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Referat af 

Repræsentantskabsmøde i Ergoterapeutforeningen 

den 19.- 20. november 2016 på Comwell Klarskovgaard i Korsør 

 

Punkt 1: Valg af dirigenter 
På forslag af Tina Nør Langager blev forhandlingschef i SHK Helle Varming og afdelingschef i Hillerød 
Kommune Hella Obel valgt som dirigenter. 
 
Punkt 2: Dagsorden og tidsplan 
Helle Varming gennemgik formalia for repræsentantskabsmødet, og Helle Varming konkluderede, at repræ-
sentantskabsmødet var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Der fremkom ikke bemærkninger til dette. 
 
Helle Varming oplyste, at repræsentantskabsmødet med deltagelse af 77 af 78 repræsentanter var beslut-
ningsdygtigt.  
 
Dagsorden og tidsplan blev godkendt. 
 
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden 
Helle Varming gennemgik forretningsordenen. Helle Varming foreslog følgende ændringer til forretningsor-
denen: 

 At afstemningerne gennemføres elektronisk 

 At dirigenterne leder valget af stemmeudvalg 
 

Repræsentantskabet godkendte forretningsordenen herunder de fremsatte forslag til ændringer i forret-
ningsordenen. 
 
Punkt 4: Valg af stemmeudvalg 
Hovedbestyrelsens forslag til stemmeudvalg blev præsenteret og godkendt, herunder fordelingen på med-
lemmer hhv. suppleanter. 
 
Helle Varming oplyste, at stemmeudvalget kun træder i funktion, hvis det elektroniske system skulle bryde 
ned. 
 
Punkt 5: Beretning 
Tina Nør Langager fremlagde hovedbestyrelsens mundtlige beretning, der er et supplement til den ud-
sendte, skriftlige beretning.  
 
Under debatten om beretningen fremkom følgende kommentarer. 
 
Anni Bodil Schøtt: 
Hvad er tankerne om regionsbestyrelsernes rolle? De vil meget gerne deltage i mange ting. 
 
Tina Nør Langager: 
Regionsbestyrelserne er en central del af Etf’s politiske liv. Tina Nør Langager var glad for, at de ”byder sig 
til”, og at de er åbne overfor en dialog om perspektiver. Tina Nør Langager lagde vægt på samspillet mel-
lem formand, næstformand og regionsformændene og det nationale og regionale niveau. 
 
Vibeke Aarenstrup: 
Tina har allerede været god til at netværke. Hvilke muligheder og udfordringer ser Tina i samarbejdet med 
politikerne på Christiansborg? 
 
Tina Nør Langager svarede til dette, at netværk er det første led i at gøre Etf kendt, så beslutningstagerne 
bibringes viden om ergoterapi. Ydermere er det vigtigt at tale ind i landspolitikernes virkelighed. Tina Nør 
Langager pegede derfor på, at det er et mål i sig selv at gøre opmærksom på ergoterapeuter. Tilsvarende 
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er det vigtigt at være synlig i kommuner og regioner og at opsøge de beslutningstagere, hvor det vil give 
mest effekt. Landspolitik er mere overordnet, mens lokalpolitik bliver mere konkret. 
 
Åse Munk Mortensen: 
Tak til Tina for invitationen til Aktivitetsrummet i Etf.  
Åse Munk Mortensen betegnede sig selv som ”fossilen” i Etf/hovedbestyrelsen. Åse Munk Mortensen pe-
gede på, at forudsætningen for indflydelse er, at der samarbejdes med regionsbestyrelser, de aktive i de 
faglige fora og med tillidsrepræsentanterne. Åse Munk Mortensen fandt, at TR-erne manglede lidt i beret-
ningen, idet de udgør et stort aktiv i foreningens alliance til de enkelte arbejdspladser, regioner, kommuner, 
hvor TR har fingeren på pulsen. Åse Munk Mortensen oplyste videre, at regionsbestyrelsen ser det sådan, 
at det, der giver mening for det enkelte medlem, er, hvad der giver mening for det pågældende medlem. 
Derfor bør det ikke været drevet af bestemmelser/rammer fra hovedbestyrelsen. Det er vigtigere at spørge, 
hvad der giver mening for regionsbestyrelsesmedlemmerne. Åse Munk Mortensen pegede på, at hvor der 
er aktivitetslyst, er der også aktivitetsressourcer, som er meget vigtigt for foreningen. 
 
Tina Nør Langager takkede for kommentaren, som hun var helt enig i.  
 
Peter Vögele: 
Tak for en god beretning. 
Kompetenceprofiler for ergoterapeuter har været et godt redskab, som Peter Vögele opfordrede til at ar-
bejde videre med. 
 
Tina Nør Langager svarede til dette, at det i den grad ligger i ønsket om udfoldelse af forslag til fokusområ-
det ”kvalitet i opgaveløsningen” Det er vores erfaring, at kommuner og regioner har været meget interesse-
ret i de to af Etf udarbejdede kompetenceprofiler om dysfagi og palliation. 
Udarbejdelse af kompetenceprofiler skal prioriteres, og forskere bør indgå i den konkrete udarbejdelse af 
disse kompetenceprofiler.   
 
På given foranledning oplyste Tina Nør Langager, at EVR er en forkortelse af Ergoterapeutforeningens Vi-
denskabelige Råd, som består af formændene for de ergoterapifaglige selskaber under EVR, landsforman-
den for Ergoterapeutforeningen, de af HB udpegede ergoterapeuter og andre, der kan sikre en høj grad af 
videnskabelighed i rådets arbejde.  
 
Annette Kjærsgaard: 
Tak for en spændende og visionær beretning. Tak for opbakningen til EFS Dysfagi. 
Forskning og forskningsområdet; - hvordan vil I sikre forskning andre steder end på SDU, herunder fokus 
på klinisk forskning? 
 
Jacob Madsen svarede til dette, at vi må starte et sted, og at vi er ved at høste erfaring. Hovedbestyrelsen 
har brug for at se, hvad vi får ud af de midler, vi allerede anvender, før vi åbner for nye områder. Hovedbe-
styrelsen håber, at støtten til SDU åbner for nye muligheder, og Jacob Madsen håber, at der indenfor de 
næste 3 år høstes gode erfaringer.  
 
Tina Nør Langager supplerede med at oplyse, at SDU tager den centrale rolle alvorligt og arbejder for at 
tilknytte/fastholde ergoterapi i forskningsmiljøet. 
 
Annette Kjærsgaard: 
Sidder i et tværfagligt forskningsfelt neurorehabilitering – det tager tid, at etablere de nødvendige stillinger. 
Vigtigt, at ergoterapeuter markeres i disse sammenhænge. 
 
Anne Mette Riber: 
Tak for beretningen og for hovedbestyrelsens arbejde. 
Det blev sagt, at det er blevet sværere at blive inddraget og skabe alliancer, og det genkendes. 
Hvad gør Etf for at fortælle, hvad vi kan, hvad ved de om os? Hvordan kan vi påvirke samfundsdagsorde-
nen, hvilket samfund skal vi have? 
Hvad skal vi som aktive medlemmer gøre for at blive set – ud over at løbe med vores ledere? 
 
Lotte Lagoni svarede til dette, at Etf er med i FTF´s initiativ mht. at se på nye offentlige styringsformer. 
Hvad skal man supplere New Public Management med? Vi prøver at supplere med forskere, der ved mere 
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om dette felt. Lotte Lagoni pegede på, at vi er på vej, og at FTF laver en kæmpe satsning, og at Etf er med. 
Lotte Lagoni sagde, at det er det gode svar lige nu; - og så er det da godt, at tage en løbetur med lederen. 
 
Kirsten Normann Andersen (indbudt gæst og medlem af Folketinget for SF): 
Tak for invitationen og for beretningen. Tina og jeg er begge nye – jeg er nyt folketingsmedlem for SF. Kir-
sten Normann Andersen kvitterede for appellen til det politiske system, idet hun fandt, at det er vigtigt, at vi 
taler sammen og gør beslutninger tydeligere. De træffes i mange niveauer og steder. Kirsten Normann An-
dersen sagde videre, at Folketinget ikke nødvendigvis har den nødvendige viden om det, der skal besluttes 
noget om. Det er derfor så vigtigt at arbejde sammen med de mennesker/foreninger, der ved noget. Kirsten 
Normann Andersen oplyste, at der bliver lyttet blandt landspolitikere, når fagprofesionelle tager kontakt og 
fortæller om hverdagen. 
 
Johanne Drachmann: 
Tak for en fin beretning og alt det du siger – Tina – om kontakten til medlemmerne. Vi er mange, der alle-
rede mærker det. Det er utroligt dejligt, at vi har fået kandidatuddannelsen, og at Etf fortsat satser på forsk-
ningen på SDU. Glem ikke, at der kan foregå rigtig meget forskning i praksis. Jeg læser meget på målsæt-
ninger i kommunerne, og selv om de ikke er ordholdende, kan vi godt se, at der alle vegne står, at kommu-
nerne vil forskning. Det er vigtigt, at der kommer samarbejde mellem hovedbestyrelsen og Etf’s Selskab for 
Ledelse, da det tit er lederne, der skal banke på for at få folk ind i forskningsstillinger. 
 
Tina Nør Langager svarede til dette, at hun er enig i, at forskning i praksis er vigtigt. Mange af vores forsk-
ningsprojekter er relateret til praksis i kommunerne. Tina Nør Langager var af den opfattelse, at KL skal 
tage mere del i forpligtigelsen, og at der er et mere spirende ansvar i forhold hertil, - en åbning, hvor vi skal 
presse på. Tilsvarende ønsker EVR, at forskning skal være praksisnært. 
 
Jacob Madsen anførte, at han er enig med Johanne Drachmann, men at forskning koster penge, og dem 
sidder universiteterne på. Derfor samarbejder vi med SDU. 
Jacob Madsen rettede opmærksomheden på de to vinkler: forskning i og forskning om. Universiteterne har 
midlerne og erfaringerne, og vi er som lille forening nødt til at støtte os til dem. 
 
Åse Munk Mortensen: 
Noget af det, der er sket i perioden (forsommeren), er bl.a. samarbejdet mellem de faglige selskaber. Det er 
vigtigt med samspil. 
Om styringsregimer sagde Åse Munk Mortensen, at noget af det vi er optaget af, er effektiviteten i samfun-
det. Vi er kommet så langt, at vi godt kan diskutere, hvad mere vi kan gøre for samfundet; - hvad giver mest 
nytte og effekt, lige nu? Der er opmærksomhed på at se på effekten af ydelsen. Det er for fattigt og hult kun 
at kigge på os selv. 
 
Anne Theilgaard Jacobsen: 
I hovedbestyrelsen er vi meget opmærksomme på vores tillidsvalgtes mulighed for politisk indflydelse. 
Vi har godt 400 TR i Etf, 17 FTF, 250 suppleanter. I medlemsundersøgelsen er der en del spørgsmål om 
rollen som tillidsvalgt. Der er sat et mål for, at der i sommeren 2017 er set på/revideret tidligere beslutninger 
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Tak for beretningen. 
Styring og effektivitet og et område som sektorovergange, når patienter går over til at være borger (struktur 
og styringssystemer) er et felt, hvor ergoterapeuter er et rigtig godt bud på, hvordan det kan hænge sam-
men. 
 
Alette Halvor Jensen: 
Tak for beretningen og særligt fokus på at bevare positionen i Forhandlingsfællesskabet. Det er rigtig vig-
tigt. Sætter stor pris på frivilligheden i regionsbestyrelsen, og vi kunne godt tænke os nogle politiske signa-
ler om, hvordan vi bevarer fokus på prioriterede opgaver. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Inspireret af at vi i den kommende tid får skabt balance mellem det arbejde, hvor vi skal trække på samme 
hammel om fælles ting og det frivillige arbejde. Det er en diskussion, vi kommer til at tage på forskellige ni-
veauer. Vi har brug for at se effekten af det vi laver for at bevare energien i bestyrelsesarbejdet. Måske skal 
vi på et kommende repræsentantskab diskutere, om der er noget, vi kan gøre bedre. 
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Lotte Lagoni svarede til dette, at det i samarbejdet mellem lands- og regionaltpolitisk niveau er vigtigt, at de 
får mulighed for at arbejde med det, der driver den enkelte. Ind imellem er det dog vigtigt at deponere sin 
autonomi og beskæftige sig med det, der er vigtigt for fællesskabet. Vi er afhængige af at beskæftige os 
med samfundsmæssige sammenhænge til faget. Hovedbestyrelsen har brug for samarbejdet med lokale 
kræfter, der kender arbejdspladserne 
 
Lisbeth Krabbe Nielsen: 
Enig med Lotte Lagoni i det vigtige med balancen i det forpligtende og frivillige.Lisbeth Krabbe Nielsen 
fandt, at vi er nødt til at have forskning på mange niveauer. Møder mange medlemmer, der efterlyser defini-
tioner på kerneopgaver, redskaber til at få udredt borgere. 
 
Line Østereng Jørgensen: 
Vi skal være opmærksom på uopdagede steder, hvor vi kan få praksisforskning gratis – bl.a. hos de kandi-
datstuderende. Vi vil rigtig gerne forske i relation til de opgaver, vi kender til fra arbejdspladserne. Praktik-
stederne kan byde ind med rigtig meget. 
 
Didde Neuchs Christensen: 
Kommentar til TR-området, der har en rigtig stor rolle på arbejdspladserne. Der bør arbejdes på samspillet 
mellem TR og lederen, også dér, hvor leder ikke er ergoterapeut. Har deltaget i en temadag, som var rigtig 
udbytterig. TR har behov for viden om, hvad der foregår i Etf og på andre arbejdspladser for at kunne ind-
drage denne indsigt/viden i TR arbejdet på egen arbejdsplads. Velfærdsteknologi og hjælpemidler – hvad 
er forskellen? Vigtigt felt at gå ind i og finde løsninger. Savner, at der er fokus på borgerens behov. Etf har 
en stor rolle mht. udvikling af området. Den privat-offentlige intervention kan Etf også byde ind med viden 
omkring; - hvem ved hvad. 
 
Heidi Juul Svenstrup: 
Forslag om at kigge på ledere i forhold til praksisforskning som nævnt af Johanne Drachmann – husk de 
ledere, der Ikke er ergoterapeuter. Rigtig mange af os har ikke en ergoterapeut som leder. 
 
Åse Munk Mortensen: 
Som en kommentar til formaliseret samspil på TR-området pegede Åse Munk Mortensen på, at det, der er 
brug for, er noget helt andet. Der er brug for, at kurven (kurven i beretningen) med udviklingen i antallet af 
FTR bliver lodret. Det er dem, der lægger grundstenen til vilkårene på den enkelte arbejdsplads. De er bin-
deled mellem arbejdsplads, TR og Etf. Vi har brug for, at vi de næste tre år kommer på banen med flere 
FTR, så vi på nationalt plan får mere føling med, hvor er vi på vej hen. Jeg går ikke på pension, før det er 
sket. 
 
Christina Maj Nørgaard: 
Regionsbestyrelsesmedlemmer har fokus på medlemmernes behov. Der er behov for samspil, men husk at 
tænkte på, hvad medlemmerne brænder for, og hvad kan de genkende i det regionale arbejde. 
 
Anni Bodil Schøtt: 
Indflydelsen opadtil i forhold til regioner og kommuner – her er det vigtigt at få en snak om, hvad formæn-
dene og bestyrelsesmedlemmerne skal lægge af kræfter i at påvirke. Og hvad er TR´s rolle? Vigtigt med 
rolleafklaring. 
 
Thomas Rank Nielsen: 
Tak for beretningen og for muligheden for at deltage. Øget arbejdsudbydelse med et behov for 2.500 nye 
job – ergoterapeuter der i dag er private konsulenter, hvor der ikke kan opnås tilskud fra offentlig sygesik-
ring – kunne måske være en mulighed? Det er bragt op utallige gange tidligere. Nogle har spurgt mig, om 
man kan fokusere på f.eks. børneområdet og der opnå tilskud – og bane vej for andre. 
 
Lene Drejer: 
I forhold til samarbejde mellem leder og TR, så er det den eneste vej frem.Jo mere pres, der kommer, jo 
mindre medindflydelse. Vores hverdag er gået fra medindflydelse, over medhør til medgør(lig).Medarbej-
derne halser bagefter, og der forekommer ustandseligt omorganiseringer, hvorefter der skal etableres nye 
relationer og netværk 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Flot sagt Lene – det kommer vi til at diskutere meget mere med hinanden. 
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Det er et fokusområde, vi har i Etf, at undersøge samarbejdet mellem leder og TR. TR er nøglen på mange 
punkter. Vi har en udfordring, vi ikke har fundet løsningen på, nemlig hvordan vi kommer til arbejdspladser 
uden TR. Balancen mellem regionsbestyrelse med bundne opgaver og det at kunne mærke medlemmerne. 
Det er en proces, vi skal arbejde videre med. Vi ønsker, at vi får flere, der arbejder som privatpraktiserende 
og har ikke opgivet at finde en vej ind i det. Anna-Marie Laustsen pegede på, at en mulig vej kan være at 
satse på et lille segment – det vil være godt, hvis dem, Lene Drejer har talt med, tager kontakt til Etf, så vi 
kan undersøge, om der er en farbar vej til fornyede drøftelser. 
 
Janne Mottlau: 
Jeg er privatpraktiserende, og en af vores største udfordringer er, at vi ikke kan dække hele landet med 
børneergoterapeuter, som er det område, hvor der er flest privatpraktiserende. Som forhandler af velfærds-
teknologi oplever jeg kommuner, der henvender sig for at bestille/købe ”4 standarder” - som jeg ikke har - 
og vælger derfor ofte ikke at sælge i de tilfælde. 
 
Tina Nør Langager takkede for den gode debat. 
Tina Nør Langager oplyste, at for så vidt angår ledere, der ikke er ergoterapeuter, så er netop diskussio-
nerne med FTF vigtige, for så er de ofte medlemmer i en af de andre organisationer i FTF. 
 
Tina Nør Langager oplyste, at hun ikke har opgivet overenskomst med Sygesikringen, men vi skal køre pa-
rallelt med andre muligheder; - f.eks. at pengene følger borgeren. 
 
Med hensyn til at løfte opgaverne pegede Tina Nør Langager på vigtigheden af, at vi taler om, hvordan vi 
gensidigt kan bruge hinanden. Det handler ikke om at ”lange opgaver ud”, men om at skabe synergi i sam-
arbejdet. 
 
Forsamlingen godkendte beretningen med applaus. 
 
Punkt 6. Regnskab for perioden (2013, 2014, 2015) 
Tina Nør Langager præsenterede regnskaberne.  
 
Alette Halvor Jensen: 
Har man fremadrettet overvejet at bruge flere penge på den politiske virksomhed? 
 
Tina Nør Langager oplyste, at dette omtales nærmere under drøftelsen af budgettet. Men Tina Nør Lang-
ager kunne oplyse, at den pågældende post i regnskabet dækker repræsentantskabet og de faste politiske 
udvalg og honorar til politisk valgte. 
 
Marianne Roth Sørensen: 
I forhold til TR hørte vi i går, at TR skal støtte op om fokusområdet. TR fremgår kun i forhold til TR-uddan-
nelse. Kunne godt ønske et regnskab, der tydeligt viser, hvordan foreningen støtter op om TR. 
 
Tina Nør Langager pegede på, at det er vigtigt, at vi adskiller regnskab og budget. De fleste af TR-aktivite-
terne betales via AKUT-midlerne, der fordeles forholdsmæssigt mellem alle organisationerne til uddannelse 
af TR. 
 
Anna-Marie Laustsen supplerede med at oplyse, at det er vanskeligt at lave et regnskab, der giver et retvi-
sende billede. Dele af regionsformandshonoraret og af medarbejderlønningerne går indirekte til TR-områ-
det gennem bistand til TR m.v. Det stiller krav til en form for adskillelse og dokumentation, som vi rent tek-
nisk ikke er i stand til at levere. Vi kan godt diskutere, om vi kan give et billede af det. Vi skal ikke love hin-
anden, at det er det, vi vil gøre 
 
Karin Horsted: 
Svært at gennemskue regnskaberne – f.eks. de 50% af regnskabet, der anvendes til medlemsaktiviteter. 
Kan det ikke deles lidt mere op? Det er ikke nemt at se, hvad der gemmer sig, når det ikke er nærmere de-
fineret. Påtegningen fra de økonomiske kontrollanter i forhold til 2015 og de uforbrugte midler hos de fag-
lige selskaber – spørgsmål til, om der gemmer sig en opsparing? 
 
Tina Nør Langager oplyste til dette, at det, der gøres opmærksom på, er, at nogle selskaber og FNE´er har 
opbygget en formue, der jf. gældende praksis overføres til næste regnskabsår. Men baggrunden er, at man 
derigennem sparer op til f.eks. et større arrangement, hvorved pengene omsættes til aktiviteter.   
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Åse Munk Mortensen: 
Baggrunden for den grafiske fremstilling med ”lagkagen” er, at vi har forsøgt at illustrere forholdet mellem 
udgifterne. Ønsket har været at vise, hvordan indtægterne bliver brugt – og særligt brugt på medlemsret-
tede aktiviteter. 
 
Lars Møller: 
Der er lidt teknik omkring TR-udgifterne. AKUT-midlerne på ca. 3 mio.kr. bruges til TR-uddannelse. De 
penge tilgår Etf udefra. Der skal anvendes penge til administration, driftsomkostninger etc., som kommer ud 
over og ligger i andre poster i regnskabet. Etf har en usædvanlig høj udnyttelsesgrad af AKUT-midlerne. De 
nævnte 6% er i virkeligheden højere. Men det er et krav, at AKUT-midlerne skal indgå i Etf’s regnskab, 
selvom det gør det mere vanskeligt at læse.  
 
Margrethe Stendys: 
Jeg bemærker, at IT dækker 8% - det ser ud til at være fordoblet i forhold til året før. Hvordan vil det være i 
fremtiden? 
 
Tina Nør Langager oplyste, at vi har haft store IT-investeringer i 2015-2016, der er betalt kontant. Der for-
ventes et mere normalt leje fremover.  
 
Thomas Rank Nielsen: 
Vi har to gange haft ergoterapiens dag. Jeg syntes, det har været noget, der har været modtaget positivt. Vi 
havde 50 deltagere med stor succes. Vil opfordre til, at andre regioner tager initiativ til at markere dagen i 
oktober. 
 
Tina Nør Langager sagde til dette, at udgifterne til den nævnte aktivitet er dækket af regionsbudgettet. An-
dre regioner gør noget tilsvarende, men det er oplagt at dele inspiration. 
 
Vibeke Aarenstrup:  
Når hovedbestyrelsen nu godt kunne tænke sig en større del af formuen anvendes til aktiviteter, kunne det 
være relevant at få nogen, der ikke har erfaring/kendskab til ergoterapi til at komme med forslag – tænke 
anderledes. 
Altså hvis det er et spørgsmål om at bruge penge. 
 
Regnskaberne blev efter debatten enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 7: Indkomne forslag 
 
7 a) Formål 
Tina Nør Langager indledte med at takke arbejdsgrupperne for deres grundige arbejde med vedtægterne. 
 
Der fremkom ingen kommentarer til forslaget. Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 75 
Imod: 0 
Ved ikke: 0 
 
7.B) Medlemsrettigheder 
Der fremkom ingen kommentarer til forslaget. Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 75 
Imod: 0 
Ved ikke: 0 
 
7c) Hovedbestyrelsen 
Dirigenterne oplyste, at hvis punkt 7c vedtages, skal der ikke stemmes under punkt 7e. Derfor behandles 
7c og 7e sammen. 
 
Peter Vögele: 
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Godt forslag – men det har en lille krølle. Hvordan sikrer man på regionsbasis, at denne information kom-
mer ud til medlemmerne – hvordan kommunikerer vi det ud? Det kan være en svækkelse af regionsgene-
ralforsamlingerne mht. fremmøde. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Vi gør opmærksom på valget dels nu bredt, og når der indkaldes til regionsgeneralforsamlingerne. Alle me-
dier tænkes anvendt. Afstemningen vil ske på samme måde som de valg, der allerede foretages på lands-
plan. 
Jeg tænker ikke, at det at vælge hovedbestyrelsesrepræsentant hvert 3. år vil tage luften ud af generalfor-
samlingerne. 
 
Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 71 
Imod: 1 
Ved ikke: 1 
 
7d) Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer 
Dirigenterne oplyste, at der stemmes om punkt 7d og punkt 7g samlet. 
 
Åse Munk Mortensen: 
Spørgsmål 7 g er ikke kun spørgsmål til valg af næstformand. Vi skal vel stadig behandle punkt 7 g, § 13.3. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Ja jeg er enig. 
 
Åse Munk Mortensen: 
Det kan overvejes, om det vil det være en fordel, at urafstemningsvalgene ligger efter regionsgeneralfor-
samlingerne, så man dér kan have nogle indledende drøftelser af, hvad det vil sige at blive valgt som ho-
vedbestyrelsesmedlem. 
 
Anne Henckel Johansen: 
Har I forholdt jer til, hvad der sker ved et valgt studentermedlem, der måske ophører? 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Det er en forudsætning, at man er medlem af foreningen. Med hensyn til Åse Munk Mortensens kommen-
tar, bør vi prøve den foreslåede ændring af. 
 
Anne Mette Knudsen: 
Jeg tænker på det, der står nedenunder med hensyn til stemmesedler. Sker valg ikke elektronisk? Hvad 
sker der, hvis et valgt medlem i Midt-Nord flytter til Syd – indtræder suppleanten i så fald? 
 
Valget bør, som foreslået af Åse Munk Mortensen, ligge efter generalforsamlingen. Vigtigt at kandidaterne 
kan præsentere sig på generalforsamlingen. 
 
Tina Nør Langager pegede på, at der er fordele og ulemper ved begge modeller. Men Tina Nør Langager 
anbefalede, at vi beslutter det, der er foreslået. 
 
Lisbeth Krabbe Nielsen: 
Jeg er mest stemt for den præsenterede procedure. Det er en god måde, at blive bekræftet af/på en gene-
ralforsamling. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
I forhold til afstemningen må vi lave afstemning med de medier, vi nu bruger. Det vil blive de samme betin-
gelser. Ved flytning mellem regioner må det være de samme regler, som er gældende i dag. Man træder ud 
ved flytning, fordi valget er bundet regionalt. Fordi vi vælger valgmetode, vil det ikke ændre på den del. 
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Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 66 
Imod: 3 
Ved ikke: 4 
 
7e) Regionsgeneralforsamling 
Behandlet under punkt 7c. 
 
7f) Regionsbestyrelse 
Der fremkom ingen kommentarer fra salen. 
 
Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 73 
Imod: 0 
Ved ikke: 0 
 
7g) §13.2  og 13.3 valg af suppleanter 
Forslaget blev trukket af forslagsstiller. 
 
Anne-Britt Roesen: 
Jeg har brug for en uddybning af suppleantvalget. Hvis der bliver forfald i hovedbestyrelsen, laves der så et 
nyvalg? Det, der så også udgår er, at man som suppleant ikke løbende bliver holdt orienteret. 
 
Lisbeth Krabbe Nielsen: 
Det bliver ikke mulighed for fremadrettet kun at stille op til suppleant, dvs. at man kan forholde sit valg til en 
suppleantpost.  
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Hvis der er 3 stillere, hvordan vælger man så, hvem der skal være suppleant? 
 
Lisbeth Krabbe Nielsen: 
I forhold til antal stemmer. 
 
Thomas Rank Nielsen: 
Sliden der blev vist, kan jeg ikke få til at passe med det, vi drøfter. 
 
Jacob Madsen: 
Nøjagtig det, der blev sagt fra dirigenterne – det er ikke sikkert overskriften giver mening, men det er de 
sidste detaljer, der er ved at falde på plads. 
 
7h) Afstemning 
Forslaget blev trukket af forslagsstiller. 
 
7i) Medlemsstatus 
Forslaget blev trukket af forslagsstiller. 
 
7j) Økonomisk kontrollant 
Line Østereng Jørgensen: 
Hvad sker der, når det ændres fra ½ årligt til 1 gang/år, at de samles? 
 
Jørgen Peschard: 
Der sker ikke noget, da ændringen er en præcisering af praksis. 
 
7k) Lønsikring 
Dirigenterne oplyste, at der er lagt op til debat og drøftelse, men at beslutningen fortsat skal træffes af ho-
vedbestyrelsen. 
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Karin Horsted: 
Umiddelbart tænkte jeg, at det var en god ide. Da jeg læste det nærmere igennem i forhold til spørgsmå-
lene, herunder betydningen for vilkårene, tænker jeg, om det er tiden til en sådan kollektiv beslutning. Vil 
det få medlemmer til at melde sig ud af DSA? Det er en forsikring, som det enkelte medlem selv bør over-
veje? Der vil ikke kunne hentes rådgivning i Eft, på trods af, at beløbet opkrævet via Etf. 
 
Gitte Lind: 
Jeg synes, man kan forsikre sig for alt muligt. Det her er en af de ting, hvor man tager sit eget valg. Jeg vil 
blive ked af, om DSA eller Etf skulle tage det valg. Det er et personligt valg med den ekstra tryghed. Det er 
et skridt for langt for mig, hvis jeg bliver presset til at indgå i en sådan forsikring. 
 
Line Østereng Jørgensen: 
Der er god mulighed for lønsikring via Bauta, der er lav ledighed, kravet om ledighedsperiode m.m., så det 
giver ikke mening med en obligatorisk lønsikring. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Som valgt til A-kassens hovedbestyrelse er jeg meget interesseret i denne debat. Kommer vi til at udhule 
det nuværende dagpengesystem, problematisk at pålægge det enkelte medlem ekstra kontingent. 
 
Thomas Rank Nielsen: 
Jeg tænker, at kontrakten/forsikringen for ikke at komme i klemme, skal overvejes nøje. Hvorfor skal vi på-
lægge ekstra kontingent, når vi allerede har drøftet, at smertegrænsen for kontingent er nået. Fagforenin-
gen blander sig ikke i A-kassens politik. Vi skal passe på med at få meget anderledes indflydelse, for at 
grænserne ikke udviskes. 
 
Lotte Lagoni oplyste på given foranledning, at alle vil skulle betale til Lønsikring, da det er en kollektiv be-
slutning.  
 
Henrik Hansen: 
Det er en risikabel politisk vej, hvor det er vanskeligt at overskue konsekvenserne. Jeg anbefaler et nej. 
Det er en uheldig timing i forhold til, at vi lige har besluttet at hæve kontingentet med kr. 42. Vi kan ikke 
rumme en yderligere stigning. 
 
Janne Mottlau: 
Jeg er ikke medlem af DSA, og kan dermed ikke have glæde af en ordning. 
 
Lene Lange: 
Jeg lytter med og tænker, og jeg siger nej tak og vil overveje mit medlemskab af DSA, hvis det bliver vedta-
get. 
 
Anne Mette Knudsen: 
En ting er nyuddannede, en anden er, at mange fyres grundet sygdom. Vil de være dækket?! De forhold 
gør, at jeg mener, man selv skal vælge til eller fra. Vi skal blive ved med adskilt A-kasse og fagforening. 
 
Tanja Dalgaard: 
Jeg er i tråd med det tidligere. Kan DSA ikke lave det som et tilbud fra dem? 
 
Anna Marie Laustsen: 
Det er sådan, at det kan man godt. Det, vi skal debattere er, hvorvidt der skal være en kollektiv beslutning. 
En kollektiv aftale er naturligvis billigere. 
 
Vibeke Aarenstrup: 
Jeg har brug for to ting: Hvornår træffer hovedbestyrelsen beslutning, og hvornår gør repræsentantskabet? 
Når teksten er en vejledende drøftelse, kender vi jo ikke lige nu. 
 
Tina Nør Langager pegede på, at dette er et ønske om at høre jeres holdning. Hovedbestyrelsen har be-
sluttet, at det er en dårligt ide. Vi ønskede at bruge repræsentantskabet til at høre, om I er enig med os. 
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Anne-Britt Roesen: 
Svært at træffe beslutning om noget, der ikke er nærmere beskrevet. Sådanne præciseringer bør foreligge 
før en beslutning 
 
Marianne Roth Sørensen: 
En har tilkendegivet, hvis det blev besluttet ville pågældende melde sig ud. Det er vel i virkeligheden en ud-
meldelse af Etf? 
 
Tina Nør Langager sagde, at tilbuddet betinger medlemskab af både Etf og DSA.  
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Jeg bakker op om tilkendegivelserne. Det virker som misk-mask – og det lyder til, at hovedbestyrelsen har 
truffet en fornuftig beslutning. 
 
Lotte Lagoni opsummerede debatten med at konstatere, at repræsentantskabet er enige med hovedbesty-
resen i den beslutning, vi har truffet. 
 
8. Fokusområder 2017-2019 
Anne Theilgaard Jacobsen: 
Paradokser indbygget i fokusområderne. Vi har en kvalitetsdagsorden, der hvor jeg kommer fra i Køben-
havns Kommune, og en effektiviseringsdagsorden. Vi siger også, at vi skal være rummelige og ansætte 
10% i fleksjob, sygefraværet skal nedsættes, der sker afskedigelser hurtigere grundet sygdom – som sam-
let påvirker arbejdsmiljøet. Ind i en kvalitetsdagsorden taler vi meget om ”nice to do” og ”need to do”. Der er 
kun plads til ”need to do”. 
 
Heidi Juul Svenstrup: 
Jeg vil ikke kaldes offer. Hvordan undgår vi det? Tænker noget af det vi får mulighed for er indflydelse, så vi 
undgår noget af det, andre har oplevet. Vi kan måske tage noget i opløbet. Så super fine fokusområder 
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Det gav stof til eftertanke med det provokerende oplæg – jeg vil ikke være offer. Ses vi som ofre? 
Hvad har vi så ofret de seneste 10 år? 
 
Vibeke Aarenstrup: 
Tænker på spørgsmålet om, hvordan Etf kan hjælpe på flere niveauer? Det kan også stilles den anden vej 
rundt – hvordan vi ikke bliver ofre – hvordan kan vi bringe noget ind i debatten 
 
Åse Munk Mortensen: 
Glæder sig til at tage fat i den store dagsorden. Det er noget, vi udfolder på forskellig vis, der hvor vi hver 
især har mulighed for det til succes for professionen, medlemmer og organisationen. Ergoterapi kan give 
meget til samfundet – vi er vant til at tilpasse os andres magt, derfor oplever vi ikke, hvis vi mister den. Må-
ske vi skal blive bedre til at tage magten. Der er rigtig mange unge, der er med til at skabe fællesskabet. 
 
Lene Drejer: 
Oplægget var spot on i forhold til virkeligheden på min arbejdsplads. Politikerne nikker til alle de indstillin-
ger, der kommer fra embedsværket. Der er få midler til nye politiske tiltag. Central HR-afdeling udviser is-
kold jura i forhold til, hvor langt de kan gå. Flotte visioner, men ledelser der spekulerer i, at åbenmundede 
TR flyttes ud af deres valggrundlag. Det er svært at arbejde i – det er svært at få adgang til politikerne. 
 
Marie Kaas: 
Føler sig misforstået. Nævnte ikke at borgere skal have samme ydelser, men samme kvalitet. Man skal 
lave en faglig vurdering og ikke faglige skøn. Føler ejerskab for de foreslåede fokusområder. 
 
Lene Lange: 
Kan genkende indsatsområderne, der hilses velkommen. Glad for, at Tina Nør Langager taler ind i, at re-
sultaterne skal skabes i fællesskab med TR og lederne. Oplever det som en stor styrke at stå sammen. 
 
Didde Neuchs Christensen: 
Glæder sig til at se tilbage om 10 år, - om Etf har skabt en fremsynet måde at tale om og se på kvalitet. Når 
jeg tænker tilbage på tidligere temaområder, har vi været fremsynede – ros til foreningen for det. 
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Vi skal sætte kvalitetsdagsordenen for at give ergoterapeuter redskaber til at tage diskussionen på arbejds-
pladserne – uden at vi opleves eller føler os som ofre. Kan vi sætte kvalitet på dagsordenen i stedet for at 
tale om effektivitet og effektivitetsmålinger, kontrol af vores arbejde – og i stedet taler ind i en virkelighed, 
der tilfører ressourcer til borgerne. 
 
Maj Britt Middelhede Olsen: 
Jeg er regionalt ansat, og oplever samme stramninger som Lene Drejer nævnte tidligere. Fokus på samar-
bejde med andre faggrupper. Det giver rigtig meget mening. 
 
Margrethe Stendys: 
Det kan være svært at se den ergoterapeutiske kontekst helt klart. Vigtigt at få diskussionen med Etf om, 
hvordan ergoterapeuter, der ikke har en faglig leder, der ikke er ergoterapeut, får redskaber til at tage drøf-
telser om fagligheden. Opfordrer fortsat til, at foreningen opfordrer medlemmerne til at søge lederstillinger. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Optaget af beskrivelserne fra Lene og Maj Britt – og fra Skanderborg. Vi skal være opmærksom på de 
mange nuancer, der er på forskellige arbejdspladser (kommuner og regioner). Vi har tradition for ikke at gå 
i en offerrolle – det skal vi fortsætte med og forstå at bruge det paradigmeskift, der er i samfundet i øjeblik-
ket. Det skal gøres i respekt for den mangfoldighed virkeligheden udgør. 
 
Jeanne Cederstrand: 
Jeg er AMIR og oplever presset på kollegerne i forbindelse med mulighederne for at udføre arbejdsopga-
verne. Derfor er jeg rigtig glad for, at Etf tager arbejdsmiljøjet op igen. Vi skal passe på forråelsen, der er for 
øjeblikket. Vi skal tilbage til kvalitet i arbejdet. 
 
Karin Horsted: 
Jeg er glad for fokusområderne – kvalitet og trivsel i hverdagen, men kan dog blive en smule bange for, om 
medlemmerne kan se, at det også handler om vores trivsel i hverdagen. Jeg kan forstå det, når jeg sidder 
her og hører – og læser – om det. Vi skal ramme alle, så de ved, at det handler om vores vilkår og arbejds-
miljø og ikke udelukkende kvaliteten for borgerne. 
 
Det beskrives, at der skal ske medlemsinvolvering. Jeg er interesseret i, om hovedbestyrelsen har nogle 
tanker, som de vil dele med os om det? Jeg undrer mig over, at en besvarelse på 37% betragtes som høj. 
Vil det give et retvisende billede af, hvad medlemmerne ønsker/forventer? 
 
Dorte Løgsted Paulsen: 
På vegne af mine kolleger vil jeg sige, at vi har fokus på kvalitet og trivsel. Vi oplever at rehabiliteringsbe-
grebet anvendes i mange sammenhænge og bliver brugt i §83a. Indholdet i det tilbud har indflydelse på 
økonomien, og der ses ikke på, hvor tilfreds borgerene er med livskvalitet og aktiviteterne. Samarbejdet i 
team opleves som 1-1, og kommunikationen foregår via advis frem for kollegial dialog. Vi håber, der bliver 
mere fokus på rehabiliteringsbegrebet. 
 
Lotte Lagoni sagde, at på baggrund af nogle af de ting, der kommer frem, skal vi også huske på den kom-
munikative magt. Vi skal være opmærksom på at differentiere vores sprog overfor vores ledere. Pas på 
ikke at lave en kasse, hvor lederne ikke forstår os og vores TR. Vi skal udfordre vores politikere og ledere 
på de opgaver, vi stilles overfor. At vi ønsker at kvalificere dem frem for at kritisere dem. Lotte Lagoni 
sagde, at hun har en bøn til,  at vi bliver bedre til at debattere i det offentlige rum.  
 
Peter Vögele: 
Taler vi kvalitet og trivsel i hverdagen, skal vi også arbejde på at skabe gode arbejdsmiljø på vores forskel-
lige arbejdspladser. Søge fælles venner på vores arbejdspladser – overbevise os om, at vi er fagligt uund-
værlige. Kommuniker, at det, vi leverer, er vigtigt. Brug termer som vores kolleger forstår. Det skal skabe 
opbakning fra samarbejdspartner. Det skaber bedre trivsel i arbejdslivet og vores arbejdsmiljø. Der er initia-
tiver i gang om udvikling af nationale måleredskaber. De ønsker noget politisk, men på embedsmandsni-
veau ydes der ikke nødvendig økonomi. Der henvises til, at måleredskaber må udvikles i faglige selskaber. 
 
Sofie Nelmark Arenbrandt: 
Optaget af samskabelse for at nå vores mål. Mine DJØF-kolleger fortæller mig, at de også mangler kvalitet 
og trivsel i deres arbejde. De efterspørger samarbejde og tid til kollegialt samarbejde. 
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Marianne Roth Sørensen: 
Kvitterer for parametrene der er kommet frem – tak for inddragelsen. Kvalitet og trivsel også internt i Etf. 
Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel, så de kan yde støtte/sparring? 
 
Alette Halvor Jensen: 
Det, jeg har på hjertet, kommer måske lidt forsinket – men i forhold til arbejdsmiljødelen, på hvilket niveau 
arbejder vi med det på? Vi har mange udfordringer i vores forum, men en ting, vi gjorde godt, var, da alle 
faggrupper blev enige om, at gøre noget ved arbejdsmiljøet, som fik indflydelse på alle hospitalerne i Re-
gion Hovedstaden. Vi kan hente meget ved at samarbejde på organisationsniveau. Det rykker mere. 
 
Tina Nør Langager takkede for alle de gode bidrag. Vi har en opfattelse af fælles ejerskab. Det er menin-
gen, at det skal leve på arbejdspladserne og på samfundsniveau. Vi skal laver indsatser som rummer dette. 
Vi skal finde redskaber til, hvordan vi kan debattere disse dilemmaer. Kommentaren om, at vi kun laver det, 
der er ”need to do”, gør det vigtigt, at vi selv er med til at definere, hvilke indsatser, der er vigtige. 
 
Det er vigtigt, at tolkningen af rehabiliteringsbegrebet sker på korrekt grundlag. Begrebet skal ud og leve i 
den tanke, det er skabt – efter Hvidbogen om rehabilitering. Vi skal ikke have en ”rehabilitering light”. 
 
I forhold til kvalitet og trivsel i hverdagen, så kan det betragtes som et slogan med et dobbeltsidigt perspek-
tiv. Når vi levere kvalitet til borgerne, leverer vi trivsel - også for os selv. 
 
Det er vigtigt, at SHK også sætter en fælles sundhedsdagsorden, så den kamp er startet. Tina Nør Lang-
ager håbede, at arbejdsmiljøet bliver en del af OK-forhandlingerne. 
 
Med hensyn til medlemsundersøgelsen så lyder 37% ikke af meget i forhold til 100%. Man skal ikke være 
tilfreds, hvis det kunne være bedre. Medlemmerne blev stillet spørgsmål, der kunne ligne hinanden for at 
finde den røde tråd og dermed være en valid undersøgelse. Der skal kun 15% besvarelser til at sikre dette. 
Analysefirmaet oplyser at, at det er lang tid siden, de har set et så flot resultat. Det giver mulighed for at 
dykke ned i resultaterne på ”kryds og tværs”. 
 
Tina Nør Langager oplyste, at hun i forråret 2017 vil tage på en ”praktikrunde” ude på ergoterapeutiske ar-
bejdspladser for at få endnu mere føling med arbejdspladserne. Tina Nør Langager afsluttede sin opsum-
mering med at udtrykke et håb om, at fokusområderne bliver vedtaget af repræsentantskabet. 
 
Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 77 
Imod: 0 
Ved ikke: 0 
 
9. Honorarniveau 
9a) Honorarpolitisk udvalg 
Marianne Roth Sørensen: 
Jeg vil gerne kvittere for forslaget om armslængdeprincippet. Tak for det. 
 
Kristian Obenholdt: 
Hvor ofte har der tidligere været spørgsmål om honoraret og dermed behov for et sådan udvalg? 
 
Tina Nør Langager oplyste, at der senest i 2002 blev nedsat et udvalg, der lagde grunden til den efterføl-
gende debat om honorarer på REP07. Siden har der ikke været debat om honoraret. 
 
Åse Munk Mortensen: 
Der har været et teknisk spørgsmål om pensionsprocenten og manglende regulering. Hovedbestyrelsen vil 
ikke blande sig i sådanne forhold, idet vi er inhabile. Vi ser det relevant, at der er nogle, der ser på sådanne 
forhold set udefra. Det handler om, som diskussionen under regnskab og budget, at det er medlemmernes 
penge. 
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Er der er kommissorium for udvalget – hvad indebærer opgaven? 
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Tina Nør Langager oplyste, at der var et kommissorium, som vi vil vurdere anvendeligheden af også nu. 
 
Vibeke Aarenstrup: 
Relevant at indarbejde det i vedtægterne? 
 
Tina Nør Langager mente ikke umiddelbart, at der er et behov for dette, da der er tale om en arbejds-
gruppe. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Det kan vi ikke nu – det må vi se på, på et senere tidspunkt. Honorarpolitisk udvalg afløste en tidligere 
praksis, hvor der på repræsentantskabsmøderne blev drøftet honorar. Det var ikke særlig hensigtsmæssigt, 
og det er rigtig dejligt med den ændring, der blev arbejdet på fra 2002 til 2007, og har fungeret siden. Ho-
vedbestyrelsen har et ønske om ikke, at blive bragt i en situation, hvor de kan opleves som inhabile 
 
Anne Theilgaard Jacobsen: 
Jeg sad i udvalget, før jeg kom i hovedbestyrelsen, og dengang gjorde vi os umage med at sammenligne 
med andre med lignende hverv. 
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Vil der være mulighed for assistance fra sekretariatet? 
 
Tina Nør Langager oplyste, at der til en sådan arbejdsgruppe vil være bistand. 
 
Susanne Hygum Sørensen: 
Hvordan udpeges de 4 personer? Er det ikke vigtigt, at de har viden indenfor området. 
 
Tina Nør Langager oplyste, at det skal være 4 aktive medlemmer, som ikke har politiske hverv. Man melder 
sig til opgaven. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Erindrer, at det var repræsentanter, der blev valgt til opgaven i 2002. Jeg tænker, at den nye form med 
egen tilkendegivelse er mere hensigtsmæssig. 
 
Åse Munk Mortensen: 
Formelt bør jeg drøfte dette med hovedbestyrelsen, men spørgsmålet er, om der ikke skal være ændringer 
til punkt 1, sidste afsnit. Det bør mere tydeligt fremgår, hvem der er ekskluderet fra at deltage i udvalget. 
 
Hovedbestyrelsens medlemmer tilsluttede sig denne ændring, hvorefter sætningen i sin helhed nu er: 
 

1. at HB bemyndiges til at nedsætte et honorarpolitisk udvalg på 4 personer. Udvalget sammensættes 
af aktive medlemmer af Etf. Medlemmerne må ikke samtidig varetage honorerede politiske hverv i 
Etf. 

2. at HB bemyndiges til at udarbejde et kommissorium for det honorarpolitiske udvalg. 
3. at funktionsperioden er 3 år, således at funktionsperioden afsluttes på REP19. 
4. at der på hvert Repræsentantskabsmøde fremover nedsættes et honorarpolitisk udvalg. 

 
Resten af teksten forblev uændret.  
 
Tina Nør Langager oplyste, at denne gang er der givet bemyndigelse til hovedbestyrelsen til at varetage 
udpegningen, men at den fremadrettet vil ske på repræsentantskabsmøderne.  
 
Didde Neuchs Christensen: 
Det er et rigtig godt forslag. Har tillid til, at hovedbestyrelsen vælger bredt indenfor medlemsgruppen. 
 
Tina Nør Langager sagde til dette, at det altid er hovedbestyrelsens princip. 
 
Heidi Sif Jensen: 
Er det frivilligt arbejde? 
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Tina Nør Langager bekræftede dette med en supplerende oplysning om, at udgifter dækkes som ved an-
den deltagelse i udvalg.  
 
Janne Mottlau: 
Det med inhabilitet, som hovedbestyrelsen gerne vil have i udvalget - samtidig udpeger hovedbestyrelsen 
selv udvalgsmedlemmerne. Hvordan hænger det sammen? 
 
Jacob Madsen: 
Vi har vendt problematikken. Men vi er nødt til at starte et sted. Vi beder om den omvendte tillid denne ene 
gang.  
 
Anna-Marie Laustsen: 
Konsekvensen er, hvis vi ikke kan det denne gang, går der 3 år, før der kan nedsættes et udvalg. 
 
Tina Nør Langager supplerede med at oplyse, at det kun er denne ene gang, og vi fremover følger samme 
procedure som ved valg at økonomiske kontrollanter. 
 
Jacob Madsen 
Der står i teksten, at der nedsættes et udvalg. Vi giver udvalget 3 år til at gøre det mere fyldestgørende. 
Det er for at få det skudt i gang. 
 
Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 75 
Imod: 0 
Ved ikke: 0 
 
9b) Fastlæggelse af honorar 
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Er der andre eksterne tillidsposter, som er honoreret og varetages af Etf valgte? 
 
Tina Nør Langager oplyste, at det ikke aktuelt er andre, men at det kan komme. 
 
Lene Lange: 
Det er dybt sympatisk Tina, at du rejser forslaget om, at dit eksterne honorar tilfalder Etf. Tak for det. 
 
Sara Jilsø Hansen: 
I Grønland har vi eksterne poster med honorar – og det samme forslag om tilbagebetaling til foreningen. 
 
Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 74 
Imod: 1 
Ved ikke: 0 
 
10. Rammebudget 2017-2019 
Peter Vögele: 
Mit spørgsmål omhandler de konkrete tal udsendt med REP-materialet. Personaleudgifterne stiger med 
over 3 mio. kr. Det kan ikke være OK-stigninger. 
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Stigningen til mere medlemsaktivitet. Er der personaleressourcer nok til at anvende budgettet? 
 
Tina Nør Langager pegede på, at de to spørgsmål har indvirkning på hinanden. Vi har fået en opnormering 
på 2 medarbejdere i perioden. Derudover er der lønstigninger som følge af overenskomststigninger. 
 
Vibeke Aarenstrup: 
Fokusområdet – de midler, der er afsat, ser ud til at være meget lidt. 
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Tina Nør Langager svarede til dette, at der udover de midler, der er afsat på budgettet til fokusområderne, 
også er medfinansiering fra andre konti, hvor nogle af aktiviteterne kan placeres.  
 
Jeanne Cederstrand: 
Jeg ser positivt på, at der komme så mange penge som muligt via andre puljer til fokusområderne. Hilser 
det velkommen, hvis foreningen kommer mere ud på arbejdspladserne. AMIR og TR holder møder, hvor de 
orienterer kolleger om, hvad der sker i foreningen. 
 
Lene Drejer: 
I forhold til at skaffe flere medlemmer, herunder fokus på studerende og privatansatte, skal vi også kigge på 
de nye områder, vi er på vej ind på. Et stigende antal ergoterapeuter søger tværfaglige stillingsopslag, som 
vi skal være opmærksomme på ikke ”smutter” til andre overenskomstområder. 
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Jeg har et konkret spørgsmål til Fag og Politik, hvor jeg kan se omkostningerne er sat højere i 2018. Hvad 
er årsagen? 
 
Tina Nør Langager oplyste, at vi i 2015 afholdt ERGO15, og det vil vi gerne gentage i 2018. Den slags akti-
viteter er forankret i Fag og Politik. 
 
Marianne Roth Sørensen: 
Jeg har et afklarende spørgsmål til IT, står til at være ret høj, hvad indeholder det? 
 
Tina Nør Langager oplyste, at det er både indkøb, vedligeholdelse og drift af systemer og udstyr. Medlems-
systemet og sagsbehandlingssystem er ressourcekrævende 
 
Tina Nør Langager takkede for debatten og oplyste, at vi i forbindelse med OK18 vil komme ud på arbejds-
pladserne. Vi er opmærksomme på, at arbejdsgivere søger bredt og opfordrer medlemmerne til at kontakte 
foreningen for en dialog og overenskomstdækning. 
 
Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 75 
Imod: 0 
Ved ikke: 1 
 
11. Kontingentsatser  
Marie Kaas: 
På den første slide så det ud til, at stigningen sker kvartalsvis? 
 
Tina Nør Langager bekræftede dette og oplyste, at det årlige kontingent skal kunne deles med 4, da vi be-
taler kvartalsvis. 
 
Tanja Dalgaard: 
Hvordan er man kommet frem til, at det skal være 42 kr.? 
 
Tina Nør Langager svarede, at vi har lavet en beregning svarende til 2,6%, og det er derefter beregnet til et 
tal, der kunne deles med 4. 
 
Susanne Hygum Sørensen: 
Jeg vil gerne kvittere for, at hovedbestyrelsen udviser rettidig omhu og anbefaler, at der stemmes for. Kan 
det fremgå af hjemmesiden, at vores kontingent er ”all inclusiv”. 
 
Tina Nør Langager svarende, at vi fremadrettet vil informere nærmere om kontingentets sammensætning, 
og at det er ”all inclusiv” 
 
Mette Carstensen: 
Vi har talt med medlemmerne inden dette møde. De nævner, at deres smertegrænse er nået – og deres 
reaktion vil være en udmeldelse. I deres virkelighed skal de yde mere for mindre. Det bør Etf også kunne 
gøre. 
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Tina Nør Langager svarende til dette, at Etf løbende bestræber sig på, at kunne yde mere for mindre. 
 
Marie Kaas: 
Interessant med, hvad der bliver sagt. Medlemsundersøgelsen er bl.a at undersøge om der er tilfredshed. 
Måske man skal afvente en kontingentstigning, til vi ser resultatet. 
 
Peter Vögele: 
Vi har også diskuteret det. hvorfor skal vi give mere i kontingent, når vi ikke ser foreningen? Som TR har 
han forsøgt at redegøre for, hvordan kontingentet bliver anvendt i forhold til medlemmerne – f.eks. praksis-
puljen og andre historier. Anbefaler at også disse historier indgår i en forklaring til kontingentniveauet. Vi 
ligger jo højt uanset hvad.  
 
Tina Nør Langager var enig i, at vi hele tiden skal være opmærksom på en kommunikation omkring, hvad 
kontingentet går til og er sammensat. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Peter – det du fortæller er et skoleeksempel på, hvordan du som TR fortæller om Etf virksomhed. Vi skal 
være opmærksom på, at vi skal kunne fortsætte et højt aktivitetsniveau for at være synlig og støtte med-
lemmerne.  
 
Anne Theilgaard Jacobsen: 
Det er interessant at drøfte, hvordan får vi flest penge i kassen. Signalerne om, at nogle vil melde sig ud 
pga. smertegrænsen. Hvor ligger den, det ved vi ikke.Medlemsundersøgelsen viser en høj deltagelse. Men 
der er rigtig mange, der blot betaler deres kontingent og ikke tager del i praksispulje etc. Derfor interessant 
og væsentligt at overveje, - får vi flest aktive medlemmer med et lavere kontingent? 
 
Alt andet lige – vi ligger højt sammenlignet med andre. Derfor besluttede vi tilbage i 2010, at der skulle 
være ro på kontingentet. Hvordan får vi flest penge i puljen – antal medlemmer og/eller antal kontingentkro-
ner?.  
 
Jacob Madsen: 
Hovedbestyrelsen har drøftet emnet mange gange. Det er formentlig aktive medlemmer –  de 37% der har 
tilkendegivet deres syn på foreningen i medlemsundersøgelsen. Debatten skal ikke defineres alene ud fra 
disse. Der venter os nogle store opgaver, og dem kan vi ikke klare med den kontingenssats, vi har nu. Vi er 
en lille forening, der ikke har så stort et bagland at rekruttere fra og hente penge hjem gennem. 
 
Johanne Drachmann: 
Her til morgen drøftede jeg med nogle dejlige ergoterapeuter gårsdagens debatter og oplæg. Vi har valgt at 
skærme os ind i den virkelighed, vi arbejder i, og gøre det så godt, vi kan. Derfor har vi brug for fællesska-
ber, hvor vi kan kæmpe op imod det, hvor det er svært at være alene. Medlem af foreningen er et godt sted 
at finde støtte. Jeg er selv mentor for nye ledere, og jeg har oplevet, at der gives god støtte fra foreningen, 
når de er i pressede situationer. Vi må betale det, det koster for at kunne give denne støtte, når én af os har 
brug for det! 
 
Anne Karin Vestergaard: 
Jeg er privatpraktiserende ergoterapeut. Det er vigtigt at kommunikere det, vi drøfter her. Vores næste net-
værksmøde har temaet ”din forening er en skattekiste”. 
 
Rikke Uldum Abrahamsen: 
Kommunikation er en svær ting – jeg har stjålet et slogan: Etf er noget vi gir´ til hinanden! 
 
Margrethe Stendys: 
Mange her i salen er gode til at forklare, hvorfor vi har brug for kontingentet. Vi må dog forholde os til det, vi 
hører blandt kollegerne på arbejdspladsen. Nogle kolleger oplever ikke foreningen så nærværende som vi 
– her i salen – gør. Det er derfor vigtigt at kommunikere ud, hvad man får for sit medlemskab. 
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Ingelis Arnsbjerg: 
Vi kan alle komme ud for en situation, hvor vi kan få brug for foreningen. Jeg har selv oplevet en kæmpe 
støtte og rådgivning i forbindelse med et projekt, som var ved at kuldsejle. Et vigtigt eksempel på en støtte, 
som man ikke kan forestille sig, før man står i situationen. 
 
Anne Mette Riber: 
Hvordan er vores organisationsgrad? 
 
Tina Nør Langager svarede, at vi har en organisationsgrad på ca. 80%. Vi har tidligere haft informationer 
på hjemmesiden med 91%, men da vi gravede i de grundlæggende materialer og tal, gav det os anledning 
til at revurdere tallet.  Men 80% er tilfredsstillende i forhold til sammenlignelige organisationer. 
 
Preben Elvers Pedersen: 
Jeg er nyuddannet og ledig. Jeg har oplevet en del slåskampe med DSA. Etf har afvist at gå ind i en rådgiv-
ning. Der må være andre, der måske oplever det samme. Hvad kan Etf gøre for os i den forbindelse? 
 
Anne Mette Niebuhr: 
Jeg er enig i alle de gode argumenter for medlemskab, og os i salen er helt klar over det. Dog er det vigtigt 
at være opmærksom på, hvor vipper den hen – signalværdien i kontingentstigningen. Det er det, diskussio-
nen handler om, ikke så meget om medlemskab eller ej. 
 
Anna-Marie Laustsen: 
Der er 3 signalværdier omkring kontingentet: 1) vi er i gang med en medlemstilfredshedsundersøgelse, 
hvor vi bliver skarpe på, hvad medlemmerne ønsker. 2) vi har vedtaget et godt fokusområde. 3) vi har en 
forening, hvor vi gerne vil dialogen på alle måder. Herunder dialogen om, hvad får du for dit kontingent. Jeg 
tænker, at hvis vi gør det tydeligt, gør det ikke noget, at kontingentet stiger med kr. 42. Jeg er valgt til 
DSA’s hovedbestyrelse, og det er faktisk rigtigt, vi må ikke rådgive mht. A-kasselovgivning. Kontakt mig, 
hvis I støder ind i manglende bistand, så vil jeg bruge min politiske platform. 
 
Jørgen Peschardt: 
Alle i salen er engagerede, men der er nogle, der har svært ved at identificere sig med en fagforening. Vi 
skal være opmærksom på at være garanter for, hvad et fællesskab kan levere. 
 
Didde Neuchs Christensen: 
Vi skal ikke bekymre os så meget om, hvorvidt folk melder sig ud. Godt at vi taler om det, så vi bliver bedre 
til at kommunikere om emnet. Alle andre gange, der har været stigning, har der ikke været så mange ud-
meldinger, og de er modsvaret af flere indmeldelser end udmeldelser. 
 
Ditte Linneberg Gangelhof: 
Jeg studser over, at mange er bekymrede for, at medlemmer ikke ved, hvad de får. Folk har selv et ansvar 
for at undersøge, hvad de får for deres kontingent. 
 
Tina Nør Langager takkede for en god debat og pegede på, at det, Ditte nævner, lige præcis er, at man går 
fra nydende til ydende ved at være aktiv. Tina Nør Langager uddybede med at pege på, at det handler om 
at skelne mellem, om man er medlem for sikkerhed altså en forsikring, eller man er en del af et fagligt fæl-
lesskab, hvor vi bliver klogere sammen. Medlemskab handler ikke kun om overenskomster og selska-
ber/FNE. Det er langt mere mangfoldigt, og det skal vi ud og fortælle. 
 
Afstemningen gav følgende resultat: 
 
For: 64 
Imod: 10 
Ved ikke: 3 
 
12. Valg af økonomisk kontrollant 
Hovedbestyrelsens forslag til om at vælge Mette Schrøder blev enstemmigt vedtaget.  
 
13. Eventuelt 
Tina Nør Langager afsluttede REP16 med følgende: 
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Kære kollegaer  
 
Tak for to spændende og konstruktive dage. Vi nåede det hele. Vi fik vedtaget et nyt fokusområde for perio-
den 2017-2019 om kvalitet og trivsel i hverdagen. Som nu skaber rammen for vores politisk strategiske ar-
bejde. Tak for den store debatlyst ved temadebatterne.  
 
Hovedbestyrelsen vil på deres møde i januar nu lave det første skitser til indsatser der kan udfoldes i perio-
den.  
 
Vi fik også tage vigtige beslutninger om økonomien, og hvordan vi handler med rettidig omhu.  
Vi fik små og større vedtægtsændringer på plads. 
 
Og vi fik fejret kollegaer for deres specielle indsats for ergoterapifaget.  
 
MEN intet havde kørt så glat uden vores to dygtige dirigenter: Helle Warming og Hella Obel. Tusind tak. 
Lad os give dem en hånd.  
 
Og intet havde været så velforberedt – ned til mindste detalje – uden vores fantastiske medarbejdere fra 
sekretariatet. Stor tak til jeres alle – og en særlig tak til Kirsten Hornshøj, som troligt har siddet og skrevet 
hvert et ord ned.  
 
Tak for god stemning, god faglig energi og fællesskab. Kom godt hjem og på gensyn.    
 
 
 
 

 


