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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE

Gældende vedtægter
(Ændringer fremhævet ved understregning)
§ 32 Bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere
og selvstændige uden arbejdsgiveransvar
sammensættes på følgende måde:









To pladser til privatansatte, opstillet og
valgt ved urafstemning blandt de
privatansatte
To pladser til lejere, opstillet og valgt ved
urafstemning blandt lejere
To pladser til kommunalt ansatte, opstillet
og valgt ved urafstemning blandt de
kommunalt ansatte
To pladser til de regionalt ansatte, opstillet
og valgt ved urafstemning blandt de
regionalt ansatte
En plads til de statsligt ansatte, opstillet og
valgt ved urafstemning blande de statsligt
ansatte.

§ 32 Bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere
og selvstændige uden arbejdsgiveransvar
sammensættes på følgende måde:










To pladser til privatansatte, opstillet og
valgt ved urafstemning blandt de
privatansatte
To pladser til lejere og selvstændige uden
arbejdsgiveransvar, opstillet og valgt ved
urafstemning blandt lejere og
selvstændige uden arbejdsgiveransvar
To pladser til kommunalt ansatte, opstillet
og valgt ved urafstemning blandt de
kommunalt ansatte
To pladser til de regionalt ansatte, opstillet
og valgt ved urafstemning blandt de
regionalt ansatte
En plads til de statsligt ansatte, opstillet og
valgt ved urafstemning blande de statsligt
ansatte.

Begrundelse:
I forbindelse med repræsentantskabets vedtagelse af arbejdsmarkedsmodellen ved det
ekstraordinære repræsentantskab i 2017 blev der vedtaget et ændringsforslag, som betød, at
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benævnelsen af Sektionen for ansatte og lejere blev udvidet til Sektionen for ansatte, lejere og
selvstændige uden arbejdsgiveransvar.
Der blev imidlertid ikke taget stilling til, hvorvidt denne ændring af navnet skulle have
konsekvenser for sammensætningen af sektionens bestyrelse.
I praksis er de selvstændige uden arbejdsgiveransvar blevet slået sammen med lejerne i
forbindelse med implementeringen, så der er to pladser reserveret i bestyrelsen for ansatte,
lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar til lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar som samlet gruppe.
For at sikre et vedtægtsmæssigt grundlag for det videre arbejde indstiller hovedbestyrelsen, at
denne praksis formaliseres. Det indstilles derfor, at vedtægterne konsekvensrettes, så lejere
og selvstændige uden arbejdsgiveransvar tilsammen har to pladser i sektionsbestyrelsen.
Nedenfor følger en oversigt over fordelingen af de ordinære medlemmer i sektionen for
ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, som den så ud ved valget til
sektionsbestyrelsen primo 2018.
Tabel 1: Fordelingen af ordinære medlemmer i sektionen for ansatte, lejere og
selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Kommunalt ansatte
Regionalt ansatte
Lejere
Privatansatte
Selvstændige uden arbejdsgiveransvar
Statslig ansatte

5.575
2.013
1.620
1.305
368
245

Kilde: Danske Fysioterapeuters medlemsregister.
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