
     Referat 

TR - netværksmøde d. 2. maj 2022, kl. 9.00-14.30. 

Referatet er skrevet ind i dagsordenen med kursiv 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer 5 min.  

Referat: 

Betina Madsen 

 

2. Valg af referent 5 min.  

Referat: 

Svend Odder 

 

3. Godkendelse af dagsorden (B) 5 min.  

Referat: 

Godkendt 

 

4. Præsentationsrunde 10 min.   

Referat: 
Velkommen til nye TR 

 

5. Nyt fra regionsformanden (D) 30 min. 

Referat: 

-Webinar den 24.maj PKA. 
TR opfordres til at benytte PKAs webinarer og møder.  

-Universitet holder arrangement omkring Achillesenetendinopati, der er udleveres en kopi af 

invitation til dagens deltagende. 

-Ingen DHL telt i år  

- Folketingets ombudsmand har kritiseret Frederikshavn kommune for at ikke at slå ledige 

stillinger op offentligt. TR Frederikshavn Lars Arendrup har afbud i dag, så TR kan ikke høre den 

lokale version. TR skal være OBS på at stillinger skal slås op offentligt, de må ikke kun slås op 



internt, og dermed give allerede ansatte i kommunen fortrinsret.  

Der kan læses mere om kritikken her. 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/link-til-fo-udtalelse-tilfojet-kommuners-ledige-

stillinger-skal-som-klar-hovedregel-slas-op-

offentligt?publisherId=13560792&releaseId=13641149 

Hvis der er tvivl omkring proceduren er korrekt på egen arbejdsplads, kan man tage kontakt til 

Elin Lau. 

-Nordjyske FTR-netværk er opstartet, og har i dag haft første møde. 

- Gitte har været på besøg hos fysioterapeuterne Regionshospital Nordjylland Hjørring 

matriklen. De talte opgaveudvikling, Fysioterapeuternes oplevelser, bekymringer, tanker osv. og 

Gitte og DFys tanker og holdninger.  
Husk at arbejdspladserne har mulighed for at inviterer Gitte til møder med TR og kolleger.  

-Formandsvalg afsluttet. Regionsbestyrelsen har planlagt at afholde et medlemsmøde torsdag 
den 9. juni, ”Kom og møde din nye formand”  

-Hovedbestyrelsen har evalueret valget, blandt andet omtalen på fysio.dk om mail mellem 

TR/FTR, og har ikke fundet noget ulovligt.  

Dialog blandt deltagerne, der oplever mails og anmodninger om venskab på Facebook, meget 

forskelligt.  

- På Repræsentantskabsmøde august 2021 blev det vedtaget at der skal ansættes tre 

netværkskonsulenter. Hjælpe medlemmer med at danne netværk med hinanden.  

Der er nu ansat tre Netværkskonsulenter, Hovedstad/Sjælland, Syd og Midt/Nord.  

I Nord/Midt er Jacob Terp ansat, han har stor netværkserfaring. Bopæl Aarhus. Gitte har varslet 

ham, at de nordjyske TR har møde den 20. september, og hun foreslår at han inviteres med på 

mødet. 

Formål:   

-Hvad kan TR og Netværkskonsulent bruge hinanden til 

-hvilke netværk ser og hører TR ønsker om.   

-Corona situation. Pukkel afvikling presser arbejdspladserne.  

Der bliver efterspurgt en evaluering centralt fra, da der er stor forskel på hvordan f.eks. test af 

medarbejdere håndhæves i kommunerne. 

Fysioterapeuterne på Rehab Mou Aalborg kom tilbage på vanligt arbejde den 23. februar. 

Kommunen ønskede at forlænge, via samarbejde med FOA lykkedes det at argumentere imod 
dette.  

-Jubilæumsnåle til 25.-, 40.- og 50 års jubilarer. 

Jubilæums arrangement for alle over 25års uafbrudt medlemskab af DFys afholdt 19. april.  

260 inviteret, der deltog ca. 95. 

Kommende år et mindre arrangement, da kun dem der har jubilæum i pågældende år inviteres. 
Gitte tænker det bliver et rent ”socialt” arrangement, uden oplægsholder. 

Regionalt 

-Vinterpakke, Neuroenhed nord er fysioterapeuter blevet inkluderet  

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/link-til-fo-udtalelse-tilfojet-kommuners-ledige-stillinger-skal-som-klar-hovedregel-slas-op-offentligt?publisherId=13560792&releaseId=13641149
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/link-til-fo-udtalelse-tilfojet-kommuners-ledige-stillinger-skal-som-klar-hovedregel-slas-op-offentligt?publisherId=13560792&releaseId=13641149
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/link-til-fo-udtalelse-tilfojet-kommuners-ledige-stillinger-skal-som-klar-hovedregel-slas-op-offentligt?publisherId=13560792&releaseId=13641149


-Der er tæt på at være en aftale for aflønning af TR i regionen. Der mangler forhandling for FTR 
og Arbejdsmiljørepræsentanter. Den går i gang i maj. 

 

6. Orientering fra TR-rådet v. Lene/Marianne (O) 15 min.  

Referat: 
-10 marts. Årskonference 16-17 november. 

-Webinar TR til TR (navne og datoer) Info ligger på hjemmesiden. 

 

Fra TR-rådet:   

Marianne Trudslev har nu også en plads i TR-rådet på en kommunal plads. Det betyder at vi pt 

har to nordjyske repræsentanter i TR-rådet. Lene Duus er nordjysk repræsentant valgt blandt os 

TR. 

 

TR-rådet arbejder pt med planlægning af TR årskonferencen og der arbejdes medkurser for TR 
og FTR.  

Opfølgning på fagkongres hvor repræsentanter fra TR-rådet deltog TRs rolle i forhold til 

studerende. 

 

Pause 

 

7. Deltagelse af Helge Sørensen, Forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter,   
 ca. kl. 10.15/10.30 vedr. Senioraftaler og løn.   

(Helge har mulighed for at blive indtil ca. 14.00 ved spørgsmål).  

Referat: 

Helge holder oplæg om Senioraftaler og lokalløn.  

Materiale fra Helge sendes med referat til TR 

Kommuner regioner løndatastatistik. Denne side kan man finde og sammenligne løn statistik. 

www.KRL.dk 
 

Regionale tal findes her 

www.krl.dk/#/sirka 

 

Frokost kl. 12.00-13.00 

 

Evt. opfølgning ved Helge Sørensen efter frokost ved behov.  

http://www.krl.dk/
http://www.krl.dk/#/sirka


Referat: 
Stor spørgelyst, så vi fortsatte emnet med Helge efter frokost 

 

8. Orientering fra regionsbestyrelsen v. Trine og Marianne (O) 10 min.  

Referat: 
-Regionsbestyrelsen har ringet til dimittender, det var glædeligt at mange var i arbejde  

-Arrangement gruppen -> skulder arrangement den 19. maj.  

Man må gerne melde ind hvis man har gode ideer til arrangements gruppen, eller selv afholde 
med økonomisk støtte og hjælp til annoncering.  

9. Regional forberedelse til TR-års konference 2022. (D) (15 min) 

Referat: 

Marianne T. spørger efter emner til dialog med ny formand.  

Hvilke emner fylder i Region Nord.  

o   Hvad vil Jeanette P gøre ved den store lønulighed på tværs af regionerne? 

  

10.   Repræsentantskab v. Marianne (O) (5 min.) 

Referat: 

Repræsentantskabsvalg juni. Regionsbestyrelsen i region Nordjylland har 3 pladser. 

Regionsbestyrelsen arbejder på at stille et forslag om at der skal være stillere til REP forslag, så 

en person ikke alene kan stille et forslag.  

 

 
11.  Dato for næste møde er d. 20. september 2022, tovholdere, punkter (B) 5 min.  

Referat: 
Planlæggere er Sisse L. Andersen og Mariann Sømoe 

Punkter til dagsorden 

-Evt. kompetencefond.  

-Socialt arrangement, evt. efter mødet den 20. september 
-Jacob Terp netværkskonsulent. 

 

12. Evt. 15 min 

Referat: 
-Mette Melgaard. Har nogle kollegaer søgt den kommunale/ regionale kompetencefond? Man 
skal være hurtig når det bliver udmøntet. Næste gang at der kommer ansøgningsfrist er til 
oktober. Evt. et opfølgende punkt til møde i september. 

 

13. Mødet opdeles evt. i regionalt og kommunalt, hvis der er tid (D)  



Referat: 
Det nås ikke på dette møde. 

 

 

 

  

 o: Orientering        D:Debat/Diskussion          B: Beslutning  

  

  

  


