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§ 1. Navn og hjemsted
Fondens navn er ”Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis” i det følgende kaldt ”Fysioterapipraksisfonden”.
Stk. 2.
Fondens hjemsted er København.
§ 2. Midlernes tilvejebringelse
I henhold til overenskomst om fysioterapi af 1. januar 2015 tilvejebringes
fondens midler ved, at regionerne og kommunerne tilsammen årligt indbetaler kr. 0,88 (01-01-2015 niveau) pr. gruppe 1-sikret (inkl. børn) opgjort pr. 1. oktober foregående år. Derudover indbetaler regioner og
kommuner tilsammen kr. 3 mio. (01-04-2014 niveau) til kvalitetsudvikling. Beløbet reguleres i takt med udviklingen i honorarreguleringen pr.
1. oktober foregående år.
§ 3. Fondens formål
Fondens formål er at styrke forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis med relevans for praksissektoren og den faglige udvikling af
området gennem:
 støtte til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter med relevans for
praksissektoren,
 støtte til videreuddannelse, som understøtter færdigheder og kompetencer, der kræves for at arbejde under overenskomsten,
 støtte til individuelle videreuddannelsesforløb, der har relevans for
det kliniske arbejde i praksissektoren samt etablering af efteruddannelsestilbud for en bred målgruppe af de praktiserende fysioterapeuter i takt med, at der kræves nye færdigheder og kompetencer for at
praktisere under overenskomsten,
 støtte til relevante informations- og oplysningsformål, samt
 uddeling af 3 mio. kroner årligt til Enhed for kvalitet, jf. overenskomsten.

Der kan ansøges fra de regionale udviklingspuljer, som er indeholdt i
fondens midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter, på lige fod
med ansøgning om anden støtte, såfremt samarbejdsudvalgene ønsker at
iværksætte regionale projekter.
Stk. 2.
Bestyrelsen vedtager årligt et budget for anvendelse af fondens midler.
 Der afsættes midler til ovenstående formål samt til administration og
revision.
 Der afsættes desuden midler til afholdelse af kurser om overenskomstforhold, som kvalificerer fysioterapeuter til at arbejde som
praktiserende fysioterapeuter i sygesikringsregi (Praksiscertifikat).
 Bestyrelsen kan beslutte at anvende midler afsat til forsknings- og
kvalitetsudviklingsprojekter til etablering og styrkelse af forskningsmiljøer.
Stk. 3.
Afkast af de til enhver tid uforbrugte midler anvendes på samme måde
som fondens øvrige økonomiske midler.
§ 4. Bestyrelsen
Fondens bestyrelse består af 4 medlemmer, hvoraf to af medlemmerne
udpeges af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (et medlem fra Danske
Regioner og et medlem fra Kommunernes Landsforening) og to af medlemmerne af Danske Fysioterapeuter.
Stk. 2.
Regionernes Lønnings- og Takstnævn udpeger blandt de af Regionernes
Lønnings- og Takstnævns udpegede medlemmer formanden, og Danske
Fysioterapeuter udpeger blandt de af Danske Fysioterapeuter udpegede
medlemmer næstformanden.
Stk. 3.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand,
kan varetage hvervet i så lang tid, som den udpegende part fastsætter, og
den udpegede part kan når som helst udskifte et bestyrelsesmedlem. Ved
udskiftning af bestyrelsesmedlemmer meddeles dette den anden part
skriftligt.
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Stk. 4.
Den udpegende part fastsætter selv retningslinjer for udpegning af eventuelle suppleanters indtræden i bestyrelsen ved fravær. Det påhviler den
udpegende part at give skriftlig meddelelse til den anden part om eventuel indtræden af suppleant.
Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ét bestyrelsesmedlem fra
hver af parterne er til stede. Vedtagelser i bestyrelsen skal ske i enighed
mellem de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6.
Bestyrelsen indkalder ansøgninger om støtte fra fonden til projekter inden for fondens formål to gange årligt med ansøgningsfrister 1. april og
1. oktober.
Stk. 7.
Ved forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af
formand, næstformand samt de tre sekretærer.
§ 5. Anbringelse af fondens midler
Fysioterapipraksisfondens midler skal anbringes således, at de nødvendige beløb til enhver tid kan frigøres til deres formål.
§ 6. Forretningsorden
Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter fastsætter ved aftale en forretningsorden for fondens virksomhed inden for
rammerne af nærværende vedtægter.
Stk. 2.
Forretningsordenen kan – eventuelt efter indstilling fra bestyrelsen – ændres ved aftale mellem parterne.
§ 7. Regnskab
Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2.
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor.

Side 3

Stk. 3.
Årsregnskabet skal med revisorens påtegning samt formandens, næstformandens og sekretærernes underskrifter sendes til Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn til godkendelse.
§ 8. Administration af fonden
Sekretæropgaverne for fondens bestyrelse fordeles mellem Regionernes
Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har ansvaret for administration af fondens økonomi.
Stk. 2.
Udgifter til administration, revision og lignende afholdes inden for det af
bestyrelsen vedtagne budget.
§ 9. Ændringer i vedtægter for fonden
Ændringer i vedtægter for fond for forskning, kvalitet og uddannelse kan
finde sted ved en aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og
Danske Fysioterapeuter.
§ 10. Overenskomstløse perioder
Uanset der for en periode ikke foreligger en godkendt overenskomst, og
dermed ikke sker indbetalinger til fonden, kan fondens midler anvendes
til opretholdelse af allerede iværksatte aktiviteter.
Stk. 2.
Bestyrelsen fungerer uforandret i perioder som nævnt i stk. 1.
§ 11. Opløsning af fonden
Opløsning af midlerne kan kun besluttes af overenskomstens parter.
§ 12. Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft den 22. november 2007.
Vedtægterne er revideret d. 23. november 2010.
Vedtægterne er revideret d. 8. november 2011.
Vedtægterne er revideret d. 1. februar 2015
København, den
For
Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Danske Fysioterapeuter
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