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2 Sager til diskussion / beslutning 

 

2.1 Beskyttelse af politisk valgte medlemmer 

 
Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen  

• drøfter redegørelsen 

Resumé: 

Som udløber af en konkret sag drøftede SALS på sit møde den 28. september 2020 den 

gældende beskyttelse af politisk valgte medlemmer.  

Der findes i gældende lovgivning og regler kun en relativt begrænset beskyttelse af politiske 

valgte, som ikke er favnet af specielle regler (f.eks. tillidsrepræsentanter).  

SALS arbejder som led i sit arbejde med vilkårene i praksissektoren på muligheden for at vælge 

kontaktpersoner blandt de ansatte i sektoren, herunder også beskyttelse af disse. SALS har 

sendt en forhandlingsanmodning til Sektionen for arbejdsgivere herom i januar 2020. Der er 

fortsat ikke optaget drøftelser eller forhandlinger mellem sektionerne. 

 

2.2 Karriereudvikling for fuldtidsarbejdende politisk valgte i Danske 

Fysioterapeuter 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Beslutter model for karriereudvikling for fuldtidsarbejdende politisk valgte 

Resumé: 

Regionsformændene i Danske Fysioterapeuter har drøftet behovet for, at man som 

fuldtidsarbejdende politisk valgt i Danske Fysioterapeuter fortløbende har mulighed for 

karriereudvikling.  

Opmærksomheden skal dels have fokus på behovet for, at den fuldtidsarbejdende politisk 

valgte udvikler sig i rollen som politisk valg. Dels på, at den politisk valgte har kompetencer, 
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som vedkommende kan opnå relevant beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, når 

vedkommende på et givet tidspunkt udtræder af funktionen som politisk valgt.  

Regionsformændene har udarbejdet et forslag til model for karriereudvikling for 

fuldtidsarbejdende politisk valgt i Danske Fysioterapeuter (bilag 1), som nu præsenteres for 

hovedbestyrelsen med henblik på godkendelse.  

Modellen indbærer, at der afsættes en samlet pulje på 30.000 om året til 

karriereueviklingssamtaler for politisk valgte. Og at der giver mulighed for, at der ved konkret 

henvendelse til hovedbestyrelsen kan bevilliges op til 6 ugers vikardækning ved deltagelse i 

diplom- eller masteruddannelse. 

 

2.3 Tidsplan for X-REP forberedelse 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Godkender tidsplan for X-REP forberedelse herunder  

 

o Godkender frist for fremsendelse af forslag  

o Godkender nye datoer for HBM i april, maj og juni 

o Godkender at deltagelse i Folkemøde 2021 skaleres til et minimum  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen besluttede på seneste møde, at det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde skal afholdes 27.-28. august 2021 på Hotel Storebælt i Nyborg.  

Der er på baggrund af denne dato udarbejdet udkast til tidsplan for forberedelse af dagsorden 

og materiale til mødet (bilag 1).  

Der er i tidsplanen taget højde for, at REP modtager dagsorden og materiale før sommerferien. 

Videre er der taget højde for, at hovedbestyrelsen skal have mulighed for at drøfte forslag to 

gange før udsendelse og en tredje gang umiddelbart forud for selve mødet.  

Den foreslåede tidsplan indebærer to forhold, som hovedbestyrelsen skal være opmærksom 

på. For det første er det nødvendigt at ændre datoer for HBM i maj og juni måned for, at 

møderne kan nås og tidsfrister for udsendelse af HB materiale kan overholdes.  

For det andet ændres mødet i april fra et to-dages møde til et en-dags, mens møderne i maj og 

juni begge gøres til to-dages møder. Ny oversigt over HBM 2021 er vedlagt som bilag 2.  

Og for det tredje lægges der op til, at HBs deltagelse i Folkmøde 2021 skaleres ned med henblik 

på at reducere mødebelastningen for HB i juni samt prioritere sekretariatets ressourcer i 

forhold til X-REP.  
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2.4 Lønundersøgelsen 2020 - dialog med sektionerne 

 
Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter lønundersøgelsen 2020 med formændene for sektionerne 

 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen havde på sit møde den 13. januar den første indledende drøftelse af 

resultaterne fra lønundersøgelsen 2020. Til dét møde havde de to sektioner fremsendt 

kommentarer til lønundersøgelsen 2020. 

Til dette møde er de to sektionsformænd (Tine Hasselbrink og Morten Graversen) inviteret dels 

til supplering af det fremsendte, dels til at bidrage til de fremadrettede drøftelser om løn- og 

ansættelsesvilkår i praksissektoren. 

 

2.5 Fællesmøde mellem Danske Fysioterapeuters  hovedbestyrelse og 

bestyrelsen i DSF 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen & DSF 

• Drøfter og beslutter ny samarbejdskonstruktion mellem hovedbestyrelsen og DSF 

• Drøfter hvordan man kan komme fra 2012 grundlaget (for DSF) ind i et nyt 2020/2021 

grundlag 

  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen og DSF afholder årligt et fællesmøde. I år vil der være fokus på to ting:  

1. Samarbejdskonstruktionen mellem hovedbestyrelsen og DSF. En arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra henholdsvis hovedbestyrelsen og DSF har udarbejdet et forslag til 

hvordan samarbejdskonstruktionen kan se ud fremadrettet. Der lægges op til, at 

denne drøftes og besluttes på mødet.  

2. På repræsentantskabsmødet i 2012 blev oprettelsen af DSF besluttet. På mødet 

drøftes det, hvordan man kan komme fra 2012 grundlaget for DSF (bilag 4) ind i et nyt 

2020/2021 grundlag. 
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3 Sager til orientering 

 

3.1 Forhandlingslandskabet på de offentlige områder 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen  

• tager orienteringen til efterretning 

Resumé: 

Den 1. januar 2020 blev Danske Fysioterapeuter medlem af AC. Samtidig forlod Danske 

Fysioterapeuter vores daværende hovedorganisation FTF og vores forhandlingsorganisation 

SHK. 

Der bliver på bestyrelsesmødet givet en mundtlig redegørelse. 

 

3.2 Kurser og arrangementer udbudt af Danske Fysioterapeuters 

sekretariat 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orienteringen om kursusudbud ved Danske Fysioterapeuters sekretariat til 

efterretning  

 

Resumé: 

Som baggrund for dialogen med DSF om snitflade og udbud af faglige kurser gives 

hovedbestyrelsen en status på kurser og arrangementer udbudt af Danske Fysioterapeuter 

sekretariat.  

Der er en lang tradition for, at foreningen udvikler og udbyder faglig kompetenceudvikling til 

medlemmerne. Dertil kommer de mange kurser og karrierearrangementer for TR og AMR; 

ledere og akademikere; selvstændige og iværksætter samt kurser udbudt i tilknytning til 
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praksisoverenskomsterne. Den samlede kursusvirksomhed omfatter altså en bred palette af 

tilbud og er en væsentlig faktor i fastholdelse af medlemmer i foreningen. 

Tilbuddene udvikles kontinuerligt i tråd med efterspørgsel fra medlemmerne, nye viden 

indenfor professionen, nye karrieremuligheder for fysioterapeuter samt for at støtte op om 

den politiske interessevaretagelse. For flere arrangementer gælder, at de udbydes med afsæt i 

de kompetencer og ressourcer, som sekretariatets råder over.  

Specifikt for den faglige efteruddannelse gælder, at nogle emnemæssigt er direkte henførbare 

til faglige selskaber i fysioterapi. For andre, at der ikke eksisterer et fagligt selskab på området 

aktuelt eller at emnet er relateret til rollen som fysioterapeut frem for en bestemt faglig 

praksis/et speciale.  

På mødet vil hovedbestyrelsen få en nærmere gennemgang af det historiske udbud af kurser 

og arrangementer og en eksemplificering af de ovennævnte kursus- og arrangementstyper.   

 

4 Koordineringspunkter 

 

 

 

5 Eventuelt 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  
 

  
  
  


