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      15. oktober 2010 
                          J.nr. 421.1 
                          JF/jpc 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. - 22. september 2010.  
 
Til stede: Johnny Kuhr  

  Lise Hansen 
  Tina Lambrecht  
  Brian Errebo-Jensen  

 Tine Nielsen  
 Tina Frank 

Solvejg Pedersen  
 Lene Christoffersen  
 Esther Skovhus Jensen 
 Vibeke Bechtold  
 Eva Hauge 
 Marianne Breyen 

Agnes Holst (observatør for de studerende) 
 
Afbud: Ingen. 
 
Fra sekretariatet: 
 Jette Frederiksen, direktør 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Karen Langvad  
 Mette Birk Berger 
 Esben Riis 
 Hanne Aasted 
   
Ad dagsordenens punkt 1: Referat til underskrift 
 
Der forelå referat til underskrift fra HBM 25.-26./08/10  
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 17.08 - 13.09.2010 
 
Indstilling:  
Tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der blev orienteret om et møde den 27. august 2010 mellem nogle FTF og LO forbund. Mødet 
omhandlede den aktuelle situation med besparelser og velfærdsudviklingen generelt. Det blev 
aftalt, at der skulle arbejdes videre med at arrangere et nyt stormøde. Men der er ikke kommet 
mere information herom. Det blev også aftalt, at der skulle laves et velfærdstribunat til foråret, men 
det er endnu usikkert, om det bliver til noget, og hvorvidt foreningen skal deltage heri. Det er en 
forudsætning, at hovedorganisationer bliver involveret heri. 
 
Det blev bemærket, at et lignende samarbejde ikke blev til noget i Region Hovedstaden, da FTF 
organisationerne ikke kunne tilslutte sig initiativet. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer 
 
Indstilling: 
At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. 
 
Resume: 
Formålet med punktet er, at hovedbestyrelsen tager en drøftelse af, hvilke konferencer det er rele-
vant, at foreningen er politisk repræsenteret ved. I forlængelse heraf tages der en drøftelse af, 
hvem der har mulighed og interesse i at deltage på disse konferencer. 
 
Tilmelding og registrering af deltagelse i konferencer kan ske ved efterfølgende henvendelse til 
sekretariatet. Det er også muligt selv at tilmelde sig konferencerne. Udgifter ved hovedbestyrel-
sesmedlemmernes deltagelse i konferencer dækkes af foreningen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Deltagelsen i det fælles hovedbestyrelsesmøde i regi af Sundhedskartellet blev drøftet. Formålet 
med mødet er dels, at få en fælles forståelse for udgangspunktet for forhandlingerne, og dels at få 
en forståelse for samarbejdet i regi af Sundhedskartellet. Det blev bemærket, at deltagelsen fra 
hovedbestyrelsen er vigtig.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager rulledagsordenen til efterretning. 
 
Resume: 
Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmø-
der. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 
 
3.1 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet 
Indstilling: 
At de af hovedbestyrelsen stillede forslag til ændringer af lovene kommenteres med henblik på 
fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. 
 
At de af hovedbestyrelsen stillede forslag til beslutning kommenteres med henblik på fremlæggelse 
på repræsentantskabsmødet. 
 
At de af repræsentanterne stillede forslag til ændringer af lovene kommenteres og drøftes samt at 
hovedbestyrelsen tilkendegiver, om der er opbakning til de stillede forslag. 
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At de af repræsentanterne stillede forslag til beslutning kommenteres og drøftes samt at hovedbe-
styrelsen tilkendegiver, om der er opbakning til de stillede forslag. 
 
At tidsplanen for afvikling af repræsentantskabet drøftes med henblik på en godkendelse af ram-
merne for afviklingen af repræsentantskabsmødet. 
 
At de repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer giver en tilkendegivelse om  
hvorvidt de genopstiller. 
 
Resume: 
Hermed fremlægges de sidste forslag til repræsentantskabsmødet. Det drejer sig om forslag, som 
hovedbestyrelsen har udtrykt ønske om stilles på repræsentantskabsmødet samt indkomne forslag 
fra repræsentanterne.  
 
Forslag fra hovedbestyrelsen: 

• Elektroniske valg. 
• Der foreligger på baggrund af HBM 25.-26./08/10 et revideret forslag vedrørende analyse af 

repræsentantskabets og regionernes opgaver og struktur. 
• Der foreligger et forslag vedrørende ændring af medlemskategorier og et forslag om kon-

tingent for studerende på suppleringsuddannelse. Disse forslag behandles særskilt i sag 
3.2. 

• Forslag om ny fondsstruktur behandles særskilt i sag nr. 3.3. 
 
Desuden vil hovedbestyrelsen fremlægge et forslag til drøftelse vedrørende kvalitet i træningen. 
Debatoplægget er endnu ikke færdigt, da det skal afspejle bidragene, der kommer i løbet af kam-
pagnen. Hovedbestyrelsen vil få mulighed for at kommentere debatoplægget, idet det sendes rundt 
pr. mail sidst i september måned. Der henvises til bilag 3 for en uddybning af rammer for debatten. 
Forslag fra repræsentanterne: 

• Godkendelse af regnskab i regionerne 
• Regionsgeneralforsamling hvert andet år. 
• Udvidelse af repræsentantskabet 
• Aftaleret for TR’erne 
• Fælles TR kurser med andre organisationer 
• Barsel for praktiserende 
• Gensidig sygeforsikring for praktiserende 
• Kontingent til forskning 
• Honorering af kliniske specialister 
• Honorering af ridefysioterapeuter 
• Vederlag for tillidsvalgte 
• Erhvervspolitik 

 
Der pågår fortsat en dialog med repræsentanterne omkring den endelig formulering af begrundel-
ser og baggrund for forslagene. Men det er sekretariatets vurdering, at selve forslagene fremstår 
således, at hovedbestyrelsen har mulighed for at foretage en drøftelse og vurdering af disse. 
 
Desuden vedlægges et udkast til forslag til disponering af repræsentantskabsmødet, det indstilles 
at hovedbestyrelsen drøfter disse rammer med henblik på en godkendelse heraf. 
 
Endelig vil der på mødet blive bedt om en tilkendegivelse fra de repræsentantskabsvalgte hoved-
bestyrelsesmedlemmer om, hvorvidt de genopstiller til hovedbestyrelsen med henblik på at kunne 
orientere repræsentantskabet herom i forbindelse med udsendelsen af dagsordenen for repræsen-
tantskabsmødet. 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det blev besluttet at gennemgå forslagene enkeltvis. 
 
Elektronisk valg: 
Det skal gøres mere klart at optællingskomiteen deltager ved optælling af både skrifteligt valg som 
elektroniske valg. 
 
Valget mellem skriftelige og elektroniske valg skal formuleres således at det er et enten eller og 
ikke et både og. 
  
Det blev slået fast, at forslaget alene skal sikre, at der bliver mulighed for at gennemføre 
elektroniske valg. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen gav tilslutning til, at forslaget kunne stilles på vegne af hovedbestyrelsen. 
 
Analyse af repræsentantskabet og regionsbestyrelsernes struktur og virke: 
 
Forslaget skal gøres mere tydelig i forhold til, hvad det er vi vil. Desuden skal begrundelsen i første 
afsnit gøres tydligere.  
 
Det blev fremhævet, at der måske skal udarbejdes en mindre omfangsrig analyse. Sådan som 
forslaget er formuleret, kan der komme til at gå lang tid – måske fire år – før at der sker noget i 
relation til at gennemføre eventuelle justeringer/tilpasninger i foreningens struktur. 
 
Der var en drøftelse af, hvorvidt det økonomiske beløb, der er afsat til analysen vil kunne indfri 
ambitionen med beslutningsforslaget. 
 
Det blev fremhævet, at man ikke har lovet repræsentantskabet en detaljeret tilbagemelding. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen gav tilslutning til, at forslaget kunne stilles på vegne af hovedbestyrelsen med 
den foreslåede økonomiske ramme på 75.000 kr.  
 
Forudsætning herfor er dog, at forslaget omformuleres således, at det uddybes lidt nærmere hvad 
sigtet med analysen skal være. Repræsentantskabet skal på den anden side ikke tage stilling til en 
detaljeret beskrivelse af analysens elementer.  
 
Det reviderede forslag sendes i høring blandt HB’s medlemmer. Inputene vil blive bearbejdet i 
sekretariatet.  
 
Kvalitet i træningen: 
Sekretariatet orienterede om, at kampagnen er blevet udvidet et par uger mere, derfor foreligger 
der ikke noget endeligt diskussionsoplæg. 
 
Der blev udtrykt bekymring for, om hvorvidt tidsplanen på repræsentantskabet kan holde, når 
kvalitet i træningen skal til debat. 
 
Det blev bemærket, at formen kunne ændres således, at repræsentantskabet deles op i mindre 
grupper for at debattere emnet.  
 
Det blev klarlagt, at debatmaterialet til arbejdspladser bliver sendt ud til repræsentantskabet.  
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Der blev efterlyst input til, hvorledes repræsentanterne ude i regionerne kunne forberede sig på 
debatten omkring kvalitet i træningen inden repræsentantskabsmødet.  
 
Det blev bemærket, at ambitionen med debatten skal være at få nogle input og vinkler på debatten, 
men at denne ikke bliver færdig på repræsentantskabsmødet.  
 
Ambitionen med debatten bør endvidere være at få fagpolitiske vinkler på debatten.  
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen gav tilslutning til at drøftelsesforslaget kunne forelægges repræsentantskabet på 
vegne af hovedbestyrelsen 
 
Der arbejdes videre med form og tilrettelæggelse af debatten, i den forbindelse vil det blive 
klargjort, at det er den fagpolitiske diskussion, som repræsentantskabet skal fokusere på. 
 
Godkendelse af regnskab i regionerne: 
Baggrunden for forslaget er rent juridiske overvejelser, der bygger på, at regionerne reelt ikke kan 
godkende regnskabet, da regnskabet er en del af foreningens samlede regnskab, der ifølge lovene 
skal  godkendes af hovedbestyrelsen. 
 
Der var støtte til forslaget, men at der skal stå generalforsamlingen i stedet for regionsbestyrelsen i 
begrundelsen. 
 
Det blev afklaret, at regionernes regnskaber ikke skal fremlægges særskilt for hovedbestyrelsen. 
 
Det blev bemærket, at regionsbestyrelserne også skal have mulighed for at være ansvarlig for 
regnskabet i regionerne. 
 
Der er to perspektiver i forbindelse med godkendelsen af regnskaberne. Det ene perspektiv er det 
formelle – hvordan det reelt godkendes. Det andet perspektiv er det politiske. At man sikrer, at 
generalforsamlingerne kan tage politisk stilling til regnskabsfremlæggelsen og eventuelt kan 
handle herpå. Dette perspektiv bør fremgå af de administrative retningslinjer for regionerne. 
 
Det blev klarlagt, at det er hovedbestyrelsen, der formelt har ansvar for regnskabet uanset, hvad 
der står i lovene. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen gav tilslutning til, at forslaget kunne stilles på vegne af hovedbestyrelsen. 
Begrundelsen uddybes med det politiske perspektiv. 
 
Regionsgeneralforsamlingen hvert andet år 
Baggrunden for forslaget var at binde færre ressourcer til afholdelse af regionsgeneralforsamlingen 
ude i regionerne. 
 
Det blev bemærket, at forslaget burde afvente en større analyse af regionernes struktur og 
arbejde. 
Hertil blev det fremhævet, at der ikke ændres ved struktur og sammensætning, og derfor behøver 
forslaget ikke at afvente en større analyse af regionernes struktur og arbejde. 
 
Det blev klarlagt at en konsekvens af forslaget bliver, at alle menige medlemmer vil være på valg 
på generalforsamlingen. 
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Formuleringen omkring arbejdsro bør udgå og i stedet bør der lægges vægt på, at forslaget vil 
skabe en anden arbejdsrytme. 
 
Delkonklusion: 
Et flertal af hovedbestyrelsen kunne støtte forslaget. 
 
Begrundelsen vil blive ændret således, at der lægges op til at statusmøder/dialogmøder vil erstatte 
generalforsamlingerne i lige år. 
 
Udvidelse af repræsentantskabet med en fast repræsentant fra kontaktpersonerne 
 
Baggrunden for forslaget er, at andre tillidsvalgte har mulighed for at udpege medlemmer direkte til 
repræsentantskabet.  
 
Flere ønskede ikke at forslaget stilles nu, idet repræsentantskabets struktur skal analyseres samt 
at kontaktpersonordningen fortsat skal modnes. Det blev i forlængelse heraf bemærket, at der 
allerede er gjort meget for at imødekomme gruppen af kontaktpersoner eksempelvis ved at give 
dem pladser i UPP. Gruppen af kontaktpersoner bør i første omgang støttes i andre 
sammenhænge. 
 
Det blev bemærket, at hvis forslaget stilles, så bør det overvejes alene at give den til 
kontaktpersonerne for fysioterapeuter uden for overenskomsten. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte forslaget. 
 
Forslag vedr. aftaleret 
 
Det blev klarlagt, at sagsbehandlingen i sekretariatet i dag er meget kort i forhold til at godkende 
aftaler, der er indgået af tillidsrepræsentanter fra Ergoterapeutforeningen. I den forbindelse bør der 
ved vurderingen mere lægges vægt på  det princippielle og politiske ved at uddelegere aftaleretten 
til tillidsrepræsentanter fra ergoterapeutforeningen. 
 
Flere fremhævede, at forslaget ikke kunne støttes, fordi det er foreningen, der har ansvaret for at 
tillidsrepræsentanter er uddannet til at varetage opgaverne. Men selvom forslaget ikke kan støttes, 
så skal der selvfølgelig skabes rammer for et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne 
lokalt.  
 
Det blev klarlagt, at der kan være forskelligt syn på uddelegering af aftaleretten inden for det 
kommunale og regionale område. Tilbagemeldingen fra TR rådet er, at de ikke kan støtte forslaget, 
men at skepsisen i forhold til forslaget først og fremmest har grobund blandt 
tillidsrepræsentanterne i regionerne. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte forslaget. 
 
Der skal forberedes et ændringsforslag vedrørende forsøg med fælles tillidsrepræsentanter på det 
kommunale område. 
 
Fælles tillidsrepræsentantkurser 
 
Det blev klarlagt, at der allerede findes en fælles temadag for TR’ere  sammen med 
Ergoterapeutforeningen. Sekretariatet orienterede om, at forslaget desuden måske vil blive 
reformuleret med henblik på at sætte fokus på overbygningskurserne. 
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Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte forslaget. 
 
Forbedrede betingelser for barsel for praktiserende 
 
Det blev klarlagt, at drøftelserne i regi af barsel.dk er strandet, og at forslagsstillerne ønsker, at 
foreningen skubber på for at få forhandlingerne igang igen. 
 
Der blev udtrykt støtte til forslaget fra flere sider. De nuværende regler betyder, at mange er 
tvunget til at forlade sektoren, når de ønsker at stifte familie. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen kunne støtte forslaget. 
 
Gensidig sygeforsikring for alle praktiserende 
 
Sekretariatet orienterede uddybende om baggrunden for forslaget. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen kunne støtte forslaget. 
 
100 kontingent kroner til forskning pr. medlem og evt. fundraiser. 
 
Der blev bemærket,  at en mulighed kunne være, at der arbejdes på et ændringsforslag vedr. 
frivillig indbetaling til forskning og at fradragsretten i den forbindelse skal undersøges. Argumentet 
herfor er, at betalingsvilligheden forventes at være anderledes, når det gælder støtte til forskning. 
 
Hertil blev det bemærket, at en sådan model ikke vil virke, fordi at medlemmerne ikke vil benytte 
sig heraf. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte forslaget. 
 
Arbejdsstrategi for bedre honoreringer til kliniske specialiserede fysioterapeuter  
 
Det blev indledningsvist bemærket, at der i sundhedskartelsregi allerede er udarbejdet en strategi 
for honorering af kliniske specialister. 
 
På praksisområdet er der igangsat et ligende arbejde, der dog endnu ikke er udmøntet. 
 
Det blev bemærket at baggrunden for forslaget kunne være, at der måske ikke er viden om de 
retningslinjer, der er implementeret, og det arbejde der er iværksat på praksisområdet. 
Sekretariatet bemærkede, at baggrunden for forslaget endvidere kunne være, at faggrupper og 
fagfora gerne vil involveres mere i godkendelsen af specialister. 
 
Der var en nærmere drøftelse af hvorvidt forslaget er dækkende for det offentlige område. Hertil 
blev det bemærket, at der på praksisområdet kræves særskilt aftale herom i overenskomsten, da 
det vil skulle udmøntes i taksterne for forskellige behandlinger. På det offentlige område findes der 
allerede en mulighed for lokalt at forhandle løntillæg på baggrund af specielle kliniske 
kompetencer. 
 
Der findes allerede en hensigtserklæring herom i politikkerne.  
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Det blev fremhævet, at en mulighed kunne være at indgå i en dialog med forslagsstillerne omkring 
at fjerne det første át i forslaget. Hertil blev det bemærket, at der er mange niveauer i forslaget, 
men uanset hvilke indstillinger i forslaget der lægges vægt på, så vil beslutningen være, at 
foreningen forpligter sig på at arbejde for merhonorering. 
 
Delkonklusion: 
Et flertal af hovedbestyrelsen kunne støtte forslaget. 
Sekretariatet går i dialog med forslagsstillerne omkring en præcisering af begrundelsen. 
 
Honorering af ridefysioterapeuter 
 
Det blev afklaret, at der var afsat midler til et højere niveau for tabt arbejdsfortjeneste end den 
ramme, der udnyttes i dag. Men at forventningen blandt ridefysioterapeuterne om udbetalingen af 
tabtarbejdsfortjeneste er svært at imødekomme inden for de gældende regler.  
 
Det blev desuden klarlagt, at fastsættelsen af takster for denne gruppe er noget, der kan besluttes 
af hovedbestyrelsen. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal arbejde for at forslaget håndteres via 
sekretariatet og at det dermed ikke bringes for repræsentantskabet, idet problemstillingen vil kunne 
løses politisk i hovedbestyrelsen. 
 
Honorarer for tillidsvalgte i alle sektorer 
 
Opgaven omkring honorering af tillidsvalgte bør vurderes nærmere i forhold til arbejdsbyrde og 
arbejdsopgaver i de enkelte sektorer. 
 
Det blev bemærket, at udgangspunktet for at være tillidsvalgt bør være, at man på frivillig basis har 
lyst til at gå ind og løse nogle opgaver. Men at arbejdsbyrden selvfølgelig skal evalueres.  
 
Der er i dag nogle tillidsvalgte, hvor der er knyttet en række skal opgaver, dette gør at der findes 
en honorering af nogle tillidsvalgte inden for praksisområdet. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte forslaget. 
 
Der blev givet en tilkendegivelse, at hovedbestyrelsen vil se på vilkårene samlet, men det at være 
tillidsvalgt som udgangspunkt er et frivilligt og ulønnet hverv. 
 
Udarbejdelse af erhvervspolitik 
 
Det blev bemærket, at der i beretningen kunne gives en tilbagemelding i eksempelvis i den 
mundtlige beretning om, at der skal arbejdes for udarbejdelsen af en erhvervspolitik. 
 
Der var en drøftelse af, hvad formålet kunne være med en erhvervspolitik, og hvorledes denne 
kunne udmøntes. Der blev gjort opmærksom på, at der flere steder – blandt andet på 
professionshøjskolerne – arbejdes med erhvervspolitiske tiltag. 
 
Delkonklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at forslaget om en erhvervspolitik tages med i beretningen, og at 
sekretariatet med dette udgangspunkt skal gå i dialog med forslagsstillerne og afsøge 
mulighederne for at forslaget trækkes. 
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Skitse til dagsordenen 
 
Det blev bemærket, at beslutningen om en ny fondsstruktur burde flyttes til dagsordenen om 
lørdagen for at give mere tid drøftelsen af kvalitet i træningen og faglige selskaber. 
 
Der bør skæres i programmet fredag således at mødet afsluttes kl. 19.00. 
 
Genopstilling til hovedbestyrelsen 
 
Fire af de seks repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer genopstiller til 
hovedbestyrelsen. Det drejer sig om 
 
Esther Skovhus, Eva Hauge, Lene Christoffersen og Marianne Breyen. 
 
Dette vil fremgå af indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At stille følgende forslag: 

- Elektroniske valg 
- Analyse af repræsentantskabets og regionernes struktur og virke 
- Drøftelsesforslag om kvalitet i træningen 
- Godkendelse af regnskab i regionerne 

 
At støtte følgende forslag 

- Barsel for praktiserende 
- Gensidig sygeforsikring for praktiserende 

 
At er flertal kunne støtte følgende forslag: 

- Regionsgeneralforsamlinger hvert andet år 
- Honorering af kliniske specialister 

 
At følgende forslag ikke kunne støttes: 

- Udvidelse af repræsentantskabet med en fast plads til kontaktpersonerne 
- Forslag vedrørende uddelegering af aftaleret 
- Fælles tillidsrepræsentantkurser 
- Kontingent til forskning 
- Honorarer for tillidsvalgte i alle sektorer 

 
At der indgås en dialog med forslagsstillerne for om at trække følgende forslag: 

- Honorering af ridefysioterapeuter 
- Erhvervspolitik 

 
At sekretariatet skal følge op på kommentarerne til de enkelte forslag samt kommentarerne om-
kring disponeringen af dagsordenen for repræsentantskabet. 
 
3.2 - Kontingentregler for fysioterapeuter på videreuddannelse 
 
Indstilling: 
At forslaget vedrørende kontingentkategorier drøftes og godkendes. 
 



HBM/21.-22./09/2010 
 

Side 10 af 18 
 

At det indstilles til repræsentantskabet, at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne 
fremover få samme status som studerende på bacheloruddannelsen. 
 
At det indstilles til repræsentantskabet, at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne 
fremover betaler samme kontingent, som studerende på bacheloruddannelsen. 
 
At forudsætningen for at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne, kan betale sam-
me kontingent, som studerende på bacheloruddannelsen, er, at de ikke tjener over den grænse 
(laveste fribeløb), som er forudsætningen for at modtage SU. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har bedt om et overblik over forskellige kontingentregler for studerende på vide-
reuddannelse og kontingentreglerne for pensionister med henblik på at gå videre i overvejelserne 
om behovet for justering af disse.  
 
Sekretariatet har gennemgået reglerne med henblik på at klarlægge mulighederne for en justering 
af disse. Hovedkonklusionen på baggrund af gennemgangen er, at hovedbestyrelsen har mulighed 
for at justere nogle af reglerne inden for de rammer, der er fastsat i foreningens love. 
 
Der er dog en række undtagelser, der kræver ændring af lovene. Det drejer sig om:  
 

• Ændring af medlemskategorierne så de stemmer overens med de nuværende forhold for 
udenlandsk uddannede fysioterapeuter. 

• Mulighed for at kandidatstuderende og studerende på suppleringsuddannelsen forud for 
kandidatuddannelserne få samme status som fysioterapeutstuderende. 

 
På den baggrund er der udarbejdet to ændringsforslag til lovene, som er vedlagt i bilag 2-3. 
Der henvises til bilag 1 for en nærmere gennemgang af reglerne og muligheden for at justere dis-
se. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det blev bemærket, at der burde foretages en rettelse af forslaget vedrørende formuleringen af 
medlemskategorien således at det alene fremgår at alle fysioterapeuter med dansk autorisation 
kan optages som ordinære medlemmer. 
 
Det blev klarlagt, at man som kandidatuddannelsesstuderende vil få samme rettigheder som 
fysioterapeutstuderende. Det vil sige, at man ikke er valgbar eller stemmeberettigede. Man kan 
ikke søge fondene og kan kun deltage i råd og udvalg som observatør. 
 
Det blev bemærket, at det kunne være en idé at slå de to forslag sammen. Det blev fremhævet, at 
der skal være en målrettet indsats i forhold til de nye kandidatstuderende. 
 
Der skal foretages en konsekvensrettelse i lovene således at formuleringen ”skoler for 
fysioterapeuter” ændres til fysioterapeutuddannelserne. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede 
 
At stille et forslag til repræsentantskabet om ændring i kontingent kategorierne 
 
At det indstilles til repræsentantskabet, at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne 
fremover får samme status som studerende på bacheloruddannelsen 
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At det indstilles til repræsentantskabet, at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne 
fremover betaler samme kontingent, som studerende på bacheloruddannelsen. 
 
At forudsætningen for at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne, kan betale sam-
me kontingent, som studerende på bacheloruddannelsen er, at de ikke tjener over den grænse 
(laveste fribeløb), som er forudsætningen for at modtage SU. 
 
3.3 - Danske Fysioterapeuters fonde 
Indstilling: 
At notatet Danske Fysioterapeuters fonde godkendes 
At beslutningsforslag vedr. Danske Fysioterapeuters fonde godkendes 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen behandlede på sit møde i august måned forslag til ny fondsstruktur for Danske 
Fysioterapeuters fonde. 
 
Det blev besluttet, at forslag om ny fondsstruktur herunder ny finansieringsmodel og uddeling af 
forskningsfondens formue skal forelægges Danske Fysioterapeuters repræsentantskab med hen-
blik på endelig vedtagelse.  
 
Der fremlægges således her materiale til repræsentantskabet: 

• Forslag til beslutning 
• Redigeret notat, som tænkes vedlagt som bilag. 

 
Danske Fysioterapeuter har endnu ikke modtaget tilbagemelding fra Civilstyrelsen vedr. pligt til 
formel anmeldelse af ny fond. Det udarbejdede forslag til fundats er således formuleret med ud-
gangspunkt i, at der ikke er anmeldelsespligt. Det betyder, at der kan blive behov for redigering af 
fundatsen senere i forløbet, såfremt Civilstyrelsen måtte kræve det.   
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det blev bemærket, at det burde overvejes at ændre bestemmelsen om at der foretages 
lodtrækning mellem ligestillede ansøgere.   
 
Der var et par redaktionelle bemærkninger til forslaget. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At godkende notatet om Danske Fysioterapeuters fonde, idet bemærkningerne om at der foretages 
lodtrækning mellem ligestillede ansøgere udgår.  
 
At godkende beslutningsforslag vedr. Danske Fysioterapeuters fonde 
 
3.4 - Forsknings- og udviklingsstøtte til fysioterapeuter 
 
Indstilling: 
At forslaget om forsknings- og udviklingsstøtte til fysioterapeuter vedtages. 
  
Resume: 
Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede på deres møde i november 2008, at der 
skal etableres en funktion i Danske Fysioterapeuter, som skal støtte fysioterapeuter i processen 
med at skaffe sig adgang til ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter. 
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Der blev på hovedbestyrelsens møde i juni måned præsenteret et forslag om etablering af en 
forsknings- og udviklingsstøtteordning i samarbejde med SDU. Forslaget havde et budget på 
800.000 kr. pr. år. Forslaget blev ikke besluttet, og hovedbestyrelsen bad om en alternativ model 
med mindre ressourceforbrug. 
 
På den baggrund fremlægges derfor vedlagte forslag. 
 
Forslaget indeholder: 

• IT-baseret manual vedrørende ansøgning om ekstern finansiering 
• Kursus vedrørende ansøgning om ekstern finansiering. 

 
Der afsættes et budget på kr. 50.000 til køb af konsulentbistand til udvikling af manual samt udvik-
ling af kursus. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Sekretariatet orienterede om, at forslaget er et kompromi mellem hensynet til økonomien i 
foreningen og ambitionen om at støtte og rådgive medlemmer omkring fundraising. Sekretariatet 
orienterede desuden om, at der har været kontakt til Aalborg Universitet, og at der vil blive givet en 
tilbagemelding til SDU i relation til deres oprindelige tilbud.  
 
Der blev orienteret om, at Region Hovedstaden havde haft kontakt til Professionshøjskolen 
Metropol, og at tilbagemeldingen var, at professionshøjskolerne også havde planer om udviklingen 
inden for området.  
 
Det blev fremhævet, at en mulighed også kunne være at tage kontakt til øvrige videncentre. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede:  
 
At vedtage forslaget om forsknings- og udviklingsstøtte til fysioterapeuter. 
 
3.5 Fortrolig sag. 
 
3.6 - Budgetopfølgning  
 
Indstilling: 
Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1.halvår 2010 til efterretning 
 
Resume: 
Resultatet for 1. halvår 2010 viser et samlet underskud på 351.000 kr. før hensættelser.  
 
For hele 2010 forventes med den nuværende viden et overskud på 1,1 mio. kr. før hensættelser. 
Efter revisionen af budgettet i december 2009, var der budgetteret med et overskud på 1,281 mio. 
kr. før hensættelser. 
 
Der er desuden budgetteret med hensættelser på i alt kr. 1 mio. På baggrund af 1. kvartal forven-
tedes et overskud på 1,396 mio. kr. før hensættelser. Der er således tale om forværring på ca. 
300.000 kr. siden 1. kvartal. 
 
I det følgende er der fokus på de afvigelser, der på baggrund af 1. halvår 2010 kan forventes i for-
hold til budgettet for 2010. Desuden er der en kort gennemgang af medlemsudviklingen 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Sekretariatet orienterede om baggrunden for den forelagte budgetopfølgning. 
 
Der var en række afklarende spørgsmål til budgetopfølgningen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 
 
3.7 - Resultat af forhandlinger på praksisområdet  
Resumé: 
Der blev henvist til en orienterende mail om forhandlingssammenbruddet på praksisområdet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der blev orienteret om sammenbrudet i forhandlingerne på praksisområdet. 
 
Der var en række afklarende spørgsmål og bemærkninger til resultatet af forhandlingerne. 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At udviklingen inden for den nuværende overenskomst skal følges. 
 
At tage orienteringen til efterretning. 
 
3.8 - Evaluering af SU- og kontaktpersonordningen  
Indstilling: 
At der på baggrund af rapportens konklusion tages stilling til, om der skal tages initiativer til en revi-
dering af de gældende retningslinier. 
 
Resume: 
Praksis & Privat har i august sendt spørgeskemaer rundt til kontaktpersonerne for henholdsvis SU, 
ridefysioterapi og selvstændige udenfor overenskomst. Baggrunden for undersøgelsen er de ret-
ningslinjer for evaluering af udvalgenes arbejde, som er indgået i 2008 og 2009.  
 
Svarprocenten har været 70 % for Samarbejdsudvalgets medlemmer og 60 % for både ridefysiote-
rapeuterne og fysioterapeuterne uden for overenskomst. 
 
Sekretariatet har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en rapport, som indeholder et overblik 
over udvalgenes aktiviteter gennem de sidste to år samt opsummering og konklusion på evaluerin-
gen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der blev orienteret om baggrunden for indstillingen. Der kan være behov for at ændre arbejdsvilkår 
for SU medlemmer. I den forbindelse bør det overvejes, om repræsentantskabet skal forholde sig til 
nogle af disse ændringer. 
 
Det blev fremhævet, at det er beklageligt, at svarprocenten ikke er højere. 
 
Der blev udtrykt ønske om, at der oplyses om hvor mange medlemmer kontaktpersonerne 
repræsenterer. I den forbindelse bør det overvejes om kontaktpersonordningen er det rigtige setup. 
 
Der var en drøftelse af den koordinerende SU medlems medlemskab af regionsbestyrelsen. 
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Medlemskabet af regionsbestyrelsen har givet mulighed for at udvikle et samarbejde og netværk 
mellem SU medlemmerne og regionsformanden. Men det har muligvis ikke tilført 
regionsbestyrelsen så meget i det politiske arbejde. I forlængelse heraf kan man overveje 
udviklingen af andre platforme for at skabe grobund for dette netværk og samarbejde.  
 
Hertil blev det bemærket, at det er svært at vurdere udbyttet af, at den koordinerende SU medlem 
sidder i regionsbestyrelsen. En mulighed kunne være, at lade SU medlemmerne i de enkelte 
regioner vælge en repræsentant til regionsbestyrelsen, således at det nødvendigvis ikke behøves 
at være den koordinerende SU medlem, der sidder i regionsbestyrelsen. 
 
Det bør overvejes, at sætte nogle mere klare mål op for kontaktpersonernes arbejde. Eksempelvis 
er det uklart, at hvorledes retningslinjerne for kontaktpersonerne kan tolkes, når der står at disse 
skal koordinere en dialog.  
 
Det er vigtigt, at der findes en løsning på de problemer omkring arbejdsbelastningen for SU 
medlemmerne. Det skal måske meldes klare ud, hvad der forventes af dem, og forlængelse her, 
hvilke opgaver de skal løse, og hvilke opgaver de ikke skal løse. 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At der på baggrund af rapporten skal tages initiativer til en revidering af de gældende retningslinier. 
 
At det i forbindelse med revideringen af retningslinjerne vurderes, om det er det rigtige set up i for-
hold til kontaktpersonordningen. 
 
Et flertal af hovedbestyrelsen bestående af Marianne Breyen, Lene Christoffersen, Tina Lambrecht, 
Tina Frank, Eva Hauge og Johnny Kuhr vil stille et forslag til repræsentantskabet om at SU med-
lemmer selv vælger en repræsentant til regionsbestyrelsen, således at det fremover ikke behøves 
at være den koordinerende SU medlem, der skal have plads i regionsbestyrelsen.  
 
3.9 – Fortrolig sag. 
 
3.10 - Strategi for uddannelse i fysioterapi   
 
Indstilling: 
At Danske Fysioterapeuters Strategi for uddannelse i fysioterapi godkendes. 
 
Resume: 
I forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af Strategi for professionsudvikling i foråret 2009 
blev det besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt strategi for uddannelse. Arbejdet blev forankret 
i Udvalg for professionsudvikling og uddannelse. 
 
Dette er tredje behandling af strategi for uddannelse i fysioterapi. Således har hovedbestyrelsen 
drøftet og kvalificeret strategien i januar og juni 2010.  
Strategien peger på fire mål for fremadrettet udvikling af uddannelse i fysioterapi: 
 

• Uddannelse i fysioterapi skal være forskningsbaseret 
• Uddannelse i fysioterapi skal foregå i en samlet og sammenhængende struktur på bachelor- 

kandidat- og ph.d.-niveau 
• Uddannelse i fysioterapi skal omfatte udbud af monofaglig kandidatuddannelse i fysioterapi i 

direkte forlængelse af grunduddannelsen 
• Uddannelse i fysioterapi skal omfatte postgraduat uddannelse i form af diplom- og master-

uddannelser 
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Strategien anbefaler, at der arbejdes med målene i hhv. et kortere og et længere perspektiv: 
 

• På kort sigt skal der arbejdes på at tilpasse og udvikle det aktuelle system for uddannelse i 
fysioterapi, så cross-over problemet mindskes. Der skal etableres en monofaglig kandidat-
uddannelse med direkte adgang for professionsbachelorer i fysioterapi. Monofaglig kandi-
datuddannelse bidrager til at sikre professionen kompetencer i forhold til evidensbasering af 
fysioterapi. 
 

• På længere sigt skal der arbejdes på forskningsbasering af uddannelse i fysioterapi på alle 
niveauer. Dette vil, i lyset af den nuværende danske tostrengede struktur for videregående 
uddannelser, formodentlig betyde, at uddannelse i fysioterapi samles på universitetet med 
henblik på at sikre en nær tilknytning til et aktivt fysioterapirelevant forskningsmiljø. 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Sekretariatet orienterede om, at der var foretaget en mindre ændring i anbefalingerne, således at 
der stilles krav om, at man kan gå direkte videre på kandidatuddannelserne uden en toning af 
uddannelserne. 
 
Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at foreningen melder ud, at der er tale om et politisk 
strategipapir. Derfor skal der være plads til uoverensstemmelser mellem nogle interesser i 
foreningen.  
 
Det blev bemærket, at når eksempelvis studieledernes bekymring for dele af strategien 
anerkendes, så betyder det, at vi har hørt deres forbehold. Hertil blev det bemærket, at signalerne 
fra foreningen i den forbindelse er klare. Men det er selvfølgelig vigtigt fortsat at have en dialog med 
studielederne omkring den udvikling af uddannelserne som foreningen ønsker. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At godkende Danske Fysioterapeuters strategi for uddannelse. 
 
3.11 - Teknologi og fysioterapi – udsat fra tidligere møde 
 
Indstilling: 
At behovet for en målrettet indsats på området drøftes 
At hovedbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes en strategi for teknologi i fysioterapi. 
 
Resume: 
Udviklingen inden for det teknologiske område i sundhedsvæsenet går stærkt. Der er behov for 
fysioterapeuter i dette arbejde, som kan være med til at udvælge, udvikle og implementere teknolo-
gier og derved få indflydelse på den teknologiske udvikling inden for rehabilitering. 
Denne udvikling af teknologier til anvendelse inden for rehabilitering giver helt nye muligheder for 
professionen i form af nye jobmuligheder, bedre kvalitet af den fysioterapeutiske indsats samt en 
mere effektiv opgaveløsning. 
 
Udviklingen vil, uanset hvilken rolle fysioterapeuter spiller, få betydning for faget fysioterapi, for ud-
dannelse i fysioterapi, for forskning i fysioterapi, for praksisudviklingen samt ikke mindst organise-
ring af den fysioterapeutiske indsats. 
 
Forslaget vil betyde en merudgift på ca. 25.000 kr. til mødeaktivitet. Det er sekretariatets vurdering, 
at udgiften vil kunne finansieres inden for det nuværende budget. 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Sekretariatet orienterede om baggrunden for forslaget. Der er stort fokus på området, og det kunne 
være relevant for fysioterapeuter at involverer sig mere i udviklingen. Der blev i forlængelse heraf 
orienteret om, at involvering i velfærdsuddannelserne i relation til ny teknologi også er på 
dagsordenen i FTF regi. Perspektiverne i udviklingen er, at den nye teknologi skal ud og virke i 
praksis.  
 
Der blev udtrykt støtte til at lave en strategi på området. Det er vigtigt, at få beskrevet teknologi i 
fysioterapi anderledes og bredere end den opfattelse, der er i dag.  
 
Muligheden for at lave en søjle herom på fagfestivallen bør afsøges. En mulighed kunne også være 
at udskrive en prisopgave på den kommende fagfestival. Desuden kunne det være væsentligt, at 
drøfte perspektiverne i Etisk Udvalg. 
 
Et andet perspektiv kunne være behovet for mulige ændringer i organisationen og  arbejdsgange 
rundt omkring på arbejdspladserne som følge af den teknologiske udvikling. Det kunne i 
forlængelse heraf være relevant at inddrage lederne i arbejdet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
 At der skal udarbejdes en strategi for teknologi i fysioterapi. 
 
3.12 - Holdningspapir om opgaveglidning – Udsat fra tidligere møde 
 
Indstilling: 
At Holdningspapir om opgaveglidning drøftes og godkendes. 
 
Resume: 
 
Hovedbestyrelsen har tidligere behandlet et udkast til Holdningspapir om opgaveglidning. Hold-
ningspapiret har siden været til høring i de politiske udvalg ligesom det blev drøftet og kommenteret 
på regionskonferencen i juni i år. 
 
Holdningspapiret foreligger nu i revideret udgave. 
 
Det er tanken, at Holdningspapiret skal omdeles til samtlige ledere og tillidsrepræsentanter og of-
fentliggøres på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.  
 
 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Sekretariatet orienterede om, at det på opfordring fra et udvalgsmedlem skrives ind at der 
evalueres i forhold til opgaveglidning. Desuden vil sekretariatet desuden kommunikere foreningens 
holdninger ud til medlemmerne via foreningens medier, og målrettet eksempelvis lederne. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At godkende holdningspapiret om opgaveglidning 
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Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 
 
4.1 - Støtte til fysioterapeutrelevante forskningsmiljøer – udsat fra forrige møde 
Indstilling: 
At rådgivningen fra Videnskabeligt råd tages til efterretning. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har på sit møde i januar 2010 behandlet spørgsmålet om 
foreningens støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer. 
 
Danske Fysioterapeuter har gennem de sidst 10 år haft fokus på behovet for, at fysioterapi udvikler 
egen forskningstradition dels for at sikre relevant professionel udvikling dels for at imødekomme 
omgivelsernes krav om evidensbaserede sundhedsydelser. 
 
Danske Fysioterapeuter har som led i dette arbejdet målrettet for etablering af fysioterapirelevante 
forskningsmiljøer og har bl.a. haft en særlig aktie i etablering af Forskningsinitiativet for fysioterapi 
på Syddansk Universitet og det kliniske professorat i muskuloskeletal rehabilitering ved Institut for 
Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. 
 
Jævnfør Danske Fysioterapeuters politik for forskning og professionsudvikling anser Danske Fysio-
terapeuter overordnet forskning for at være en samfundsopgave, og forskning bør derfor finansieres 
med offentlige midler. Danske Fysioterapeuter har imidlertid valgt i en opstartsperiode at støtte 
forskningsinitiativer, som foreningen anser som vitale for at sikre professionen et relevant og nød-
vendigt udgangspunkt for forskningsbasering. Danske Fysioterapeuter har desuden egen Forsk-
ningsfond og er part i den overenskomstbaserede Praksisfond, som begge giver støtte til konkrete 
forskningsprojekter. 
 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse vurderer, at der flere steder i landet udvikles forsknings-
miljøer, som på samme måde som de ovennævnte kan bidrage til professionens udvikling med fy-
sioterapirelevant forskning. Der savnes imidlertid aktuelt et overblik over, hvilke miljøer der findes, 
hvad de forsker i, og på hvilken måde de vurderes at bidrage/kunne bidrage til evidensbasering og 
udvikling af fysioterapi. Ligeledes savnes et overblik over behovet for udvikling af forskningsmiljøer 
fremadrettet med henblik på en relevant forskningsmæssig dækning af det fysioterapeutiske fagom-
råde. 
 
Hovedbestyrelsen har derfor bedt Videnskabeligt råd om in-put til etablering af vurderings- og be-
slutningsgrundlag i forhold til fremtidig støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer.  
 
Videnskabeligt råd har på den baggrund udarbejdet: 

• Notat. Oversigt over aktuelle fysioterapirelevante forskningsmiljøer i Danmark 

• Notat. Støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer: Kvalitetskriterier for vurdering fysiote-
rapirelevante forskningsmiljøer 

Der henvises i øvrigt til Notat. Danske Fysioterapeuters støtte til fysioterapirelevante forskningsmil-
jøer (6.12.09/HB-møde 14.1.10). 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Sekretariatet orienterede om, at anbefalingerne forudsættes at have en relativ lang holdbarhed. Det 
blev klarlagt, at oversigten over relevante forskningsmiljøer holdes opdateret blandt andet på 
hjemmesiden. 
 
Det blev klarlagt, at støtten til forskningsmiljøer som konsekvens af videnskabelig råds anbefalinger 
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kan sættes ind i en bredere sammenhæng, men at hovedbestyrelsen skal have en overordnet 
diskussion om, hvorledes forskningsmiljøerne støttes fremover. Dette vil blive sat på dagsordenen 
på hovedbestyrelseskonferencen.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog rådgivningen fra Videnskabeligt råd til efterretning. 
 
4.2 - Lønkommission – udsat fra forrige møde 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Resume: 
Lønkommissionen har nu afsluttet sit arbejde, og kommissionens arbejde blev offentlig fredag den 
28. maj 2010.  Danske Fysioterapeuters hjemmesidetema: http://fysio.dk/offentlig/Ligelon/, har et 
fyldigt referat af kommissionens anbefalinger. 
 
Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt orientering om overvejelser i 
forlængelse af lønkommissionens anbefalinger. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der blev orienteret om status i sundhedskartellet omkring den videre bearbejdning af 
kommissionens arbejde. 
 
Der blev udtrykt, at det er vigtigt at få frem, at der er et ligelønsproblem, når man kigger udover 
lovens bestemmelser om ligeløn.  
 
Det blev bemærket, at det vil blive en udfordring for FTF at løse problemet omkring uligeløn. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
5. Eventuelt 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det var godt at det lykkedes med budgetforhandlingerne. Forarbejdet på sidste møde og fra 
sekretariatets side havde bidraget positivt hertil. Og det var i den forbindelse godt at være i 
Skallerup Klit. 
 
Repræsentantskabsforberedelserne har taget mindre tid end tidligere. Dette kan både tilskrives 
mængden og kompleksiteten af forslag samt at forberedelserne er gået tidligt i gang. 
 
Der blev desuden givet udtryk for, at der er et godt sammenspil mellem direktør og formand under 
mødet. 
 
Møderne er blevet mere beslutningorienteret og mindre detaljeorienteret, og det har været 
befordrende for den politisk diskussion. 
 
Jette Frederiksen  Janus Pill Christensen 
Direktør Referent 
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