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2 Sager til diskussion / beslutning 

2.1 Suppleanter ved REP 2022 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og beslutter håndtering af sagen.

Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet 15. november 2022 spurgte Line Schiellerup til den mail, som er tilgået de 
repræsentanter, som har haft behov for indsupplering og de suppleanter, som er blevet indsuppleret. 

Hovedbestyrelsen drøftede kort sagen og besluttede, at den skal drøftes på ekstraordinært møde, og at HB 
skal have sagen belyst forud for dette.  

Vedlagt findes et notat, som gengiver mailen, begrundelsen for denne samt uddrag af relevant tekst i 
foreningens vedtægter.  

2.2 Lukket punkt



Indkaldelse til ex. hovedbestyrelsesmøde i 
Danske Fysioterapeuter den 
5. december 2022
 

2.3 Lukket punkt 

2.4 Lukket punkt 

2.5 Lukket punkt 

3 Sager til orientering 

3.1 Orientering om de Regionale og Kommunale Kompetencefonde 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orienteringen til efterretning.

Resumé: 

Etablering af, og størrelsen på, fondene 

En række organisationer og RLTN står bag den Regionale og den Kommunale Fond, som blev etableret ved 
OK15. 

Ved OK21 er Akademikerne, og derved Danske Fysioterapeuter, indtrådt i Regionale fond, som et 
selvstændigt fondsområde med i alt 25,42 mio. kr. Midlerne anvendes til økonomisk støtte til individuel 
kompetenceudvikling blandt de omfattede regionalt ansatte akademikere. Der tilføres knap 3,5 mio.kr. ved 
hver af de 7 puljeåbninger i overenskomstperioden. 

Ligeledes ved OK21 indtrådte Akademikerne og Danske Fysioterapeuter i den kommunale fond, som et 
selvstændigt fondsområde med i alt 40,14 mio.kr. Midlerne anvendes til økonomisk støtte til individuel 
kompetenceudvikling, blandt de omfattede kommunalt ansatte akademikere. Der tilføres godt 5 mio. kr. 
ved hver af de 7 puljeåbninger i overenskomstperioden. 
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Kommunikation om fonden 

Danske Fysioterapeuters sekretariat har, ved hver puljeåbning, haft nyheden i Corpus, med særlig fokus på 
TR og leder nyhedsbrevet. Fondene har været nævnt to gang i Fysioterapeuten, og der har derudover været 
afholdt Webinar for medlemmer, der havde spørgsmål vedr. ansøgningsprocessen.  

Midler givet til fysioterapeuter 

Danske Fysioterapeuters sekretariat kan ikke med sikkerhed sige, hvor mange midler der af fondene er 
blevet tildelt fysioterapeuter, da fondene deles med Akademikernes andre medlemmer. Det vurderes, at 
Fysioterapeuter står for en anselig mængde af ansøgninger inden for sundhedsområderne (K4 
Sundhedsområdet og R110 Sygehusvæsen).  

I tilfælde hvor en fysioterapeut ikke har en TR, skal Danske fysioterapeuters sekretariatet være 
medunderskriver. Dette har sekretariatet gjort 11 gange, hvilket har resulteret i bevillinger til efter- 
videreuddannelse på ca. 150.000 kr. 
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