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Forslag nr.  8 Revision af takster for frikøb af politisk valgte 

 
Fremsat af Hovedbestyrelsen 
 
 
Forslag:  1 
 2 
Satsen for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige fysioterapeuter, som varetager 3 
tillidshverv for Danske Fysioterapeuter, ændres til en enhedssats svarende til løntrin 47 på FTF’s 4 
lønskala samt et omkostningstillæg på 2/3 af timelønnen. I august 2016 vil satsen være på 366,74 5 
kr. pr. time 6 
 7 
Baggrund: 8 
 9 
I de senere år har strukturen på praksisområdet ændret sig. Der er blevet færre 10 
enkeltmandsklinikker og flere store klinikker. Det betyder, at der er blevet bedre muligheder for 11 
klinikejere for at få vikardækning, når de skal frikøbes for at varetage tillidshverv for Danske 12 
Fysioterapeuter. Dermed vil der være færre klinikejere, der er berettiget til at få udbetalt den høje 13 
timetakst på 481,15 kroner.1  14 
 15 
Har man som klinikejer vikardækning, eller er man lejer eller mobil fysioterapeut, får man udbetalt 16 
den lave timetakst på 261,12 kroner.2, hvis man frikøbes til at varetage et tillidshverv. Vurderingen i 17 
hovedbestyrelsen er, at denne takst er i underkanten af, hvad der skal til for at sikre en rimelig 18 
kompensation.  19 
 20 
Derfor er ønsket at indføre en enheds-sats, der hæver den laveste sats og skærer lidt af toppen på 21 
den højeste sats.  22 
 23 
Det foreslås på den baggrund, at alle timer fra 1. januar 2017 honoreres med en gennemsnitssats, 24 
således at alle selvstændige fysioterapeuter får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste efter samme sats. 25 
En gennemsnitlig sats svarer ca. til løntrin 47 + et omkostningstillæg på 2/3 af timelønnen, aktuelt 26 
366,74 kr. pr. time. 27 
 28 
Økonomi: 29 
 30 
Forslaget er ikke begrundet i en mulig besparelse. Ud fra et øjebliksbillede af udgifterne på 31 
området forventes indførelse af en enhedssats imidlertid at medføre en besparelse på 100.000 kr. 32 
pr. år. Besparelsen opnås, fordi der i dag er flere end 50 procent, der får udbetalt tabt 33 
arbejdsfortjeneste efter den høje sats. Besparelsen er indarbejdet i hovedbestyrelsens budget for 34 
2017 – 2018.  35 

                                                 
1 Svarende til modulprisen for speciale 51*5,25 
2 Svarende til løntrin 26*10/6 


