Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Danske Fodterapeuter

Vedtægter for Kvalitets- og Efteruddannelsesfond for fodterapi

§ 1 Fondens navn og hjemsted
Stk. 1
Fondens navn er Kvalitets- og Efteruddannelsesfond for fodterapi.
Stk. 2
Fondens hjemsted er København.
§ 2 Midlernes tilvejebringelse
Stk. 1
I henhold til overenskomst om fodterapi af den 01.02.2014 tilvejebringes fondens
midler ved, at regionerne halvårligt (hhv. 1. januar og 1. juli) indbetaler et beløb tilsvarende de faktiske udgifter til reguleringsordningen bagudrettet for perioderne
hhv. 1.april – 30. september og 1. oktober – 31. marts.
Stk. 2
Ved fondens oprettelse indbetaler regionerne endvidere et engangsbeløb til fonden på i alt 4.
mio. kr. Hver region indbetaler i forhold til andel af faktiske udgifter til reguleringsordningen.
Stk. 3
Eventuelle bodsbeløb pålagt en fodterapeut af Landsamarbejdsudvalget for Fodterapi skal af
den pågældende region opkræves ved fodterapeuten og herefter indbetales til fonden.
§ 3 Fondens formål
Stk. 1
Fondens formål er, at arrangere og formidle efteruddannelsesaktiviteter for fodterapeuter samt
understøtte og sikre kvalitet på fodterapiområdet. Uddannelsesaktiviteterne skal bidrage til at
fremme den forebyggende indsats ved fodterapi og understøtte faglig udvikling og opkvalificering inden for områder, hvor bestyrelsen vurderer, at der er behov for et fagligt løft. Fondens
aktiviteter skal understøtte de faglige specialer, som er dækket af den til enhver tid gældende
aftale på det fodterapeutiske område, og skal bidrage til at skabe sammenhæng i det sundhedsfaglige tilbud til de relevante patientgrupper på tværs af sygehuse, praksissektor og kommunale sundhedstilbud i hver region. Fondens aktiviteter skal endvidere understøtte ensartet høj
faglighed på tværs af landet.

Stk. 2.
Det er obligatorisk for fodterapeuter, som er tilsluttet aftalen for fodterapi, at deltage i efteruddannelsesaktiviteter, som fonden formilder.
Stk. 3.
Fodterapeuter uden ydernummer kan deltage i fondens aktiviteter mod egenbetaling af et beløb, der svarer til den faktuelle udgift plus administrationsomkostninger.
§ 4 Fondens bestyrelse og sekretariat
Stk.1
Fondens bestyrelse består af to medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) og to medlemmer udpeget af Danske Fodterapeuter. Derudover kan inddrages repræsentanter fra de to fodterapeutskoler i hhv. København og Randers.
Stk. 2.
Formandskabet for bestyrelsen varetages af Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Næstformandsskabet i bestyrelsen varetages af Danske Fodterapeuter.
Stk. 3.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand, kan varetage hvervet i
så lang tid, som den udpegende part fastsætter, og den udpegende part kan når som helst udskifte et bestyrelsesmedlem. Ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer meddeles dette den
anden part skriftligt.
Stk. 4
Den udpegende part fastsætter selv retningslinjer for udpegninger af eventuelle suppleanters
indtræden i bestyrelsen ved fravær. Det påhviler den udpegende part at give skriftlig meddelelse til den anden part om eventuel indtræden af suppleant.
Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ét bestyrelsesmedlem fra hver af parterne er til
stede. Vedtagelser i bestyrelsen skal ske i enighed mellem de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6
Fonden sekretariatsbetjenes af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter
i fælleskab.

§ 5 Anbringelse og administration af fondens midler
Stk. 1
Fodens midler skal anbringes således, at de nødvendige beløb til enhver tid kan frigøres til deres formål.
Stk. 2
Bestyrelsen vedtager årligt et budget for anvendelse af fondens midler. I budgettet afsættes
midler til fondens formål samt til alle udgifter forbundet med sekretariatsbetjening, administration, revision og lignende af fonden.
Stk. 3
Afkast af de til enhver tid uforbrugte midler anvendes på samme måde som fondens øvrige
økonomiske midler.
Stk. 4
Regionernes Lønnings- og Taksnævn har ansvaret for administration af fondens økonomi.
§ 6 Regnskab
Stk.1
Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Skt. 2
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor.
Stk. 3
Årsregnskabet skal med revisorens påtegning samt med underskrifter fra hhv. formanden,
næstformanden og en ledelsesrepræsentant fra hver af de to organisationer sendes til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter til godkendelse.
§ 7 Forretningsorden
Stk. 1
Regionernes Lønnings- og Taksnævn og Danske Fodterapeuter fastsætter ved aftale en forretningsorden for fondens virksomhed inden for rammene af nærværende vedtægter.
Stk. 2
Forretningsordenen kan – eventuelt efter indstilling fra fondens bestyrelse – kun ændres ved
aftale mellem Regionernes Lønnings- og Taksnævn og Danske Fodterapeuter.
§ 8 Bevilling af midler
Stk.1
Bestyrelsen indkalder ansøgninger om støtte fra fonden til aktiviteter inden for fondens formål
to gange årligt med ansøgningsfrister hhv. den 1. marts og den 1. september.

Stk.2
Fondens bestyrelse fastsætter de nærmere regler for hvem og hvordan, der kan ansøges om
midler samt de konkrete retningslinjer for, hvordan der skal afrapporteres på resultater, økonomisk forbrug mv.
Stk. 3
Det bevilgede beløb returneres til fonden såfremt en aktivitet ikke gennemføres. Eventuelle
overskydende midler bevilget til en aktivitet returneres ligeledes til fonden.
§ 9 Ændring i vedtægter for fonden
Ændringer i fondens vedtægter kan finde sted ved en aftale mellem Regionernes Lønnings- og
Takstnævn og Danske Fodterapeuter.
§ 10 Overenskomstsløse perioder
Uanset der for en periode ikke foreligger en godkendt overenskomst, og dermed ikke sker indbetalinger til fonden, kan fondens midler anvendes til opretholdelse af allerede iværksatte aktiviteter.
Stk. 2
Bestyrelsen fungerer uforandret i perioder som nævnt i stk. 1.
§ 11 Opløsning af fond
Opløsning af fond og anvendelse af fondens midler kan kun besluttes af Regionernes Lønnings- og Taksnævn og Danske Fodterapeuter.
§ 12 Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft den 1. februar 2014.
København, den
For
Regionernes Lønnings- og Taksnævn

For
Danske Fodterapeuter

Besluttet på bestyrelsesmøde i Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden den 29. januar 2016.

