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 1 
Forslag: Repræsentantskabet træffer beslutning om Danske Fysioterapeuters fremtidige 2 
tilknytning til en hovedorganisation 3 
 4 
Baggrund:  5 
 6 
FTF og LO har siden 2012 arbejdet på en tilnærmelse mellem de to hovedorganisationer. Disse 7 
tilnærmelser kulminerede i, at de to hovedorganisationer i april måned 2018, på to ekstraordinære 8 
kongresser, besluttede at fusionere FTF og LO til én ny stor hovedorganisation.  9 
 10 
Forud for dette havde Danske Fysioterapeuter på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 11 
november måned 2017 drøftet fusionen. Her fik hovedbestyrelsen et mandat, der hed, at:  12 
 13 
”Danske Fysioterapeuter kan tilslutte sig fusionen af FTF og LO, såfremt den nye 14 
hovedorganisation rummer Danske Fysioterapeuters krav om hensyn til de mindre organisationer 15 
og deres interesser, og hvis den ny hovedorganisation afspejler en fusion imellem FTF og LO som 16 
et nyt fælles tredje. ” 17 
 18 
Et flertal i hovedbestyrelsen mente ikke, at dette mandat var opfyldt på baggrund af det beskrevne 19 
grundlag for fusionen. Blandt andet bliver der ikke mulighed for at indgå valgforbund i den nye 20 
hovedorganisation. Det bliver svært for de mindre organisationer at opnå repræsentation i 21 
forretningsudvalget. Hertil er Danske Fysioterapeuters forslag om en sundhedssøjle som en del af 22 
den formelle beslutningsstruktur blevet fejet af bordet. På den baggrund mente hovedbestyrelsen 23 
ikke, at den fusionerede hovedorganisation i tilstrækkelig grad tager hensyn til de mindre 24 
organisationer. Derudover mente hovedbestyrelsen, at grundlaget for den fusionerede 25 
hovedorganisation i højere grad mindede om LO’s nuværende struktur end noget nyt fælles tredje.  26 
Derfor stemte Danske Fysioterapeuter nej til fusionen, der dog alligevel blev en realitet.  27 
 28 
Dette betyder, at hovedbestyrelsen ikke har et formelt mandat til at være medlem af en 29 
hovedorganisation. Derfor tages sagen op igen.  30 
 31 
Der er på nuværende tidspunkt to muligheder for Danske Fysioterapeuters fremtidige tilknytning til 32 
en hovedorganisation, enten det fusionerede FTF/LO eller Akademikerne (AC). For at give 33 
repræsentantskabet et så oplyst beslutningsgrundlag som muligt er implikationer ved begge valg 34 
blevet udforsket.  35 
 36 
Der er fordele og ulemper ved begge valg, og der er mange ting, der skal overvejes og tages en 37 
åben drøftelse af i fællesskab, hvorfor hovedbestyrelsen ikke på forhånd indstiller at gå i den ene 38 
eller anden retning. Der er spørgsmålet om intern indflydelse i de to hovedorganisationer. Der er 39 
spørgsmålet om de to hovedorganisationers eksterne indflydelse – både centralt og lokalt. Der er 40 



 
 

 

 

spørgsmålet om, hvilke dagsordener Danske Fysioterapeuter gerne vil have indflydelse på. Der er 41 
spørgsmålet om, hvad der vil ske på forhandlingsområdet. Der er spørgsmålet om identitet og 42 
værdifællesskab. Og der er spørgsmålet om økonomi. I sidste ende vil en beslutning om tilknytning 43 
til den ene eller anden hovedorganisation bero på, hvilke af disse spørgsmål repræsentantskabet 44 
anser som de mest centrale. 45 
 46 
Økonomiske konsekvenser: 47 
 48 
Der kan opnås en besparelse på op mod 300.000 kroner om året ved medlemskab af AC. 49 
 50 


