillidsrepræsentanter
g. Eventuelle øvrige
bestyrelsesmedlemmer ud
over de under 7a),b),c),d) og f)
valgte, således at bestyrelsen
efter generalforsamlingens
bestemmelse kommer til at
bestå af mindst 5 medlemmer
h. Suppleanter til bestyrelsen,
således at der efter
generalforsamlingens
bestemmelser vælges mindst 3
og højest 6 suppleanter.
i. Kongresdelegerede vælges
blandt medlemmerne af
fagforeningsbestyrelsen. Hvis
bestyrelsen har flere
delegerede end
bestyrelsesmedlemmer vælges

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

litra 7. valg af
a.
b.
c.
d.
e.

Formand
Næstformand
Kasserer
Hovedbestyrelsesmedlem(mer)
Mindst to
hovedbestyrelsessuppleanter
f. Lønnede tillidsrepræsentanter
på baggrund af bestemmelse
om fremgangsmåde ved valg
jf. § 46 stk. 8
g. Eventuelle øvrige
bestyrelsesmedlemmer ud
over de under 7a),b),c),d) og f)
valgte, således at bestyrelsen
efter generalforsamlingens
bestemmelse kommer til at
bestå af mindst 5 medlemmer
h. Suppleanter til bestyrelsen,
således at der efter
generalforsamlingens
bestemmelser vælges mindst 3
og højest 6 suppleanter.
i. Kongresdelegerede vælges
blandt medlemmerne af
fagforeningsbestyrelsen. Hvis

Udsendt 16. september 2020

j.
k.

de resterende delegerede først
blandt suppleanterne til
bestyrelsen, dernæst blandt
medlemmerne i den lokale
fagforening. I forlængelse
heraf vælges der mellem 3 og
5 suppleanter for de
kongresdelegerede.
Kritisk revisor
Suppleant for kritisk revisor

Stk. 2-5 Uændret

j.
k.

bestyrelsen har flere
delegerede end
bestyrelsesmedlemmer vælges
de resterende delegerede først
blandt suppleanterne til
bestyrelsen, dernæst blandt
medlemmerne i den lokale
fagforening. I forlængelse
heraf vælges der mellem 3 og
5 suppleanter for de
kongresdelegerede.
Kritisk revisor
Suppleant for kritisk revisor

Stk. 2-5 Uændret

13
14

Ikrafttrædelse:

15

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
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1

Lovændringsforslag x

2

§ 54 Pensionistsektionen

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9
10
11
12

Der lægges op til, at der sker en ajourføring af formuleringerne som konsekvens af
kongresbeslutningen (kongresforslag 8.3) i 2018 om at forankre pensionistarbejdet lokalt i
fagforeningerne. Som konsekvens heraf er der ikke længere en centralt forankret landsdækkende
pensionistsektion, og det foreslås derfor, at § 54 udgår – dvs. at der ikke længere vil være en
særskilt beskrivelse af medlemsgruppen i vedtægterne.

13
Gældende

Forslag

A. Pensionistsektionen

§ 54 slettes

§ 54. Pensionistmedlemmer
organiseres i en fælles
pensionistsektion.
Stk. 2 Pensionistsektionen
udfærdiger selv nærmere
vedtægter for sektionens virke.

14
15

Ikrafttrædelse:

16

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Ny formulering
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1

Lovændringsforslag x

2

§ 55 Pædagogstuderende

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9
10
11
12

Der lægges op til, at forankringen af de studerende i lovene ikke er en del af afsnittet om sektioner.
De studerende er organiseret i en selvstændig organisation, som har indgået en samarbejdsaftale
med BUPL, hvilket bl.a. giver dem en plads i hovedbestyrelsen og på kongressen. Det er derfor
misvisende, at de studerendes forankring i lovene fremgår under overskriften ”sektioner”. Indholdet
og ordlyden af paragraffen vil være den samme.

13
Gældende

Forslag

Ny formulering

B. Pædagogstuderende

§ 55 flyttes om under Kap. 3
BUPL´s politiske struktur, så § 55
bliver til § 52 under overskriften
Pædagogstuderende

B. Pædagogstuderende

§ 55 De pædagogstuderendes
interesser varetages centralt og
lokalt gennem den pædagogiske
studieorganisation, som BUPL
har indgået en samarbejdsaftale
med, og hvis overordnede mål er
at sikre pædagogstuderende de
bedst mulige studie- og
arbejdsforhold.

De efterfølgende §-numre tilrettes
ved den redaktionelle
gennemskrivning

§ 52 De pædagogstuderendes
interesser varetages centralt og
lokalt gennem den pædagogiske
studieorganisation, som BUPL
har indgået en samarbejdsaftale
med, og hvis overordnede mål er
at sikre pædagogstuderende de
bedst mulige studie- og
arbejdsforhold.

Stk. 2 Samarbejdsaftalen
indeholder alle væsentlige
forhold, herunder særlige
samarbejdsflader og gensidig
orientering. Aftalen revideres
hvert andet år.

Stk. 2 Samarbejdsaftalen
indeholder alle væsentlige
forhold, herunder særlige
samarbejdsflader og gensidig
orientering. Aftalen revideres
hvert andet år.

Stk. 3 Studieorganisationen
vælger 2 repræsentanter til
BUPL´s hovedbestyrelsen.

Stk. 3 Studieorganisationen
vælger 2 repræsentanter til
BUPL´s hovedbestyrelsen.

Stk. 4 Studieorganisationen
vælger 8 repræsentanter som
delegerede til BUPL´s kongres.

Stk. 4 Studieorganisationen
vælger 8 repræsentanter som
delegerede til BUPL´s kongres.

Stk. 5 Når studieorganisationen
gennemfører vedtægtsændringer,

Stk. 5 Når studieorganisationen
gennemfører vedtægtsændringer,

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk

Udsendt 16. september 2020

er foreningen forpligtiget til i
umiddelbar forlængelse heraf at
orientere BUPL om de
gennemførte ændringer.

er foreningen forpligtiget til i
umiddelbar forlængelse heraf at
orientere BUPL om de
gennemførte ændringer.

Formålet hermed er til stadighed
at sikre, at der er et
interessefællesskab mellem den
pågældende pædagogiske
studieorganisation og BUPL.
Udeladelse heraf kan medføre
indskrænkninger i
studieorganisationens deltagelse
i BUPL´s ledende organer.

Formålet hermed er til stadighed
at sikre, at der er et
interessefællesskab mellem den
pågældende pædagogiske
studieorganisation og BUPL.
Udeladelse heraf kan medføre
indskrænkninger i
studieorganisationens deltagelse
i BUPL´s ledende organer.

14
15

Ikrafttrædelse:

16

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Bupl.dk
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1

Lovændringsforslag x

2

Øvrige sektioner

3
4

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

5
6

Bemærkninger:

7

Dette lovændringsforslag er en del af servicetjekket af BUPL´s love.

8
9
10

I forlængelse af lovændringsforslagene, hvor paragraffen om pensionistsektionen slettes § om
studenterorganisationen flyttes, foreslås det at slette c. § 56 øvrige sektioner. Som konsekvens
heraf falder sektionsbegrebet helt ud af BUPL´s love.

11
Gældende

Forslag

C. øvrige sektioner

§ 56 slettes

§ 56. Der kan for grupper af
medlemmer oprettes sektioner i
BUPL. De nærmere regler for en
sektions virke godkendes af
kongressen.
Hovedbestyrelsen kan i
kongresperioden træffe
beslutning om en sektions
oprettelse samt fastsætte
foreløbige regler for sektionens
virke.
Beslutninger herom forelægges
førstkommende ordinære
kongres til godkendelse.

12
13

Ikrafttrædelse:

14

Umiddelbart efter kongressens vedtagelse.
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Ny formulering

