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Klubben af terapeuter i Arbejdstilsynet 
Referat fra generalforsamlingen – 6.10.2011 

 
 

Valg af dirigent + referent: Bestyrelsen indstiller Lars/Morten. Ingen indvendinger. 
 
 
Godkendelse af dagsorden: Godkendt/OK 
 
 
Beretning: Martin Skåning gennemgik bestyrelsens/formandens beretning. Herunder 
præsentation af bestyrelsen og dennes opgaver. Gennemgang af diverse fora, hvor 
bestyrelsens medlemmer sidder. OK11-OK13. Lønpolitik. Faste tillæg/midlertidige tillæg – der 
er en ubalance. Nogle har aldrig fået varige tillæg og det vil bestyrelsen arbejde for ændres. 
BM-lønpolitik er gammel – forhandlet senest i midt 90’erne. Lars Arly er inddraget i dette 
arbejde. Lønaftaler opsiges – i stedet skal der laves lønpolitik, som er hensigtserklæringer og 
ikke faste aftaler. Mange midler har været bundet i aftalerne, men det kommer nok ikke reelt 
til at betyde, at vi får flere midler at gøre godt med. Der er pt. et godt forhandlingsklima 
mellem ledelse og TR. Ny midlertidig kontakt (forhandlingskonsulent) i DF er Jesper Malling. Vi 
har fået ny minister – Mette Frederiksen. Vi venter stadig på om besparelsen jf. job-
/boligpakke kører som forventet. Regeringsgrundlaget nævner ikke arbejdsmiljø udover 2 
(mindre) punkter. 
 
 
Forslag til beslutning: Der er ikke indkommet forslag. 
 
 
 
Forslag til diskussion: Fællesskab i terapeutgruppen (walk and talk): Hvad betyder det 
for os som gruppe, at der er dannet task-forces, og hvad betyder call-in funktion. 
Fremadrettede og konstruktive forslag ønskes. 
Deltagere deles op i grupper og sendes ud i det fri for at drøfte ovenstående med 
udgangspunkt i flg. spørgsmål: 
 
Hvad er de bedste oplevelser, I har haft i forhold til samarbejdet i terapeutgruppen? 
Hvilke fordele ligger der i TaFo-strukturen og i call-in procedurerne, og hvordan fungerer det i 
praksis? 
Hvilke udfordringer ligger der i TaFo-strukturen/call-in procedurerne i forhold til 
samarbejdsrelationerne terapeuterne imellem? 
Hvilke ønsker er der til det fremtidige samarbejde i terapeutgruppen? 
 
Det bliver endvidere foreslået fra salen, at vi også kan kigge på Benchmarking: vi kan evt. 
tage udgangspunkt i, at der gives (for) mange vejledninger. 
 
Call-in fyldte meget i drøftelsen. Herunder er beskrevet ønsker og udsagn ift. call-in: 
 

 Tidsfaktor (frister) kan være en udfordring ift. hvornår man som TF har planlagt særlige 
skrivedage.  

 Det der snakkes om i task-force skal bredes ud i TG.  
 Gennemgang af påbud til møder.  
 Evt. rotationsprincip i taf? Er det hensigtsmæssigt.  
 Emnegruppen er nedlagt – betyder det, at nogle terapeuter hægtes af ift. ny viden og 

faglige diskussioner.  
 Ikke en oplevelse af, at call-in giver anledning til gnidninger.  
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 Ledelsesmæssige beføjelser?? – hvad gør vi, hvis der er uenighed omkring et påbud? 
Ikke vores ansvar at agere ledelse.  

 I Utf er der en opgave med at få arbejdet i gang – opstartsfase. Lang opstartsfase kan 
evt. give skepsis, men det opleves, at der er forståelse og dialog med kolleger.  

 Skal call-in hæve påbud op til 13 tal eller skal påbuddene ”bare” bestå. Vi skal være 
opmærksomme på, at vi kan komme til at problematisere det at skrive påbud. Er det en 
kontrollantgruppe med stabsfunktion.  

 Brugen af vejledninger: hvad skal de bruges til? I Syd kommer vejledninger også i call-
in. Vi skal gøre os klart, hvad en vejledning skal bruges til (jf. konstateringsinstruks). Er 
der forskel fra center til center? 

 
Call-in fylder enormt meget i en diskussion om task-forces. Undervisning, klargøring etc. burde 
være det vigtige. Call-in er en ”lille” del af opgaven. Fremtiden ligger sandsynligvis i det andet 
arbejde. 
Overordnet budskab er, at vi er på rette vej. Bestyrelsen udspørges om baggrund for at sætte 
punktet på. Punktet er på for at stikke en finger i jorden. Vi vil forebygge evt. fremtidig splid i 
gruppen. Vi skal være bevidste om relationen og om de forskellige roller. 
Lønforhandling nævnes - Skal koordinatorer og taf-medlemmer først i køen ved 
lønforhandling? Bestyrelsen har dette som opmærksomhedspunkt. Ønske om, at der bliver 
”flow” i Taf – evt. kan der gives tillæg for denne funktion. 
 
 
Forslag til Tillægsdagsorden: Intet indkommet. 
 
 
Regnskab/budget: Karina fremlægger. Er udsendt med GF-papirer. Ingen kommentarer. 
Regnskabet/budget er godkendt/vedtaget. 
 
 
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslag er, at det fastholdes på nuværende niveau 
(840 kr./år). Dette godkendes. 
 
 
Valg af TR – nedenstående repr. er på valg:   
 
 TC-Nord: Karina – genvalgt, suppleant – Jeanette Ørnbøll 
 TC-Syd: Lars - genvalgt 
 TC-Øst: Morten - genvalgt 
 TC-Øst: Per – ikke valgt repræsentant endnu, der drøftes videre i den kommende uge. 
 
 
Fællesfoto:  
 
 
Eventuelt:  
Ønske om, at fotos sendes til medlemmer/lægges på BM-net. Dette er taget til efterretning. 
 
Ad. Synlighed: 
Ønske om, at bestyrelsen arbejder videre med, at vi profilerer os selv jf. temadag. Dette tages 
op i bestyrelsen – der er møde d. 18. november.  
Bestyrelsen spørger ind til, hvor det er, vi skal være ”synlige”. Vi skal beskrive, hvor vi 
adskiller vi os fra de andre. Både i forhold til andre tilsynsførende, men også i forhold til andre 
terapeuter under Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Vi skal sikre synlighed i 
foreningerne. Hvad skal vi have ud af synligheden? – det skal vi blive skarpe på, og det kan 
være punkt for bestyrelsen af arbejde videre med.  
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Vi skal bruge det forum, vi allerede har på de 2 hjemmesider. 
Det nævnes, at vi allerede har markedsført os selv godt ift., at vi nu er ca 130 terapeuter i AT. 
Der var for mange år siden håb om 1 terapeut i hver kreds!  
Vi skal måske arbejde for at komme på den politiske dagsorden på MSb-området. Der kan vi 
noget ekstra ift. andre tilsynsførende. Vi skal være udfarende.  
 
Ift. fagblade nævnes det, at vi kan indsende artikler om f.eks. indsatser (B/A) etc. Er det 
noget, vi kan gøre bedre. 
 
  
 
Ad. Lønforhandling:  
Bemærkning om at Task-force arbejde ikke skal udløse funktionstillæg, men det skal være 
arbejdet som helhed, der kigges på (tilsyn, call-center etc.). Denne bemærkning er taget til 
efterretning, ligesom der vil blive kigget på koordinatorrollen. 
 
Vi skal være varsomme med funktionstillæg, for de bortfalder på et tidspunkt. 


