
Anbefaling fra FOA's og PMF's fælles hovedbestyrelsesmøde 6. september 2004 til 
kongresserne 6. november 2004 
 
Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) har i 
perioden januar 2004 og frem til Hovedbestyrelsernes møde den 6. september 2004 tilve-
jebragt grundlag for en fusion af de to forbund. 
 
Grundlaget består af følgende elementer; 
 

• Målsætninger og fagpolitisk grundlag 
• Love og strukturelle forhold 
• A-kasseforhold 
• Økonomi 
• Information  
• Personaleforhold 

 
Grundlaget kan sikre at: 
 

• Det ny forbund vil udgøre en stærk organisation på det offentlige område og der-
med i den offentlige debat om udviklingen af velfærdssamfundet. Ligeså vil forbun-
det udgøre en stærk medspiller i udviklingen af fagbevægelsen. 

 
• Det ny forbund vil være et forbund, der organiserer medlemmer indenfor alle vel-

færdssamfundets kerneområder og vil vægte det tværfaglige samarbejde i forbun-
det og med øvrige organisationer, der repræsenterer offentligt ansatte. 

 
• Det ny forbund vil være et forbund, der sætter fokus på faget og fagligheden. I et 

forbund der organiserer mange faggrupper er det vigtigt, at der er opmærksomhed 
på den enkelte faggruppe og at medlemmets fag afspejler sig i forbundet og fagfor-
eningens politik og aktiviteter. 

 
• Det ny forbund vil kunne matche kommuner og regioners fremtidige opgaver og be-

stå af en række økonomisk og politisk selvstændige fagforeninger, der organiserer 
sig og udvikler deres politik ud fra lokale og regionale forhold. 

 
• Det ny forbunds A-kasse skal kunne tackle de opgaver og krav der stilles til fremti-

dens beskæftigelsesindsats uanset hvor opgaven bliver placeret. A-kassen skal 
først og fremmest konkurrere på kvalitet i servicen overfor medlemmerne og skal 
kunne tilbyde en god kvalitet til en billig pris, så A-kassen på alle områder er kon-
kurrencedygtig i forhold til øvrige A-kasser.   

 
• Det ny forbund vil sikre medlemmet en minimumsservice i spørgsmål og sager ved-

rørende den enkeltes løn- og ansættelsesvilkår. Uanset hvor i landet man har sit 
medlemskab så er man sikret ensartet kvalitet i sagsbehandlingen, der ikke kan til-
sidesættes af lokale prioriteringer. 

 
• Det ny forbund vil komme til at bestå af 4 sektorer, heraf en Pædagogisk sektor 

hvori pædagogmedhjælpergruppen integreres, så sektoren kommer til at udgøre 



 

55.000 af forbundet ca. 200.000 medlemmer. Den pædagogiske sektor bliver en 
stærk medspiller og samarbejdspartner i forsvaret af dagtilbud i offentligt regi og 
styrkelse af den pædagogiske udvikling og forskning. 

 
• Det ny forbund vil vægte arbejdsplads-kendskab og organiseringsarbejde meget 

højt. Et moderne forbund er kendetegnet ved sin nærhed på arbejdspladserne, og 
som i samarbejde med aktive tillidsrepræsentanter konstant er med til at udvikle or-
ganisationen og ikke mindst være til stede, når og hvor de faglige problemer opstår. 

 
Forbundenes ledelser finder, at der er skabt et bæredygtigt grundlag for en fusion af FOA 
og PMF og indstiller på den baggrund følgende til vedtagelse på forbundenes kongresser 
lørdag den 6. november: 
 
 
Således vedtaget af FOA’s og PMF’s hovedbestyrelser den 6. september. 
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Indstilling til PMF's 19.ordinære kongres 6.-8. november 2004 
  

 
Kongressen beslutter at danne et nyt fælles forbund ved en fusion mellem Forbundet af 
Offentligt Ansatte og Pædagogisk Medhjælper Forbund i henhold til de mellem de to for-
bunds hovedbestyrelser indgåede aftaler og fusionsgrundlag. 
  
Efter PMF’s forbundsvedtægts § 21 kan en sammenlægning med et andet forbund alene 
ske efter beslutning ved en urafstemning. 
 
Kongressen beslutter at udskrive urafstemning til afholdelse i perioden fra 10. november til 
10. december 2004. Kongressen anbefaler medlemmerne at stemme ja til en fusion mel-
lem de to forbund. 
  
Hvis urafstemningen i henhold til begge forbunds vedtægter / love beslutter sammenlæg-
ningen afholdes stiftende kongres i det nye fælles forbund tirsdag den 25. januar 2005. 
  
Samtlige aktiver og passiver i PMF indgår i det nye fælles forbund, som overdrages alle 
forpligtelser og rettigheder fra PMF. 
 

 
 

Indstilling til FOA's ekstraordinære kongres lørdag den 6. november 2004 
 
 

 
Kongressen beslutter at danne et nyt fælles forbund ved en fusion mellem Pædagogisk 
Medhjælper Forbund og Forbundet af Offentligt Ansatte i henhold til de mellem de to for-
bunds hovedbestyrelser indgåede aftaler og fusionsgrundlag. 
 
Efter FOA’s forbundslove § 24 kan en sammenlægning med et andet forbund alene ske ef-
ter beslutning ved en urafstemning. 
 
Kongressen beslutter at udskrive urafstemning til afholdelse i perioden fra 10. november til 
10. december 2004. Kongressen anbefaler medlemmerne at stemme ja til en fusion mel-
lem de to forbund. 
 
Hvis urafstemningen i henhold til begge forbunds vedtægter / love beslutter sammenlæg-
ningen afholdes stiftende kongres i det nye fælles forbund tirsdag den 25. januar 2005. 
 
Samtlige aktiver og passiver i FOA indgår i det nye fælles forbund, som overdrages alle 
forpligtelser og rettigheder fra FOA. 
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