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Vedtægter for Pharmadanmarks 

Arbejdsløshedsordning (PDA) 

§ 1. Formål 

Pharmadanmarks Arbejdsløshedsordning har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra medlemmerne 

at yde sine medlemmer midlertidig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed. 

PDA administrerer den vedtagne gruppelivsforsikring for alle medlemmer af arbejdsløshedsordning. 

Stk.2. Udvalget for PDA kan beslutte, at der kan ydes økonomisk bistand til opsagte medlemmer til deltagelse i 

aktiviteter, der kan medvirke til at fremme, at disse på ny kommer i beskæftigelse. 

§ 2. Medlemmerne 

Medlemmer af arbejdsløshedsordningen er medlemmer af Pharmadanmark, der er færdiguddannede og som er i 

beskæftigelse eller søger beskæftigelse, jf. vedtægternes § 5 stk. 2, nr. 2, dog undtaget medlemmer ansat i 

tjenestemandsstillinger. 

Stk.2. Optagelse i arbejdsløshedsordningen sker efter de af udvalget for PDA fastsatte regler med virkning fra 

førstkommende første i en måned. 

Stk.3. Ved optagelse fremsendes link til nærværende vedtægter med eventuelle tillæg og ændringer samt link til 

gruppelivsaftale. 

§ 3. Understøttelsens omfang 

Medlemmer af arbejdsløshedsordning har ikke krav på understøttelse, idet det er en betingelse, at 

arbejdsløshedsordningens midler er tilstrækkelige til at betale understøttelse.  

Stk. 2. Understøttelsesniveauet fastlægges under hensyntagen til arbejdsløshedsordningens samlede økonomi. 

En gang årligt fastlægges dels en støtteprocent, som er den maksimale procentdel af den hidtidige løn, der kan ydes 

kompensation for, dels en maksimumssats for den understøttelse, der kan ydes.  

Støtteprocenten kan ikke overstige det, der er tilladt i forhold til arbejdsløshedslovgivningens regler. Støtteprocent og 

maksimumssats forelægges på repræsentantskabsmødet. 

Såfremt procentsatsen ændres, offentliggøres ændringen senest 1. december med virkning fra efterfølgende 1. 

januar. 

Stk. 3. Understøttelsen fastsættes med udgangspunkt i den gennemsnitlige indkomst i de sidste tre måneder før 

støtteperioden. 

Stk. 4 Ved beregningen af understøttelsen modregnes altid den af arbejdsdirektoratet højeste fastsatte dagpengesats 

uanset medlemmets forsikringsstatus i en statsanerkendt arbejdsløshedsordning.  

Stk.5. Understøttelsesperioden andrager maksimalt 52 uger. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan udvalget 

for PDA dog forlænge denne periode med indtil 52 uger. 
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Stk.6. Understøttelsen udbetales hver måned bagudrettet efter retningslinjer fastsat af udvalget for PDA. 

Stk.7. Økonomisk bistand til deltagelse i beskæftigelsesfremmende aktiviteter kan alene ske i det omfang, udvalget for 

PDA finder, at der er tilstrækkelige midler i ordningen hertil, dog først efter at der er afregnet understøttelse efter § 3 

stk. 1 og 2 

§ 4. Betingelser for at opnå understøttelse 

Medlemmer kan søge om understøttelse ved at indgive ansøgning til Pharmadanmarks sekretariat, der behandler 

ansøgningen. Ansøgning om understøttelse skal indgives forinden hver ny understøttelsesperiode påbegyndes. 

Stk.2. Medlemmer skal opfylde følgende betingelser for at kunne ansøge om støtte: 

Stk.2.a Medlemmet skal have haft minimum 12 måneders fagrelevant beskæftigelse af minimum 15 timer ugentlig 

inden for en periode af 2 år. 

Stk.2.b Medlemmer med mindre end 2 års kandidatalder skal have været medlem af Pharmadanmark uafbrudt fra 

kandidateksamen. 

Medlemmer med mere end 2 års kandidatalder skal have været medlem af Pharmadanmark i de foregående 2 år. 

Stk.2.c Medlemmer, der har modtaget skriftlig opsigelse, skal en måned inden første ledighedsdag ansøge skriftligt om 

støtte fra arbejdsløshedsordningen. 

Stk.2.d I tilfælde af ophør af et på forhånd tidsbegrænset ansættelsesforhold skal der skriftligt søges om støtte fra 

arbejdsløshedsordningen senest 1 måned inden ophøret. 

Stk.2.e Efter udløbet af en fuld understøttelsesperiode kan et medlem først søge om ny understøttelse efter i en 

periode på indtil 2 år at have været beskæftiget med fagrelevant arbejde i 1 år med mindst 15 timers ugentlig 

tjenestetid, og 

Stk.2.f Medlemmet må ikke selv have opsagt sin stilling eller være blevet ledig på anden selvforskyldt måde. 

Stk.3. Såfremt et medlem kan anføre fyldestgørende grunde for egen opsigelse eller den opståede ledighed, kan 

udvalget for PDA tilkende vedkommende understøttelse i henhold til ordningens regler. 

Stk.4. Medlemmer kan søge om understøttelse med virkning fra umiddelbart efter opsigelsesvarslets udløb. 

Stk.5. Det er i øvrigt en betingelse for at kunne få tildelt støtte, at medlemmet på egen hånd søger fagrelevant 

beskæftigelse og i øvrigt er villig til at modtage anvist passende arbejde. 

Stk.6. Forbigående sygdom, der er dokumenteret ved lægeattest og som ikke hindrer medlemmet i at søge og påtage 

sig et arbejde inden for normale frister, betragtes som lovligt forfald, og medfører ingen indskrænkning i muligheden 

for at få understøttelse. 

Stk.7. Medlemmer med selvstændig virksomhed som hovederhverv skal for at kunne ansøge være medlem af en 

statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 

Stk.8. Tildeling af understøttelse er betinget af, at medlemmet hverken på opsigelsestidspunktet eller på tidspunktet 

for understøttelsens udbetaling er i restance med kontingent til Pharmadanmark. 

Stk.9. Økonomisk bistand til deltagelse i beskæftigelsesfremmende aktiviteter kan søges og bevilges allerede 

umiddelbart efter, at opsigelsen er afgivet. 
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§ 5. Indskrænkninger i understøttelse 

Såfremt medlemmet i understøttelsesperioden oppebærer indtægt ved anden beskæftigelse reduceres en tildelt 

understøttelse i henhold til § 3 med tilsvarende timetal. 

Stk.2. Såfremt et medlem giver urigtig meddelelse eller ikke efterkommer henstillinger i forbindelse med anvist 

arbejde, kan udvalget bestemme, at medlemmet slettes som medlem eller for en periode helt eller delvist fratages 

muligheden for understøttelse. 

§ 6. Bidrag til arbejdsløshedsordningen 

Stk.1. Bidrag til arbejdsløshedsordningen og gruppelivsordningerne opkræves samlet. Ændring i bidragene fastsættes 

på det ordinære repræsentantskab og kan være af forskellig størrelse for de forskellige medlemsgrupper. 

Stk.2. Bidragene til PDA indbetales af medlemmerne samtidigt med øvrige kontingentindbetalinger til 

Pharmadanmark. 

Stk.3. Eventuel bonus på gruppelivsforsikringerne for medlemmer i arbejdsløshedsordningen overføres til PDA. 

Stk.4. Arbejdsledige medlemmer, som ikke modtager støtte fra PDA, betaler ikke bidrag til arbejdsløshedsordning. 

Stk.5. Der foretages pr. 31. december og 30. juni en opgørelse over ordningens formue samt over de forventede 

indtægter og udgifter i det påbegyndte halvår. 

Såfremt de til rådighed stående midler ikke dækker de forventede udgifter i det kommende halvår, forelægges 

spørgsmålet for hovedbestyrelsen med henblik på stillingtagen til eventuel overførsel af beløb fra forhandlingsfonden 

i henhold til § 33 i Pharmadanmarks vedtægter.  

Stk.6. Såfremt ordningens midler ikke er tilstrækkelige til at sikre, at ordningens forpligtelser kan opfyldes, skal 

ordningen ophøre med at udbetale understøttelse, jf. dog § 3 stk. 2 

§ 7. Ledelse og administration 

Arbejdsløshedsordningens øverste myndighed er Pharmadanmarks repræsentantskab. 

Kun medlemmer af PDA er stemmeberettigede i spørgsmål vedrørende PDA. 

Stk.2. Udvalget for PDA har ansvaret for ledelsen af arbejdsløshedsordningen og fastlægger retningslinjerne for 

sekretariatets administration i overensstemmelse med vedtægterne. 

Stk.3. Udvalget for PDA består af 

- formand, valgt for 2 år ad gangen af repræsentantskabet, samt 

- 2 repræsentanter fra Pharmadanmark – Stat 

- 2 repræsentanter fra Pharmadanmark – Regioner og Kommuner 

- 2 repræsentanter fra Pharmadanmark - Privat og  

- 2 repræsentanter fra Pharmadanmark - Apotek, 

valgt af sektionernes repræsentantskabsmedlemmer for 2 år ad gangen i ulige år.  
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Der vælges en suppleant fra hver af sektionerne. 

Valgene foretages på det ordinære repræsentantskabsmøde. 

Stk.4. Der føres protokol over udvalgets virksomhed. Herudover fastsætter udvalget selv en forretningsorden. 

Udvalgets beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk.5. Pharmadanmarks sekretariat administrerer arbejdsløshedsordningen i overensstemmelse med retningslinjerne 

fastlagt af udvalget for PDA. 

§ 8 Regnskab m.v. 

Arbejdsløshedsordningens midler forvaltes uden vederlag af Pharmadanmark. 

Stk.2. Arbejdsløshedsordningens regnskab aflægges på det ordinære repræsentantskabsmøde i Pharmadanmark. 

Regnskabet følger kalenderåret.  

Regnskabet revideres af Pharmadanmarks revisorer samt afgives til kritisk revision hos de parlamentariske revisorer. 

Stk.3. Arbejdsløshedsordningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke kassens 

medlemmer nogen personlig hæftelse 

§ 9 Ændringer 

Ændringer af vedtægter eller beslutning om arbejdsløshedsordningens opløsning kan kun foretages efter de regler, 

der gælder for tilsvarende forhold i Pharmadanmarks vedtægter. 

Disse vedtægter er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde, november 2021 og bekræftet ved en 

efterfølgende urafstemning blandt de af foreningens medlemmer, der er dækket af arbejdsløshedsordningen. 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget ved urafstemning 9. december 2021. 


