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Referat af møde i  

TR-rådet den 6. november 2014 L 

 For referat: Karen Fischer-Nielsen 

Dato for udarbejdelse: 

19. november 2014 

 

  

 

Deltagere: 

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Rikke Vigstrup Dalgaard, Lone Guldbæk 

Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech, Lisbet Jensen og Line Schiellerup 

(fra HB) 
 

Gæst: Ole Kortegaard fra Falck Healthcare er valgt som TR til 

repræsentantskabet. Ole var inviteret til mødet, men var forhindret. 

Sekretariatsmedarbejder: 

Karen Fischer-Nielsen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Opfølgning på beslutninger fra det seneste møde den 26. 

august 

3. TR-rådets kommissorium. 

4. TR-uddannelsen. 

5. Årskonferencen 

6. Repræsentantskabsmødet 2014 

7. Vejledning e.l. vedr. lokal løndannelse 

8. Orientering: Hovedbestyrelsen, Forhandlingsudvalget, 

arbejdspladserne (regionerne) og Sekretariatet 

9. Eventuelt 

10. Kommende møder 

11. Evaluering af mødet 

12. Indstilling til HB 
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1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordnen blev godkendt 

 

2. Opfølgning på beslutninger fra det seneste TR-rådsmøde den 26. 

august. 

Referatet blev gennemgået for evt. opfølgning. 

 

Pkt. 8 c. Referater fra TR-regionsmøderne: De fleste regioner har nu besluttet, 

at nøjes med at sende referaterne til TR og ikke til offentliggørelse på 

hjemmesiden. TR-rådet ærgrer sig over at miste den fælles inspiration fra 

referaterne  

Punktet tages op på et kommende møde bl.a. med henblik på principiel 

drøftelse/afklaring af hvordan vi kan bevare åbenhed/tilgængelighed uden at 

det "skader" det gode møde. Karen undersøger, om der ligger en principiel 

holdning i sekretariatet. 

 
3. TR-rådets kommissorium 
Kommissoriet blev gennemgået. Der opstod en principiel drøftelse, om 
kommissoriet er for snævert formuleret ang. offentlige arbejdspladser. Skal vi 
f.eks. også begynde at tænke de private arbejdspladser ind? 
 
Det blev besluttet at tage en længere drøftelse af hele kommissoriet sammen 
med evt. ændringer fra Repræsentantskabsmødet på et senere møde. 

 
4. TR-uddannelsen 

4.a. Status vedr. TR-uddannelsen 2014 og 2015 

Der er sendt nyhed ud til alle TR om kurserne 2015. Vær opmærksom på, at 

tilmeldingsfristen til de første kurser i 2015 er i november 2014. Især gjorde 

Karen opmærksom på kurset om at få ressourcer og opgaver til at hænge 

sammen (Pitstop). Det er et meget brugbart kursus, som ikke har ret mange 

tilmeldinger pt. 

 

TR-rådet besluttede, at de geografisk valgte medlemmer af rådet på hvert TR-

regionsmøde skal gøre reklame for kommende kurser. 
 
4.b. Uddannelsesarbejdsgruppen har holdt møde den 28/10. 
Der er udarbejdet et internt notat til orientering til TR-rådet. Notatet tages til 
efterretning og danner baggrund for behandling af hele punktet. 
 
Bl.a. har gruppen revideret beskrivelsen af arbejdsgruppens arbejdsgrundlag 
og TR-rådets funktion på kurserne. Beskrivelserne blev godkendt og indgår nu 
i den samlede oversigt over TR-rådets arbejdsgrundlag. 
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4.c. Udkast til spørgsmål ang. deltagelse i TR-uddannelsen blev drøftet på 
mødet den 28/10 og blev udleveret på mødet. Udkastet blev kommenteret og 
afventer nu, at TR-undersøgelsen skal gennemføres til foråret. 
  
4.d. Karen fremlagde et udkast til revideret pjece om TR’s platform. 
Kommentarerne - især omkring opgavernes detaljeringsgrad - tages med i det 
videre arbejde med pjecen, der eftersendes til TR-Rådet. 

 

5. Årskonferencen 
Der blev nedsat en gruppe: Karen, Rikke, Kirsten Æ og Lisbet, der arbejder 
videre med et oplæg om emne og datoer mm. Forventningen er, at 
konferencen afholdes to dage i efteråret 2015. Alle er velkomne til at komme 
med forslag til emner. Karen indkalder til et møde i gruppen snarest. (Mødet 
bliver den 18. december) 
 

6. Repræsentantskabet 2014 
TR-rådet gennemgik materialet og drøftede forslagene med øje for 
betydningen for tillidsrepræsentanter. 
Rikke deltager i repræsentantskabsmødet for TR-rådet med forslags- og 
taleret. 

 
7. Vejledning/beskrivelse af den lokale håndtering af lokal løndannelse. 

I forbindelse med strategiplan 2014 beskrev sekretariatet, hvordan den 

centrale praksis er omkring håndteringen af forhandling af lokal løn. TR-rådet 

havde ønsket at drøfte om en lignende beskrivelse af tillidsrepræsentanternes 

håndtering. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kvalificere punktet 

yderligere: Karen, Kirsten T, Kirsten Æ og Lene 

 
8. Orientering 
8.a. Kirsten Æ og Line orienterede fra Hovedbestyrelsen:  
HB har besluttet, at retningslinjerne for TR’s aftaleret fortsætter som hidtil med 
den tilføjelse, at TR kan søge om at få aftaleretten tidligere. Se retningslinjerne 
på fysio.dk. 
 
8.b. Lisbet og Charlotte orienterede om forhandlingsudvalget/UFLO. 
Udvalget har været samlet for at kvalificere medlemmernes krav til 
godkendelse i HB. Dette produkt sendes videre til Sundhedskartellet. 
TR-rådets repræsentanter efterlyser et møde - alternativt orientering via mails i 
udvalget med henblik på status og forberedelse på forhandlingerne af OK15. 
Kirsten Æ kontakter Nicolai. 
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8.c. TR-rådets medlemmer inkl. hvad sker der i regionerne 
 
Region Hovedstaden: intet nyt 
 
Region Syddanmark. 
Fokus på psykiatrien. Her supplerede Karen med, at der er indgået en stor 
forhåndsaftale om løn til de ansatte i psykiatrien. Der er aftalt et psykiatritillæg 
til alle (3 niveauer) samt tillæg til BBAT, Kandidat og master. 
Det er fokus på en ny snitflade mellem de specialiserede 
genoptræningsopgaver. Hvad skal ligge på sygehusene og i kommunerne. 
 
Region Midtjylland 
Torben Lenike, FTF, havde været på besøg om muligheden for indflydelse 
gennem MED. 
 
Region Sjælland 
God energi i en diskussion om OK15 og nyt fra hovedbestyrelsen. 
Arbejdspres og dårligt psykiatrisk arbejdsmiljø. Ressourcer og opgaver 
hænger dårligt sammen. 
Lisbet er valgt til FTR i Region Sjælland 
 
Region Nord 
Regionsbestyrelsen har drøftet kvaliteten af genoptræningen af patienterne. 
Kedeligt ry for fysioterapeuterne at der har været situationer, hvor 
genoptræningen ikke har været optimal. Regionsformanden arbejder med at 
få mere overblik over sagerne. 
 
8.d. Karen orienterede om nyt fra sekretariatet 
 
Der starter et nyt trainee-forløb i foråret 2015. Danske Fysioterapeuter 
medvirker til at skabe kontakt mellem arbejdsløse nyuddannede og 
arbejdsplader med det formål at skaffe de nyuddannede erfaring fra 
arbejdsmarkedet. Der er planer om et opslag om ordningen i Fysioterapeuten i 
februar 2015. 
 
Der ansættes en ny konsulent i afdelingen for løn og ansættelse for at styrke 
forhandlingerne om løn og overenskomster på det private område. 
 
Økonomiafdelingen har indskærpet, at retningslinjerne for godtgørelse af 
udgifter til transport skal efterleves. Altså at man får dækket 
transportgodtgørelse svarende til offentlig transport, med mindre man er to 
eller flere i bilen. 
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9. Eventuelt 

Intet under dette punkt 

 
10. Kommende møder 

Næste møde bliver onsdag den 7. januar 2015. Suppleanter og formand Tina 

Lambrecht bliver inviteret til mødet. 

 

Karen indkalder til et møde i marts og et i juni 2015. 

 

Tidligere fremsatte forslag til emner:  

 TR-rådets kommissorium 

 Referater fra TR-regionsmøderne – skal de være offentlige? 

 TR for flere faggrupper – om at dække andre (Brainstorm om 
opmærksomhedspunkter og Valgkadancer) 

 Rollefordeling mellem TR og AMiR 

 Håndtering af lokal løndannelse/forhandlinger v. TR 

 
11. Evaluering af mødet 

Vi nåede ikke punktet, men der havde undervejs været tid til gode drøftelser. 

 
12. Indstilling til Hovedbestyrelsen 

Det indstilles, at referatet tages til efterretning. 


