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 1 
Forslag:  2 
HB skal på det førstkommende repræsentantskabsmøde fremlægge et konkret forslag til en model 3 
for foreningens landspolitisk struktur1, der vil  4 

- Styrke den landspolitiske styring 5 
- Give mere politisk tilstedeværelse og synlighed overfor medlemmer og overfor politiske 6 

interesseområder 7 
- Styrke og øge foreningens politiske interessevaretagelse 8 
- Øge den politiske handlekraft. 9 

 10 

Begrundelse:  11 
Danske Fysioterapeuter er en demokratisk ledet forening. Hvis vi også i fremtiden skal have en 12 
tilstrækkelig handlekraft, styring og nærvær af og fra vores medlemsvalgte politikere, mener vi at 13 
det er nødvendigt med en opmærksomhed på foreningens landspolitiske struktur. Vi har ikke et 14 
tilstrækkeligt nationalt politisk setup til den fortsat voksende opgaveportefølje. Vi skal have 15 
ambitioner på medlemmernes vegne, og vi skal være en uundgåelig spiller på det arbejdsmarkeds-16 
, sundheds- og socialpolitiske felt til gavn for medlemmerne. Derfor bør repræsentantskabet sikre, 17 
at vi får flere politiske muskler til de arenaer, hvor vi som medlemmer har interesser. 18 
 19 
Foreningens resultater viser, at det betaler sig at styrke den politiske handlekraft. For snart 16 år 20 
siden besluttede vi at ændre strukturen, og vi professionaliserede det lokalpolitiske arbejde, og 21 
Danske Fysioterapeuter er fortsat i en rivende udvikling. Både hvad angår medlemstal, og hvad 22 
angår opgaver. Opgaveporteføljen har udviklet sig eksplosivt. Fra at det fysioterapeutiske 23 
arbejdsmarked næsten kun omfattede hospitals- og praksissektoren til, vi i dag er spredt udover 24 
mange forskellige sektorer og mange forskellige områder inden for de forskellige sektorer. 25 
 26 
Medlemmer skal have en synlig forening, både hvad angår medlemsbetjening og politisk 27 
interessevaretagelse og de forskellige grupperinger i foreningen ønsker også politisk nærvær. 28 
Vi skal styrke de politiske muskler, fordi Danske Fysioterapeuter, som andre foreninger, har en stor 29 
opgave med at fastholde medlemmerne, således at vi kan opretholde vores medlemsprocent og 30 
dermed vores legitimitet.  31 
 32 
Økonomiske konsekvenser: 33 

                                                 
1 Danske Fysioterapeuters nuværende landspolitiske struktur består aktuelt af en medlemsvalgt formand og en næstformand valg 
af og blandt hovedbestyrelsen. Danske Fysioterapeuter har tidligere haft en landspolitisk struktur bestående af en formand og en 
fuldtidsfrikøbt, medlemsvalgt næstformand. Repræsentantskabet valgte i 2008 at afskaffe næstformanden som en fuldtidsfrikøbt 
tillidspost. Danske Fysioterapeuter har aktuelt en lokalpolitisk struktur med 5 fuldtidsfrikøbte og medlemsvalgte regionsformænd 
samt 5 regionsbestyrelser og Færø –kredsen. Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 
Bestyrelserne er valgt af og blandt medlemmer i de respektive regioner og kreds.  



 
 

 

 

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilke forslag hovedbestyrelsen finder frem til. 34 


