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Dagsorden til møde: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsesmøde 09. februar 2017 

For referat: Mathias Nielsen  

 

 
Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord 
Bredholt, Mille S. Thomesen, Henrik Lauridsen, Maria Bjørnlund Rømer, Carsten Bugtrup 
Jensen  

 

Afbud: Vita Kathrine Bisgaard, Axel Lander Rømer og Pia Westhoff 

Sted: Udgaardsvej 2 8600 Silkeborg  
 
 Kl. 10.00-10:30: Punkt 2  
 Kl. 10.30-12.00:  Punkt 3 
 Kl. 12.00-12.45: Frokost (4) 

Kl. 12.45-13.45: Punkt 5 
Kl. 13.45-14.00: Punkt 6 
Kl. 14.00-14.15: Pause (7) 
Kl. 14:15-14:45 Punkt 8 
Kl. 14:45-16:00:  Punkt 9-12 

 
   

 

Forklaring af forkortelser: 

(D) = Drøftelse 
(O) = Orientering 
(B) = Beslutning 
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Regionsbestyrelsesmøde  
 
 

1) Kl. 9.00-9.05 
Valg af ordstyrer (B) 
 
Sagsfremstilling:  
Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   
 
Sagsbehandling:  
 

2) Kl. 09.05-09.30 (D) (B) 
Shuttle-busser til GF 
 
Sagsfremstilling:  
 
Mathias har indhentet en række tilbud på busser fra Aarhus og Holstebro til Herning t/r. Se 
bilag 1.  

  
Sagsbehandling: 

  
Bestyrelsen er åben overfor muligheden med busser, men det synes generelt som en dyr 
løsning. Det bliver besluttet, at der ved tilmeldingen til GF skal være mulighed for at krydse 
af, om man ønsker bus fra Aarhus eller Holstebro. Busserne skal køre fra centrale steder i 
de to byer. 

  
Tilbuddet om transport med bus skal være muligt for medlemmer, som er nyuddannet og 
studerende. Såfremt der ikke tilmeldes mere end 20 personer, som ønsker at gøre brug af 
tilbuddet, undersøger Mathias muligheden for seneste deadline for afmelding af bus. Hvis 
der er mindre end 20 tilmeldte er bestyrelsen enig om, at der er mulighed for tilbage 
refundering af togbilletter til Herning. Dette tilbud gælder, hvis der kun er 15 tilmeldte til 
busser. Der skrives direkte til disse personer, da dette ikke lanceres offentligt ved 
tilmeldingen.  

  
Bestyrelsen fremsætter et ønske om og en mulighed for, at vi kan opfordre folk på 
Facebook til at søge samkørsels muligheder enten via Facebook eller Gomore, hvilket ikke 
er noget Danske Fysioterapeuter faciliterer.  

  
Et bestyrelsesmedlem forelægger muligheden for at kontakte DSRs formand og FRL i 
håbet om, at de vil sprede budskabet om GF. Der kan evt. opstilles et ultimatum om, at der 
minimum skal være 20 personer tilmeldt for, at der kan tilbydes gratis busser til studerende 
og nyuddannede. Ligeledes opfordres der til, at der bliver taget kontakt til det enkelte 
sekretariat på skolerne, som kan være behjælpelig til videre formidlingen.  

  
Agnes og Sanne bliver tovholder på busserne med et  minimumskrav.  
Det praktiske om busserne tages ad hoc.  
 

 
3) Kl. 10:30-12:00 

Fusion mellem FTF og LO (O) (D) 
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Sagsfremstilling: 
 
Thor Jensen, formand for FTF Midtjylland, kommer og fortæller om fusionen 
mellem FTF og LO. Der vil være mulighed for spørgsmål til Thor.  
  
Thor vil komme ind på følgende: 

- Fusionsprocessen, hvor langt er vi? 
- Organisationsmodellen centralt og regionalt 
- MED-systemet 
- Uddannelsesområdet  

  
Sagsbehandling: 

  
Indledningsvis fremstillinger Thor en gennemgang af, hvordan diskussionen er opstået, og 
hvad status for processen i FTF er.  

  
FTF står overfor en række udfordringer i deres arbejde som fagbevægelse: 

  
- Hvordan oplever vi fagbevægelsens gennemslagskraft i dag i forhold til de politiske 

emner uanset regeringen. Har fagbevægelsen stor betydning i forhold til 
beslutningerne, der træffes på den politiske scene?  

- Den offentlige og private sektor ses som hinandens modsætning. 
- Medlemstab presser både legitimitet og økonomi.  
- Mange flere politiske aktører konkurrerer om politisk gunst. 
- Fagbevægelsen har en imagekrise. 

  
Bestyrelsen fremstiller et spørgsmål om fusionen kan påvirke de enkelte fagforeningers 
mulighed for at lave politiske markeringer? Det klare svar fra Thor er her, at fusionen ikke vil 
ændre på noget angående politisk indflydelse i forhold til oprettelse af en ny 
hovedorganisation.  
  
Det udtrykkes, at der er bekymringer blandt tillidsrepræsentanterne, da fusionen virker som 
en lukket proces med reduceret inddragelse. Bestyrelsen fastlægger dog overfor Thor, at 
FTF og LO skal være opmærksomme på forskellen i inddragelse af og information til 
tillidsrepræsentanterne.  

  
På den seneste kongres i 2015 blevet det strategiske samarbejde med LO om uddannelse 
drøftet. Thor udtrykte i denne sammenhæng en skepsis ved 3F. 
Thor fremsatte i denne sammenhæng, at der foreligger en diskussion om, hvorvidt fokus i 
uddannelsesstrategien skal være mod ufaglærte eller kompetenceudvikling og uddannelse 
for faglærte.  
  
LO og FTF har opnået en foreløbig enighed om den centrale politiske struktur, som vil være 
bygget op som følgende: 

- På kongressen hvert 4. år vil alle medlems organisationer få mindst 1 delegeret. 
Antallet af delegerede afhænger af organisationens medlemstal.  

- 64 medlemmer af hovedbestyrelsen og 25 i forretningsudvalget.  
- 6 fuldtidsvalgte politikkere 
- Alle organisationer, som kan være med i de politiske udvalg, bliver ændret.  

 
 
De nuværende centrale punkter i diskussionerne mellem LO og FTF: 
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- Lokal strukturen: 
o Det fremstilles udtrykkeligt af Thor, at der forelægger en 

forskel mellem LO og FTF i blandt andet kontingenter og lokale 
kontingenter samt medlemsantallet.  

o Den videre drøftelse og diskussion med bestyrelsen ang. lokal strukturen 
går på medarbejderdemokratiet. Det påpeges, at to organisationer kan give 
gnidninger,  som man kan forsøge at komme overens med, hvis man har en 
central organisation. Det afgørende her er dog, at sammensmeltningen 
mellem FTF og LO kommer til at forplante sig ned i organisationerne på det 
lokale område for netop at reducere gnidningerne og tankerne om et styrket 
medarbejderdemokrati.  

 
- Økonomi: 

o Det bliver her diskuteret mellem FTF og LO, hvilken fastsættelse af 
kontingent, der skal være for den centrale organisation. Kontingenterne og 
medlemsantallet mellem de to organisationer ses at være forskellige, hvilket 
har betydning for den centrale organisations fastsættelse af 
central kontingent.  

 
- Forhandlingsområdet:  

o  Det fremsættes, at der ikke vil være hindringer for, at man kan videreføre 
aftalerne på forhandlingsområdet ind i hovedorganisationen, men at man altid 
kan opsige hovedaftalerne.  

  
Diskussionen mellem FTF og LO går i høj grad på suverænitet, da der er to forskellige 
udgangspunkter i de to organisationer.  
 
I LO er sektionerne suveræne, hvor de i FTF er en del af strukturen, hvilket vil sige, at 
regionsformændene ikke kan beslutte, hvad som helst. Modsat LO, hvor sektionerne er 
total suveræne.  
LO ønsker ikke at opgive suveræniteten i fusionsforhandlingerne.  

  
 

4) Kl. 12:00-12:45  
Frokostpause  

 
 

5) Kl. 12:45-13:35 
Mundtlig beretning til GF (D) (B) 
 

Sagsfremstilling: 
Sanne motiverer med et oplæg om den mundtlige beretning til GF.  
Arbejdet på den mundtlige beretning skal startes til dette RB-møde og ønskes færdig til 
præsentation for bestyrelsen d. 22/03-2017.  
  
Sagsbehandling: 
  
Praktiske kommentarer: 
 

- Sidste frist for kommentering er d. 21/2-2017, men Sanne ser gerne, at 
kommenteringen sendes til saj@fysio.dk i udgangen af uge 7.  

tel:22/03-2017
tel:21/2-2017
mailto:saj@fysio.dk
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- Under selve generalforsamlingen skal det skrives, at Tina deltager på 
dagen (Tina kommer og fortæller om den nye grundfortælling) 
 

- Der bliver sendt stemmesedler, lister og indskrivelses blanketter ud fra 
central side.  
 

- Stemmetæller: Henrik  
 

- Dirigent:  
o Regionens bestyrelsen ser gerne, at det er en person, som har relation til 

sundhedskartellet.  
o Sanne overtager opgaven og finder en dirigent.  

 
- Indskrivelse: Maria og Mille  

o Det er besluttet, at indskrivningen foregår inden spisningen.  
 

- Det er besluttet af bestyrelsen, at gæsterne modtager en kuvert med det 
samlede materiale i form af navneskilte, stemmersedler m.m.  
 

- Bestyrelsen ønsker, at der på bordene ligger et A4 papir med billede og 

præsentation af personen i RB (arbejdssted, mail, RB-medlem og evt. HB-medlem og 

poster) 

 

-  Den skriftlige beretning bliver ikke trykt, men den bliver tilgængelig på hjemmesiden.  

 

- Axel, Pia og Vitta sørger for at tage et protræt billede, som fremsende 

til RMJ@fysio.dk  snarest muligt.   
 
 

- Regionsbestyrelsen skal selv melde sig til GF på hjemmesiden:  
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-midtjylland/kalender/generalforsamling-2017  

  
Bestyrelsen har besluttet, at den mulige beretning skal indeholde følgende punkter (med tildelte 
ansvarsområder) 

  

- Fysioterapeuter i skoleskolen (Mille, Vita og Maria) 
 

- Fysioterapeuter i lægepraksis (Stefan, Ruben, Henrik og Agnes)  
Dette kan også bruges til at fremvise, hvad det er vi bruger på Bornholm til 
Folkemødet for at fremvise vores politiske interessevaretagelse. Det er at sige, at vi 
bliver ved med at banke på og forsøger at komme igennem til lægepraksissen.  
 

- Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen (Vita, Kirsten) – jobskabelse  
 

- Arbejdsgiverforeningen (Tina). Bestyrelsen ønsker, at Tina forelægger en status på, 

hvordan det går med arbejdet.  
 

- OK18 for det offentlige område (Kirsten) – Regionale tiltag 
 

- RB’s arbejde med den politiske dagsorden– evt. indledning, hvor 
det præsenteres, hvem der sidder i HB. Her kan det præsenteres , hvem der arbejder 

mailto:RMJ@fysio.dk
https://fysio.dk/om-os/regioner/region-midtjylland/kalender/generalforsamling-2017
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i de forskellige underudvalg, og hvordan vi forsøger at lave politiske 
tiltag, som stemmer overens med det centrale arbejde.  

 
- TR kan komme på banen og fortælle om arbejdet. 

 

- Arbejdsmiljøundersøgelse (Agnes) 
  
Struktur: 
Agnes fremlægger rammen for den mundtlige beretning. Denne er skrevet til næste møde, som 
revurderes i fællesskab i bestyrelsen.  

1) Præsentation af bestyrelse (struktur og politisk arbejde) 
2) Jobskabelse 
3) Gode løn og ansættelsesforhold  

a. Fysioterapeuter i folkeskolen 
b. Fysioterapeuter i beskæftigelsesindsats 
c. Fysioterapeuter i lægepraksis 
d. OK18 
e. Arbejdsgiverforening 

 
6) Kl. 13.45-14.00 

Orientering om deltagelse i Folkemødet 2017 (O) 
 

Sagsfremstilling:  
  
Sagsbehandling: 
  
Grundet prisstigninger på feriecenteret på Bornholm påvirker dette RB’s mulighed for 
deltagelse i Folkemødet 2017. Danske fysioterapeuter har derfor fra central side valgt at 
udvælge medlemmer til at deltage i debatten på Folkemødet. Sanne har ikke haft en 
indvirkning på dette.   
 
Ruben er udvalgt til at deltage i Folkemødet 2017.  

  
Bestyrelsen godkender sekretariatets valg.  

 
7) Kl. 14:00-14:15 

Pause  
 
 

8) Kl. 14:15-14:45 (D) 
Danske Fysioterapeuters 100 års Jubilæum i 2018 på regionalt plan. 
 

 
Sagsfremstilling: Drøftelse af Danske Fysioterapeuters 100 års Jubilæum i 2018 på regionalt 
plan. 

  
Sagsbehandling: 
  
Tidsperspektiv: Juni 2018  
  
Økonomi: 50.000 kr. tildeles fra central side. Det er muligt, at øremærke 100.000 regionalt 
ved de to næste budgetlægningsrunder.  
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Forslag til arrangementet: 

- Fyraftensarrangement på tværs af Danmark med den samme 

oplægsholder, som hyres til 5 forskellige arrangementer med spisning 

og fagligt oplæg. 

- Forslag til at finde andre samarbejdspartnere i regionen, som vil lave et arrangement 

med Danske Fysioterapeuter.  

- Kan/skal vi lade os inspirere af andre lokale foreninger og deres måde at arrangere 

fejringer på? 

- Forslag til, at arrangement afvikles om formiddagen med fagligt oplæg, netværk og 

efterfølgende fest med spisning og bar med egen betaling.  

- Mini fag festivalerne skal ikke lægges samme år som fagkongressen. 
  

Bestyrelsen bakker op om det faglige arrangement på tværs af landet, men der skal 
forelægge en fast plan for, hvad den overordnede fejring skal være. Der bør forelægge en 
samlet drejebog for fejringen.  

  
Den overordnede plan fra central side er, at det folkelige og det fine bliver markeret i 
København. Der kommer også en grundfortælling, hvor man vil forsøge at komme ud til 
medlemmerne med budskabet.  

  
  

Bestyrelsen beslutter foreløbigt, at transporten til arrangementet er for egen regning, samt at 
foredragene skal være om eftermiddagen. Foredragsholderen skal gerne være trækplaster til 
arrangementet.  
 
Bestyrelsen beslutter at gå videre med set-uppet til, hvordan arrangementet skal være.  

 
 

9) Kl. 14.45-15.15 
Orientering ved HB (O) 
 
Sagsfremstilling:  
Kristen, Stefan, Agnes og Sanne orienterer bestyrelsen om det foreliggende arbejde fra 
HB-konferencen og HB-mødet  

 
Sagsbehandling: 
 
FTF: 
- I øjeblikket arbejdes der på strategi og uddannelse, som følge af FTF’s første udspil, som 

HB ikke kunne stå inden for. Dette udspringer fra holdningen om, at man som autoriseret 
sundhedspersonale skal opretholde den nyeste viden inden for feltet, hvorfor HB ikke kan 
stå inden for det fremlagde udlæg. Beslutningerne på strategi og uddannelsesområdet er 
endnu ikke blevet vedtaget, hvorfor HB ser en mulighed for at påvirke processen videre.  

 
Et bestyrelsesmedlem fremstiller et synspunkt om, at det ikke er en fordel for 
fagforeningens indflydelse og muligheder at fusionen finder sted. Bestyrelsesmedlemmet 
ønsker, at HB tager denne holdning med videre til HB.  

 
Strategi planen: 
- HB har taget indsigelserne fra regions bestyrelserne og repræsentantskabets holdninger 

med ind i drøftelsen om arbejdet med strategi planen.  
- HB har endvidere drøftet emnerne om rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljø.  
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Hovedbestyrelsen har fremsat et ønske om, at kommentarerne og ideerne 
om rekruttering og fastholdelse fra repræsentantskabsmødet bliver sendt ud 
som status til repræsentantskabet – dette er under udarbejdelse. 

 
 

10) Kl. 15.15-15.30 
Orientering fra formanden (O) 
 

Sagsfremstilling:  
  
Sagsbehandling:  
  
Viborg Kommunes strukturændring: 

 

- Sanne arbejder med politikkerne i ældre og sundhedsudvalget, hvor der er skabt en 

politisk bevågenhed på processen og implementeringen af strukturændringen, som følges 

tæt. Sanne har slået fast overfor politikkerne, at der i højere grad bør være fokus på det 

sammenhængende borgerforløb, hvilket ses at være svækket i modellen, som 

kommunen har valgt.  
  

Psykiatri planen  
- Svaret skal afgives den d. 6/3-17. Der er sendt punkter til sekretariatet, og Mathias 

kommer med indvendinger.  
- RB er velkommen til at komme med kommentar og input 

  
Første semester og arbejdsmarkedsorientering 
- Der er lavet nyt slide show, hvor de studerende indgår i oplægget i højere grad. 

 
 

Regionsbestyrelseskonference 
 

- Forventes at blive afholdt d. 12-13 oktober 2017.  

Konferencen vil blive afholdt i Middelfart på Severin (kursuscenter). Sanne fremstiller et 

forslag om, at der kan afholdes et aftensmøde d. 11/10 inden konferencen.  
 

Bestyrelsen ønsker, at der bliver fundet en ny dato for RB-mødet d. 12 oktober.  
 

Mathias sender en Doodle ud til RB for nyt møde.  
 

  
Fremadrettet:  
Bestyrelsen bakker op omkring, at der fremadrettet er fokus på tema-drøftelse i RB. Disse 
temadrøftelser skal have fokus på, hvem de studerende er, hvad de ønsker, og hvordan vi 
kan få fat i dem. Det ses gerne, at der bliver inviteret dimitterende til tema-drøftelse.  
Endvidere bliver det foreslået, at der laves ringerunder, hvor man ønsker medlemmerne 
tillykke med dimitteringen, og efter nogle måneder ringes der igen for at høre, hvordan det 
går for de færdiguddannede. Der er opbakning fra bestyrelsen om at give det et forsøg. 

 
 

11) Kl. 15.30-15.45 
Orientering fra bestyrelsen (O) 
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Sagsfremstilling:  
  
Sagsbehandling: 

  
Bestyrelsesmedlem fremstiller sine oplevelser omkring et arrangement om jobskabelse. 
Trækker parallel til, at det er svært at få fat i de nyuddannede eller kommende dimitterende. 
  
Bestyrelsesmedlem fremstiller, at der er rystelser på arbejdspladsen og tillidssvækkelse efter 
fyret hospitalsdirektør.  

 
 

12) Kl. 15.45-16.00 
Formidling (D) (sendes ud til hjemmesiden) 
 

Sagsfremstilling:  
 
Sagsbehandling: 
  
Drøftet fusion mellem FTF og LO 
  
GF – transport for medlemmerne  
  
100 års jubilæums fejring lokalt  
  

 
 

13) Kl. 16.00-16.15 
Eventuelt (O) 

 
Sagsfremstilling:   
 
Sagsbehandling:  

  
RB-mødet d. 9. juni flyttes, der udsendes en doodle af Mathias  
  
  
Punkter til kommende møder 
 

- Beslutning om formen på GF samt metoden for, hvordan den mundtlige beretning skal 
præsenteres.  

- Agnes' skriftlige arbejde af rammen for den mundtlige fremstilling revurderes af 
bestyrelsen.  

- Hvem genopstiller til GF? 
- Kommunalvalg 2017 
- OK18 
- Strategiplan for Regions Bestyrelsen  
- Regionsbestyrelses seminar  

 


