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Politiske roller i Ergoterapeutforeningen 
 

Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for 

regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. 

 

Notatet kan give viden om og inspiration til at stille op og lade sig vælge 

til en af de politiske poster i ETF. 
 

 

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen 

 

Som nyvalgt politiker skal du fremover arbejde i en politisk organisation med mange 

aktører. Vi er alle ergoterapeuter, men nogle arbejder fuldtid som politikere, mens 

andre i princippet kun mødes hvert 3. år - nogle arbejder regionalt og andre med 

landsdækkende opgaver.  

 

For at give et overblik over de forskellige typer af politiske roller i Ergoterapeut-

foreningen og for at give dig et indblik i, hvilke opgaver og forventninger vi i 

udgangspunktet stiller til de forskellige poster, har Hovedbestyrelsen udarbejdet 

nedenstående oversigt.  

 

Vi håber, oversigten giver dig et realistisk billede af organisationen og forventningerne 

til dit politiske arbejde. Samtidig håber vi selvfølgelig også, at du ikke lader dig 

begrænse af oversigten, for der kan ofte være behov for at sprænge rammerne. 

 

Et vigtigt fundament er vores vedtægter der fastslår at Ergoterapeutforeningen bygger 

på ”et demokratisk værdigrundlag, og møder det enkelte medlem i respekt, 

ligeværdighed, dialog og tillid. Foreningen arbejder løbende med kvaliteten i sine 

serviceydelser og løser sine opgaver centralt og decentralt. Foreningen sikrer, at 

medlemmerne har indflydelse på foreningens politik og dermed foreningens aktiviteter” 

(vedtægternes § 3). 

 

a. Rolle som repræsentant 

Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet som har 78 repræsentanter, 

hvoraf nogle tillige oppebærer hverv som fuldtidspolitiker eller bestyrelsesmedlem. 

Foreningens vedtægter beskriver Repræsentantskabets funktion – men ikke direkte 

rollen som repræsentant. 

 
”Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, 

medmindre emnet bringes til urafstemning”(vedtægternes § 12,1). 

 

Repræsentantskabet har desuden en vedtægtsbestemt dagsorden, som sætter faste 

rammer om en lang række drøftelser på repræsentantskabsmødet. Repræsentanterne 

skal kunne; 
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 Formulere overordnede politikker 

 Udpege væsentlige udviklingsaktiviteter 

 Afstemme foreningens aktiviteter og økonomi 

 Godkende foreningens aktiviteter i henhold til vedtægterne 

 

 

Repræsentanternes rolle er således både at være udvikler og kontrollant. Typisk skal du 

som repræsentant sætte dig ind i ”systemets” forslag og tanker og relatere den til din 

hverdag. Du vil således ofte have funktion som kontrollant og ”det almindelige 

medlems stemme”.  

 

Som repræsentant er du med til at bestemme foreningens politiske prioriteringer 

gennem udpegning af fokusområder. Du godkender regnskabet og lægger et 

rammebudget for de kommende 3 år. Som repræsentant kan du fremlægge forslag om 

alt vedrørende foreningen – lige fra en politisk støtteerklæring til omstrukturering af 

foreningen. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.  

 

b. Rollen som Hovedbestyrelsesmedlem 

Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse består af 6 fødte medlemmer nemlig: 

Landsformanden og næstformanden samt de 3 regionsformænd og en repræsentant for 

den studenterorganisation foreningen samarbejder med. Derudover er tre medlemmer 

valgt ved landsdækkende urafstemning og 3 medlemmer er valgt ved afstemning på 

hver sin regionale generalforsamling.   

 

Vedtægterne beskriver Hovedbestyrelsens rolle – men ikke direkte det enkelte 

bestyrelsesmedlems rolle. Vedtægterne siger: 
 

”Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Hovedbestyrelsen har på 

medlemmernes vegne ansvaret for, at de økonomiske midler, der ikke bruges i foreningens 

daglige drift, investeres i værdipapirer eller på anden lige så betryggende måde.  

Sker anbringelsen i værdipapirer, skal disse lægges i depot i anerkendt bank eller sparekasse. 

Øvrige likvide midler skal anbringes i anerkendt bank eller sparekasse.  

 

Hovedbestyrelsen kan ved underskrift af Landsformanden og Næstformanden forpligte 

foreningen i økonomiske anliggender. Ved den enes forfald erstattes denne af en repræsentant 

udpeget af og blandt Hovedbestyrelsens medlemmer. Det skal understreges, at bestemmelsen er 

en underskriftsregel. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af 

Fællessekretariatets personale” (vedtægternes § 13,1)  

 

Som hovedbestyrelsesmedlem vil du ofte have følgende funktioner; 

 

 

 Formulering af overordnede politikker 

 Udpegning af væsentlige udviklingsaktiviteter 

 Sikring af foreningens økonomi 

 Sparringspartner for foreningens 5 fuldtidspolitikere 

 Bindeled mellem Hovedbestyrelsen og medlemmernes arbejdspladser  

 Understøtte foreningens politik og aktiviteter nationalt  

 Forslagsstiller til Repræsentantskabet 
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Som hovedbestyrelsesmedlem er du med til at bestemme foreningens aktiviteter og 

politiske holdning til landsdækkende spørgsmål og til spørgsmål som er drøftet i 

Repræsentantskabet. Din forudsætning er i høj grad dit daglige arbejde og dermed din 

daglige kontakt til ergoterapeutiske arbejdspladser og medlemmer. 

 

c. Rollen som regionsbestyrelsesmedlem 

Ergoterapeutforeningen har 3 regioner og dermed 3 regionsbestyrelser – i alt giver det 

cirka 30 regionsbestyrelsesmedlemmer. Tre af disse bestyrelsesmedlemmer er 

regionsformænd og dermed også medlem af foreningens hovedbestyrelse og 

fuldtidspolitikere. De resterende er alle ”fritidspolitikere” – men mange af dem er 

ligeledes valgt som repræsentanter og enkelte kan også være valgt til foreningens 

hovedbestyrelse – enten via urafstemning eller på regionens generalforsamling. 

Regionsbestyrelsens opgave er beskrevet i vedtægterne: 
 

”Regionsbestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser inden for regionens 

område. Regionsbestyrelsen har, under ansvar over for Hovedbestyrelsen og i tæt samarbejde 

med de lokale tillidsrepræsentanter, kompetence i lokale spørgsmål. Regionsbestyrelsen har 

ansvaret for regionens drift og udvikling. Herunder for varetagelse af de opgaver, som 

Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen eller regionsgeneralforsamlingen, har besluttet, skal 

løses på regionsniveau.  

 

Regionsbestyrelsen afholder årligt regionsgeneralforsamling. Regionsbestyrelsen er forpligtet 

til at afholde debatmøde i forbindelse med debatmateriale udsendt af Hovedbestyrelsen. 

Regionsbestyrelsen er forpligtet til at sikre en dialog med regionens repræsentanter før og efter 

repræsentantskabsmødet. Regionsbestyrelsen konstituerer sig med ansvarsområder, som 

muliggør en høj grad af udveksling og samarbejde på tværs af regionerne. Rammerne for dette 

skitseres af Hovedbestyrelsen. Regionsbestyrelsen skal løbende holde regionens medlemmer, 

tillidsrepræsentanter og foreningens Hovedbestyrelse orienteret om regionens aktiviteter” 

(vedtægternes § 15,7)  

 

Som ordinært bestyrelsesmedlem vil du ofte have følgende funktioner: 

 

 

 Formulering af overordnede politikker 

 Udpegning af væsentlige udviklingsaktiviteter 

 Sparringspartner for regionsformanden 

 Diskussions og debataktør 

 Bindeled mellem regionen og medlemmernes arbejdspladser  

 Understøtte foreningens politik og aktiviteter regionalt  

 Arrangør af regionale aktiviteter 

 Ressourceperson ved regionens aktiviteter 

 Input til Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet 

 

 

Som bestyrelsesmedlem er du med til at bestemme regionens aktiviteter og politiske 

holdning til lokale spørgsmål og til spørgsmål, som er drøftet i Hovedbestyrelsen og på 

Repræsentantskabet. Din forudsætning er i høj grad dit daglige arbejde og dermed din 

daglige kontakt til ergoterapeutiske arbejdspladser og medlemmer. 

 

d. Rollen som fuldtidspolitiker  

Ergoterapeutforeningen har 5 fuldtidspolitikere – nemlig landsformanden, næst-

formanden og 3 regionsformænd. Alle hverv er 3-årige og beskrevet i vedtægterne.  
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”Landsformanden er ansvarlig for foreningens daglige virksomhed under ansvar over for 

Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Næstformanden er stedfortræder for landsformanden ved dennes længerevarende fravær.  

 

 

 

Landsformand og næstformand fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på 

foreningens vegne efter de retningslinier, som Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen har 

udstukket” (vedtægternes § 14,1). 

 

”Regionsformanden har det overordnede ansvar for regionsbestyrelsens samlede politiske 

opgaver og administrative driftsopgaver. Regionsformanden stiller som udgangspunkt sin fulde 

arbejdskraft til rådighed for formandshvervet. Regionsformanden er i kraft af sit hverv født 

medlem af Hovedbestyrelsen og regionsbestyrelsen” (vedtægternes § 15,4). 

 

Foreningens fem professionelle politikere skal ideelt set varetage følgende funktioner; 

 

 Formulering af overordnede politikker  

 Politikformulering på mere specialiserede områder 

 Repræsentere foreningen i diverse forhandlinger, debatter mm. 

 Lobbyisme, allianceopbygning, netværk, repræsentation  

 Dialog med medlemmerne, fingeren på pulsen 

 Dialog med politisk bagland – samlingskraft  

 Politisk styring af administrativt ansatte – daglige ansvar for foreningen/regionen 

 Afstemme foreningens aktiviteter og ressourcer 

 

Funktionerne forudsætter kompetencer til dels at håndtere det politiske håndværk og 

dels en grundig indsigt i Ergoterapeutforeningens struktur, historie og kultur samt 

administrative procedurer. Du skal håndtere springet fra formuleringen af overordnede 

langsigtede politiske strategier til drøftelser af detaljen i enkeltsager. Du skal håndtere 

rollen som politiker samtidig med, at du skal påtage dig det daglige ansvar for 

foreningens drift og ressourceanvendelse – enten centralt eller regionalt. Funktionen 

som fuldtidspolitiker er kompleks, forudsætter politisk tæft og varetages derfor på fuld 

tid. 

 


