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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1   FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter  
 
 
 

  
(Ændringer fremhævet ved understregning) 

§ 31 Der etableres to sektioner for ordinære 
medlemmer af foreningen: Sektion for 
arbejdgivere med lejere og/eller ansatte og 
Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden 
arbejdsgiveransvar. 
 
Stk. 2 Medlemmerne af de to sektioner vælger 
ved urafstemning syv medlemmer til bestyrelsen 
for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller 
ansatte og ni medlemmer til bestyrelsen for 
sektionen for ansatte, lejere og selvstændige 
uden arbejdsgiveransvar. 
 
Stk. 3 Valg til sektionsbestyrelserne afholdes 
hvert andet år, første gang i 2018. 

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

 § 31 Der etableres to sektioner for ordinære 
medlemmer af foreningen: Sektion for 
arbejdgivere med lejere og/eller ansatte og 
Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden 
arbejdsgiveransvar. 
 
Stk. 2 Medlemmerne af de to sektioner vælger 
ved urafstemning syv medlemmer til bestyrelsen 
for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller 
ansatte og ni medlemmer til bestyrelsen for 
sektionen for ansatte, lejere og selvstændige 
uden arbejdsgiveransvar. 
 
Stk. 3. Valg til sektionsbestyrelserne afholdes 
hvert andet år, første gang i 2018. 
 
Ved valget har alle ordinære medlemmer 
stemmeret til valget i den sektion, de tilhører. 
Hvert medlem kan stemme på alle opstillede 
kandidater i den pågældende sektion.  
 
[…] 
§ 32 Bestyrelsen i sektionen for ansatte, lejere og 
selvstændige uden arbejdsgiveransvar 
sammensættes på følgende måde: 

 To pladser til privatansatte, opstillet og 

valgt ved urafstemning blandt de 

privatansatte 
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 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. 

 

 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. 

 
 

 
Begrundelse: 
Det fremgår af §32 i foreningens vedtægter, at sektionsbestyrelserne vælges således, at de 
enkelte grupper inden for hver sektion stemmer på deres egne. Det vil sige, at kommunalt 
ansatte stemmer på en kandidat, der er kommunalt ansat etc., jf. figuren, som illustrerer 
valgmodellen i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiver. 
 
Modellen ser tilsvarende ud for sektionen for arbejdsgivere, hvor arbejdsgivere med yder-
nummer kan stemme på andre arbejdsgivere med ydernummer, mens arbejdsgivere uden 
ydernummer kan stemme på arbejdsgivere uden ydernummer, jf. § 33.  
 

 
 
Denne valgmetode har vist sig at have uforudsete konsekvenser.  
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For det første er modellen uigennemskuelig for medlemmerne. Fx var der fredsvalg blandt de 
regionalt ansatte og blandt lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar i forbindelse med 
valget til sektionsbestyrelserne primo 2018. Det betød, at mange ordinære medlemmer ikke 
skulle stemme. Det skabte imidlertid forvirring blandt nogle medlemmer, som fik indtryk af, at 
de skulle have haft en stemmeseddel, når andre fysioterapeuter havde fået en. 
 
For det andet betyder modellen, at suppleanterne bliver låst til en gruppe og ikke kan træde 
ind for en anden gruppe. Det er et problem, da fysioterapeuters rolle på arbejdsmarkedet ofte 
skifter. Således var der allerede, inden sektionsbestyrelserne havde holdt deres første møde, 
gennemført suppleringsvalg til sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden 
arbejdsgiveransvar. 
 
For det tredje kompliceres og fordyres valghandlingen af den aktuelle model. Det koster 
ganske enkelt flere penge at gennemføre valghandlingen på denne måde, og der opstår en 
række administrative opgaver, som følge af opdelingen af medlemmerne i undergrupper. 
 
Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at valgmetoden ændres, så medlemmerne af de to 
sektioner frit kan vælge, hvilken kandidat til bestyrelsen i deres sektion, de ønsker at stemme 
på. Det vil fx sige, at ansatte i den kommunale sektor kan stemme på regionalt ansatte eller 
privatansatte, hvis de måtte ønske det. De vil ikke i fremtiden være tvunget til kun at stemme 
på en kommunalt ansat. 
 
Hovedbestyrelsen lægger ikke med dette forslag op til at ændre på den forudbestemte 
sammensætning af sektionsbestyrelserne, som indebærer, at der fx er to pladser til 
kommunalt ansatte, to pladser til de regionalt ansatte osv. 


