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Referat af møde i: Dato for møde:

TR-rådet 21-05-19

For referat: Dato for udarbejdelse:

Karen Fischer-Nielsen 04-06-19

Deltagere:

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Charlotte Larsen, Lone Guldbæk Kristensen, 
Merete Nielsen, Lisbet jensen og Karen Fischer-Nielsen

Gæst: 

Rikke Kruse, der træder ind for Merete Nielsen 

Afbud:

Kim Schousboe

Referat fra TR-rådets møde 21. maj 2019
Kirsten bød velkommen til TR-rådets møde, som lå i forlængelse af 
Fællesmødet med Arbejdsmiljørådet og lederrådet.

Merete Nielsen har pga. en omstrukturering mistet sin TR-post og træder 
derfor ud af TR-rådet. Rikke Kruse træder ind i stedet for.

Kirsten takkede Merete for hendes indsats i TR-rådet.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Siden sidst
TR-rådet fulgte op på beslutninger fra det seneste møde.
Inden mødet havde der været en mailkorrespondance vedr. at tage 
konsekvenserne op i forbindelse med indførelse af teknologi. 

Konklusion
Punktet afventer en sagsfremstilling fra Kirsten Thoke.
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3. Opfølgning fra Fællesmødet
TR-rådet holdt møde med Lederrådet og Arbejdsmiljørådet på opfordring fra 
Arbejdsmiljørådet. Der blev diskuteret tre teser med udgangspunkt i følgende 
overskrifter:

 Mening og anerkendelse i arbejdet
 Medarbejder indflydelse
 Arbejdsstillinger og træk-løft-skub

. 

Kommentarer til mødet fra TR-rådet: 
 Fint med fællesfoto
 Givende med fælles drøftelser blandt de 3 Råd. TR-Rådet vil foreslå, at 

foreningens strategiske ambition og arbejdstid kunne være oplagte 
emner til kommende fælles drøftelser.

 Ang. Arbejdstid: KT og KFN deltog i Konferencen for 
Arbejdsmiljøgrupper, hvor emnet var ”Få styr på tiden”. 

 Efterlysning af opdeling af resultaterne fra FTF-undersøgelsen på KL 
og DR

 Forslag om fælles presseindsats omkring ressourcer. 

Konklusion
KÆ bringer forslaget om fælles presseindsats videre til de 2 formand fra 
lederrådet og Arbejdsmiljørådet + forslag til kommende emner

KT og KFN forbereder et oplæg til et senere TR-rådsmøde om ”Få styr på 
tiden”

Arbejdsmiljørådet takkede for inputtene og arbejder videre med teserne.

4.  TR-årskonferencen 2019 og TR-uddannelsen 2020.
4.a. KFN gennemgik kort status på Årskonferencen. 
Karen sender hurtigst muligt den foreløbige forløbsbeskrivelse ud inkl. antal 
tilmeldte. OBS: der skal vælges suppleanter til KL/DR-pladserne. Desuden 
skal der vælges ordinært medlem på KL-posten.
Der holdes TR-rådsmøde dagen inden Årskonferencen som sædvanligt fra kl. 
16.00. KFN inviterer.

4.b. TR-rådet gennemgik desuden notatet fra TR-rådets uddannelsesarbejds-
gruppe udsendt den 7. maj 2019. På mødet havde gruppen bl.a. besøg af Line 
Hjarsø fra Dansk Socialrådgiverforening.

KT, CL og KFN gav et kort referat fra mødet. 
Det gav anledning til følgende kommentarer:

 Fokus på kompetenceprofilerne – oplæg på næste TR-rådsmøde
 Tænke den strategiske ambition ind
 Inspiration til at få TR mere i spil på arbejdspladserne
 Vilkår for TR’s arbejde for foreningen
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 TR skal prioritere at tale med de nye på arbejdspladsen
 Overveje at lave noget materiale til hjælp til forventningsafstemning 

FTR><TR, DFys><FTR (forlængelse af diskussionen på FTR-
netværksdagen)

Konklusion
Der indkaldes snarest til et nyt møde, så arbejdet kan komme videre.

5. Nye TR (Initiativ ”flere TR”) og mails til nyvalgte TR 
5. a Initiativ ”Flere TR”.
Der var sendt en mail ud (8. maj 2019) vedr. et initiativ om at skaffe flere TR. 
Planen er at identificere arbejdspladser med mere end 5 medlemmer, men 
ingen TR. Efter sommerferien vil regionsformand og TR-rådsmedlem tage 
kontakt til nogle af arbejdspladserne mhp. at afsøge muligheden for at få valgt 
en TR.

Konklusion
KFN sender hurtigst muligt listen ud til regionsformændene og medlemmerne 
af TR-rådet mhp. at få kvalificeret listen. 
5.b Mails til nyvalgte TR
Med det formål at knytte TR til foreningen hurtigst muligt er det aftalt mellem 
sekretariatet, TR-rådet og regionsformændene, at der bliver sendt følgende 
mails ud fra:
Danske Fysioterapeuter (tillykke-med valget og hilsen fra TR-rådet.
Den netværksansvarlige fra TR-rådet (introduktion til netværksmøderne)
Regionsformændene (introduktion til den politiske del i regionen)

Indsatsen skulle evalueres.
 Danske Fysioterapeuter får kun gode tilbagemeldingerne på mailene. 

Det samme gælder TR-rådets medlemmer, som får rigtig god feedback 
på deres mails.

 Den 28. maj evaluerer regionsformændene deres del af indsatsen.   

Konklusion:
Danske Fysioterapeuter og TR-rådets medlemmer fortsætter med at sende 
deres mail ud. Giver dem lige et kvalitetstjek.

6. Regionsmøder – rammer for dem 
En henvendelse fra Region Hovedstaden har givet anledning til, at vi har 
dykket ned i rammerne og den konkrete praksis vedr. TR-regionsmøderne de 
seneste år.

De nuværende rammer var 2 heldagsmøder og 6 halvdagsmøder for mindre 
målgrupper (f.eks. kun kommunale, kun regionale, kun statslige eller 
børneterapeuter). To halvdagsmøder kunne lægges sammen til et heldags 
møde.
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Rammerne for TR-regionsmøderne er besluttet i HB 2006 på baggrund af en 
indstilling fra TR-rådet, og der er sket meget siden. Rammerne fra 2006 er 
dem som sekretariatet agerer inden for.

Sekretariatets beregninger (på baggrund af de besluttede rammer med 
erfaringsmæssige tilpasninger såsom at ikke alle dukker op til hvert møde og 
at det ikke er alle, der skal have tabt arbejdsfortjeneste) passer rimeligt godt 
sammen med det faktisk forbrug på tværs af landet.

Det har vist sig, at alle regioner har fundet deres praksis mhp. antal af møder. 
Denne praksis overholder ikke helt de besluttede rammer.

Tr-rådet drøftede emnet herunder behovet for enslydende retningslinjer. 

Konklusion
Tr-rådet besluttede at rammerne fremover skal beskrives og administreres 
således:

 I skal afholde to heldagsmøder om året for alle TR i en region. I kan 
evt. dele mødet op i mindre grupper en del af dagen.

 I hver region kan der holdes møder svarende til yderligere to 
heldagsmøder.

Øvrige rammer vedr. oplægsholder og frikøb til administration af møderne mm. 
fortsætter uændret. Se beskrivelse af de nye rammer her.

7. Forhandlingsudvalg, UFLO og SALS
7. a. Der er indkaldt til møde i UFLO d. 19 juni.
TR-rådet drøftede kort hvad der sker i UFLO og hvad det betyder, at der nu er 
indgået en basiskontrakt på det private område.

7.b. Der er indkaldt til møde i SALS den 27. maj. Charlotte refererede, at man 
havde fejret, at der foreløbig er indgået kontrakter for privatansatte og for 
provisionslønnede på klinikker både med og uden ydernummer.

Vi mangler at lave en kontrakt for indlejere, det drøftes på vores møde d. 27. 
maj. Det skal afklares, hvem der skal sidde på den regionale plads i SALS 
efter at Line Schiellerup Rasmussen er stoppet.

Der sættes derfor gang i valgprocedurer for en ny regional repræsentant i 
SALS

TR-Rådet er bekymret for om UFLO reelt har en fremtid som 
forhandlingsudvalg, da der har været minimal aktivitet gennem det sidste 3/4 
år - og da eneste mødeaktivitet i 2019 er fastlagt til d.19/6- 2019

https://www.fysio.dk/radgivning-regler/tillidshverv/radgivning-til-tr/tilbud-til-dig-som-er-TR/retningslinjer-for-tr-regionsmoder
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8. Orientering fra HB for formanden for TR-rådet herunder nyt fra HB.
Vi nåede ikke punktet.

9. Eventuelt
Intet at referere fra dette punkt

10. Kommende møder 
Kommende møder:
26. august – dagen før TR-årskonferencen
30. september – ordinært møde
27. november – ordinært møde inkl. suppleanter. 

11. Evaluering af mødet
Godt møde med både plafs til fællesmøde med de andre to råd og gode 
diskussioner i TR-rådet.

Bærende nyhed skal være vores drøftelse af arbejdsmiljøet sammen med 
leder og AMIR rådet.

12. Indstilling til Hovedbestyrelsen

Det indstilles at Hovedbestyrelsen tager referatet til efterretning.


