
REFERAT 

TR netværksmøde d. 23. september 2019 kl. 9-15. 

Sofiendalsvej 3, Aalborg 

Referater er skrevet ind i dagsordenen med kursiv 
 

Tina L deltager fra 9.15-10.30 

Karen Fischer-Nielsen deltager fra kl. 9.15 til ca. kl. 14. 

 
Kl. 9.00-9.15: 
 

• Valg af ordstyrer 

REFERAT: 

Anne Carlsen 

 

• Valg af referent 

REFERAT: 

Mariann Borg Sømoe 

 

• Godkendelse af dagsorden (B)  

REFERAT: 

Godkendt 

 

• Præsentationsrunde 

REFERAT: 

Udført 

 
Kl. 9.15-10.30: 

• Overgang til AC v. Tina L og Karen F-N.  
Drøftelse af status, gode og dårlige erfaringer samt hvad kan vi gøre centralt, regionalt og lokalt.  
+ evt. lidt tid efter Tina er gået, hvis der er behov for det.  

 
REFERAT: 

• Tina fortæller, at DFys arbejder på at få AC til at engagere sig inden for MED. Vigtigt at vi får 

vores/de enkelte MED-udvalg til at forstå, at det er vigtig vi er repræsenteret bredt ift. faggrupper 



der er repræsenteret. Der er også forsalg om, at vi kan tage kontakt til de AC kollegaer vi får og lave 

en ”alliance” med dem. 

Fremover er det AC pladser TR skal have. Man kan sidde på en anden plads, hvis man i udvalget 
laver en aftale om dette. Gitte italesætter hvem ”man” er i den her situation – det vil ofte være 
organisationerne, som man kan risikere vil sige nej til, at terapeuterne kan ”låne” deres pladser. Her 
opfordres til, at vi tager en dialog med medarbejderrepræsentanterne omkring vigtigheden i at vi 
alle er repræsenteret og efterfølgende få dem til at gå til egen organisation og sige de ønsker at alle 
faggrupper er repræsenteret i MED. 
 

• I de udvalg, hvor AC ikke er repræsenteret, kan vi forhandle ift. at alle organisationer ikke er 

repræsenteret – der bør ske en udvidelse af MED-udvalget så AC også er repræsenteret. 

• Der udtrykkes bekymringer ift. at DSA og FOA har udtrykt at de ikke skal hjælpe de faggrupper, der 

har valgt at flyttet til AC, en konsekvens af at vi ikke længere er en del af sundhedskartellet og 

forhandlingsfællesskabet. Samtidig er der HR, som kun forholder sig til reglerne for MED og ikke 

tænker på en bred repræsentant af faggrupper. 

 Vi skal forsøge at bevare det gode samarbejde med de andre faggrupper – den vigtigste opgave er 
jo at borgeren får den bedste behandling. Herudover er det også en ide at tage fat i lederne 
omkring bred repræsentation af faggrupper. 
 

• I kommunen, er det vigtig at TR tager kontakt til de tovholdere der sidder for AC og få lavet en 

alliance og plan for hvem der skal repræsentere hvor henne. 

• Vigtigt at TR er meget opmærksom på at få videregivet hvilke holdninger vi har og hvad der skal 

viderebringes i MED. Brug KU (kontaktudvalg) til at få informationer/holdninger med videre. 

• Reminder: læs eventuelt formålet med MED-udvalg. Her står beskrevet at lederne skal 

bruge det til, at få medarbejdernes holdninger og bruge det til at træffe beslutninger – 

derfor vigtigt at alle faggrupper er repræsenteret. 

• Tjek også MED-aftalerne – måske der er beskrevet at alle faggrupper skal være 

repræsenteret etc.  

• Gitte opfordrer til, at vi er opmærksomme på om der er nogle steder, hvor der kan vælges en FTR. 

 
Ca. Kl. 11.00 

• Den nye ferielov v. Karen F-N 
Få et overblik over gammel og ny ferielov. Overgangsordningen samt hvilke situationer er mest 
aktuelle lige nu.  

 
REFERAT:  

• Power point sendes efter mødet. Vigtige punkter er fremhævet herunder:  
• 6. ferieuge følger de gamle ferieregler.  
• Starter 1/9 2020. 
• 2.08 dag optjenes pr. måned. 
• Kan afholdes 16 måneder frem – 1/9 2020 til 31/12 2021. 
• Løn sv.t. ansættelsesform v/optjening – 6 ferieuge undtaget.  
• 16,7 dage + 6 ferieuge kan afholdes i sommerferie 2020. 



• Ferie optjent 1/9 2019 til 1/9 2020 indefryses i fond – udbetales automatisk når man 
stopper på arbejdsmarkedet. 

 
FROKOST HOLDES FRA 12.00-12.45. 

 
 
Kl. 12.45  

• Opfølgning på Årskonferencen. – Karen Fischer-Nielsen deltager 
Om at arbejde mere involverende. DFys’ strategi og Hvordan “vi” bliver et “handlekraftigt fællesskab”. 
Hvor når skal vi arbejde involverende og hvornår skal vi ikke. Arbejde i flokken.  
Hvilke muligheder er der og hvilke barrierer (Karen medbringer opsamlingen fra Årskonferencen) 
 
REFERAT: 
• Årskonferencen handlede om handlekraftige fællesskaber. DFys skal blive et handlekraftigt 

fællesskab, medlemmerne skal involveres.  

• Grunden til at DFys ønsker handlekraftige fællesskaber: Vi skal gå fra tanken ”hvad kan 

fagforeningen gøre for mig – til hvad kan vi udrette og opnå sammen”.  Når man som TR sidder 

med et problem, snak med kollegerne, det giver et bredere syn på problemet. Det giver i sidste ende 

større gennemslagskraft og større ejerskab fx ved personalepolitik.  

• Kollegernes ressourcer og netværk er vigtige. De kan give opbakning til TR, de kan have et netværk 

og en viden, som vi kan bruge i en given situation. Brug alle de ressourcer der er i 

personalegruppen/valggrundlaget.  

• Vores TR arbejde giver mening for kollegerne, hvis de også føler sig inddraget eller involveret.  

• Man vil gerne, at man er medlem af DFys fordi vi er et fællesskab og sammen står vi stærkere.  

Gruppearbejde:  

• Opgaver som TR skal løse alene (TR har kontrol over ”situationen”) 

• Ansættelsessamtaler, bisidder/personsager, deltage i MED, deltage i 

lønforhandling, løbet er kørt/manglende tid til at inddrage. 

• Opgaver hvor TR med fordel kan inddrage andre (mindre kontrol men dog stadig styring) 

• Forberede lønforhandling, forberede MED, opfølgning på MED, høringssvar 

• Opgaver hvor TR med fordel kan involvere andre (mindst kontrol) 

• Konkrete sager (dybfølt, bredfølt, ”kan vindes”), høringssvar, lave en profil til et 

stillingsopslag, aktiviteter, happenings, demonstrationer 

• Godt at kunne jonglere mellem de tre.  

• Hvad gør man, når man har mange geografier eller når kollegerne ikke gider involvere sig? 

• Reflekter over: skal man lade være med at høre kolleger, hvis ikke man kan høre alle, kan man høre 

nogle stykker og deraf få et billede af holdningen på arbejdspladsen? 

 Hvor meget kan man inddrage/involvere for at få de bedste løsninger? 



Gruppearbejde ”her går det godt” (når det er svært at engagere kollegerne) 

• Nye kolleger får TR intro (hvem er jeg, hvad kan jeg bruges til), hvad er MED, 

hvordan er kommunen organiseret, hvad kommer de nye kolleger fra. Skulle de 

”gamle” kolleger også have denne intro? Gennemgå dagsorden til MED mødet – 

gøre den forståelig, så kollegerne kan have en mening om det der står.  

• Det er en erfaring at mails fungerer dårligt, snak fungerer bedre, A-A hvad er du 

optaget af? – brug det til indledning til samtale. 

• Når kollegerne har et ønske, snak med dem om hvad der er vilkår og hvad der er 

muligheder, og hvad er konsekvensen. 

• Det kan være en ide at have en MED medansvarlig, som har ansvar for at få læst 

dagsorden (særlig på store arbejdspladser hvor TR ikke kan nå rundt).  

 

 

• Ca. kl. 13.45 

8. Socialt arrangement i forbindelse med næste TR netværksmøde.  

Regionsbestyrelsen kan give et lille tilskud. Hvem har lyst til at arrangere det?  

REFERAT: 

• Camilla og Vibe melder sig. Marianne og Lise fra regionsbestyrelsen står til rådighed. 
      

• Valg af suppleant til TR-råd 

REFERAT 

• Tr rådet, centralt råd, TR fra hver region har en plads, Kan komme med indstillinger til DFys 

hovedbestyrelse. Lone Guldbæk er valgt for 2 årig periode. Suppleant er 1 årig periode. Lene 

er suppleant nu og vil muligvis gerne igen. Suppleanten er med til et møde om året.  

• Lene vælges, hvis hun stadig vil.  

 

• Nyt fra regionsformanden (D) 

• Budget: Henvendelse fra Svend, Aalborg kommune vil skære på tilbud til overvægtige børn, 

de skal ikke længere møde fysioterapeuter i træningen men skal kunne rummes i 

foreningerne. Fysioterapeuterne er uenig, for hvorfor er børnene så endt hos dem? Gitte 

forsøgte bla. til folkemødet og via borgmesteren og Rådmanden at ændre på denne 

beslutning, men de var ikke til at rykke.  

• Aalborg kommune ældre/handicap skal spare, i budgetkataloget er der forslag om at skære 

17% af pakkeprisen på basal GOP. TR og medarbejdere har lavet høringssvar i MED. Gitte og 



ergoterapeuternes formand har mødtes med rådmand Jørgen Hein og myndighedschef Ove 

Jensen, og de har fået tilsendt argumenter mod nedskæringen som byrådet skal have i spil til 

deres budgetforberedelse.  

Derudover planlægges der et fælles møde med fysioterapeuter der arbejder i frit-valgs 

ordningen i Aalborg kommune, både kommunalt ansatte og praktiserende. Er der nogen der 

kender en byrådspolitiker de kan kontakte, er der nogen der er medlem af et politisk parti de 

kan informere, er der nogen der kender en journalist osv.  

• Borgmestre har inviteret til budgetmøde. Birgit Hansen Frederikshavn, Arne Boelt Hjørring.  

• DFys er begyndt at tænke på OK 21, der skal indhentes forslag fra medlemmerne. Har I lyst 

til arbejdsplads møde – Hjørring kommune, Thisted kommune, Thisted sygehus, Aalborg 

universitetshospital, Træningsenhed Aalborg kommune takker ja, Frederikshavn snakker 

sammen og melder tilbage til Gitte. Det vil være frokostmøde eller fyraftensmøde i ugerne 

16, 17, 18, 19 i 2020.  

• Gitte har et ønsker om at der skal være flere FTR. 

Fx Aalborg kommune med 6 TR i ældre/handicap, og 9 i hele kommunen – Frederikshavn 

kommune med 3 fys TR, kunne der vælges en FTR som har mere pondusi de større 

sammenhænge. Snak sammen om det i kommunerne, Gitte vil muligvis henvende sig, ok at 

sige vi er ikke interesseret.  

• Verdenskongres: DFys er ikke begejstret for, at det er i Dubai, da man ikke må være i 

fagforeninger der og menneskerettigheder er under pres. DFys deltager ikke politisk og 

opfordrer også medlemmer til ikke at deltage.  

• Orientering fra regionsbestyrelsen (O) 

REFERAT: 

• Der er planlagt fyraftensmøder i efteråret og i januar. Opfordrer jeres kolleger til at komme. Se 

møderne på hjemmesiden.  

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/eventlist 

• Studerenderepræsentant – observatør – pladsen er ledig 

• Telt til DHF stafet, der deltog 3 arbejdspladser. Delte telt med radiograferne. 

  

• Orientering fra TR-rådet (O) 

REFERAT: 

• Udsat da Lone Guldbæk er taget til andet møde 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/eventlist


• Dato for næste møde, tovholdere, punkter (B) 

REFERAT 

• Næste møde er d. 21. november. Tovholder: Marianne Trudslev, Lisa Beck Iversen  

Er der punkter til dagsordenen? Evt opfølgning fra i dag.  

• Møder i forår 2020 : 28/1-20 lokale B og 22/4-20 lokale A 

Lisa og Marianne planlægger de næste to møder 

 

• Evt. 

REFERAT: 
Camilla spørger om der er nogle der overvejer "Forhandling 2"? Det har været aflyst de sidste par 
gange grundet for få tilmeldte,, hvilket Camilla syntes er super ærgerligt.  
Marianne Trudslev overvejer det.  
 
 

   
 o: Orientering       D:Debat/Diskussion          B: Beslutning 
 
 
 
 


