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Kontingentsatserne har været uændrede siden 2012. Dvs. at medlemmerne har
betalt samme kontingent i 7 år. Det skal bemærkes, at kontingentet blev reduceret
med 300 kr. årligt i 2011, hvorefter det steg med 140 kr. i 2012.
Derudover skete der fra 2015 en omfordeling af kontingentindtægterne, således at
100 kr. pr. medlem pr. år blev placeret i Fond A for de ansattes vedkommende, mens
100 kr. pr. medlem pr. år blev placeret i Erhvervsudviklingspuljen for de
selvstændiges vedkommende. Dette havde i praksis ingen betydning for
medlemmerne, men stor betydning for de samlede indtægter i Danske
Fysioterapeuter.1
Såfremt kontingentsatsen var blevet reguleret svarende til udviklingen i
forbrugerpriserne siden 2012, ville det årlige medlemskontingent primo 2019 være
6.744 kr. årligt i stedet for de nuværende 6.400 kr.2
Det foreslås på den baggrund, at kontingentets grundsats nu reguleres med 100 kr.
årligt, eller 25 kr. pr. kvartal fra 2018-2019 og fra 2019-2020. Der er tale om en
regulering på hhv. 1,56% fra 2018-19 og på 1,54% fra 2019-2020. Reguleringen er en
smule under den forventede forbrugerprisudvikling3.

De øvrige kontingentsatser reguleres med tilsvarende procentsatser.
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For de selvstændige med ydernummer betød det en reduktion af det samlede kontingent på 204 kr. årligt fra 2015,
da denne gruppe tidligere betalte 204 kr. til Erhvervsudviklingspuljen ud over det ordinære kontingent.
2

Dertil kommer kontingent til Fond A/Erhvervsudviklingspuljen på 100 kr. årligt og til Forskningsfonden på 204 kr.
årligt.
3

Den forventede forbrugerprisudvikling på 1,6% svarer til 102 kr. årligt.
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Det foreslås i forlængelse heraf, at reguleringen på 100 kr. årligt deles mellem
Danske Fysioterapeuter og Fond A/Erhvervsudviklingspuljen. På den måde vil 50 kr.
pr. medlem bidrage til foreningens økonomi, mens 50 kr. betales til hhv. Fond A eller
Erhvervsudviklingspuljen afhængig af, om medlemmet er ansat eller selvstændig.
I alt betales i 2019 38 kr. og i 2020 50 kr. pr. kvartal til én af de to fonde. Fuld
kontingent til Danske Fysioterapeuter bliver i 2019 på 1.613 kr. pr. kvartal og i 2020
på 1.625 kr. pr. kvartal. Dertil kommer kontingent på 51 kr. pr. kvartal til Danske
Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

