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          Demokratisk struktur  

      HB indstilling 

 

HB indstilling til HGF om ny demokratisk 

struktur i Tandlægeforeningen  
 
Baggrund:  
 
Inden HGF 2014 blev det besluttet at undersøge mulighederne for at Tandlægeforeningens struktur i 

2020 tilpasses en medlemsnedgang på estimerede 20 %. Opdraget var således at arbejde mod en 
besparelse på 20 % i 2020. Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der ved HGF 2014 fremlagde 
et forslag til ny demokratisk struktur i Tandlægeforeningen. Ved HGF 2014, bad repræsentantskabet 
Hovedbestyrelsen involvere ekstern bistand til det videre arbejde. Opdraget var således, at der blev 
nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejdede en række ideer og forslag til ny demokratisk struktur i 
Tandlægeforeningen på baggrund af en analyse udarbejdet af ekstern konsulent Martin Teilmann. Martin 
Teilmann udarbejdede en rapport indeholdende analyse og anbefalinger, som dannede baggrund for 

arbejdsgruppens modeller til ny demokratisk struktur. Disse modeller sendtes i høring til relevante 
høringsparter, med en ca. 2 måneders høringsperiode. Da høringsdeadline blev mødt, havde næsten alle 
høringsparter indgivet deres høringssvar. Arbejdsgruppen opdrag var hermed mødt, og den overgav 
modeller, Martin Teilmanns rapport, samt høringssvar til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen (HB) har 
på baggrund af det samlede materiale udarbejdet indeværende forslag til ny demokratisk struktur i 
Tandlægeforeningen.     
 

Definition af begreber:  

 
Repræsentantskabsmøde: Repræsentantskabsmøde udgør den samling af medlemmer/repræsentanter 
som tidligere var betegnet som HGF.  

Sektor: Sektorer beskriver de 2 enheder som TF favner – en privat og en offentlig sektor. 
Segment: Der findes 3 segmenter i Tandlægeforeningen: privat ansatte, offentligt ansatte og klinikejere. 

Sektorsuverænitet: Hver sektor har suverænitet ift. beslutninger omhandlende egen sektor. 
Af og blandt: Af og blandt benyttes ved definition af, hvem der kan vælges samt, hvem der vælger til et 
givent udvalg. Af og blandt betyder således, at man vælger en person til et udvalg, bestyrelse, råd eller 
andet blandt medlemmer af et segment og dem der vælger er af samme segment.  
 

 

Grundlæggende for strukturen 
 

 TF er en samlet forening (helhedsforening) med overenskomstmæssig sektorsuverænitet. 
 Repræsentantskabet er den højeste myndighed. 

 Repræsentantskabsmødet (tidligere HGF) afholdes i lige år. I ulige år afholdes fagpolitisk 
temamøde for repræsentantskabet. Alle foreningens medlemmer kan deltage i debatten på begge 
slags møder, dog har kun repræsentanter stemmeret. 

 Foreningen indeholder 2 sektorer – en privat og en offentlig, og 3 segmenter privat ansatte, 
offentligt ansatte og klinikejere.  
 

 

Overordnet struktur 
 
Repræsentantskabet  
 
De 5 regioner udgør Tandlægeforeningens substruktur, og regionbestyrelserne er således den formelle 
substruktur i hovedforeningen. Der afholdes generalforsamling i regionerne mindst hvert 2 år, og som 
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skal være sammenfaldende med de år, hvor hovedforeningen afholder repræsentantskabsmøde med valg 

til fagpolitiske poster. Her vælges repræsentanter til hovedforeningen ved direkte valg på selve 
generalforsamlingen. Der udarbejdes en standardvedtægt og en standardforretningsorden til 

regionsbestyrelserne. Kredsene kan udgøre substrukturen i regionerne; det lades op til den enkelte 
region at beslutte, om og hvordan man eventuelt ønsker en substruktur, fx kredse, lokalselskaber mv. 
Således opløses kredsene ikke.  

   
Hovedbestyrelsen (HB) 
 
HB består af 7 medlemmer. Man ønsker en ligelig fordeling af foreningens segmenter i HB, hvilket vil sige 
at man tilstræber diversitet og bred repræsentation.  
 
Valg til Hovedbestyrelsen 
 

Hele HB inkl. formanden vælges på repræsentantskabsmødet for en 2-årig periode. Hvis formanden ikke 
opnår 2/3 dels flertal for sit kandidatur efter 2 afstemningsrunder, sendes formandsvalget til 
urafstemning.  

 
Hovedbestyrelsens sammensætning:  
Formanden for HB kan komme fra alle 3 segmenter, og er neutral uanset hvilket segment han/hun er fra, 

da han/hun er formand for foreningen for alle tandlæger. Hovedbestyrelsen vælger 2 næstformænd, af 
og blandt egen sektor, således at èn næstformand er fra den private sektor og èn næstformand er fra 
den offentlige sektor. HB vælger næstformænd hvert år i november måned. 
 
Forretningsudvalget (FU) 
 
FU består af HB formand og de 2 næstformænd. FU består af de til enhver tid siddende næstformænd, 

der udpeges årligt i november/december af HB. FUs mandat er udelukkende at behandle driftsmæssige 
sager, alle sager af politisk karakter behandles udelukkende i HB.  
 

Udvalg 

 
Offentlig ansatte tandlægers udvalg (OATU) 
 
KATU, DOF-UNI, DOF-HO sammenlægges til 1 udvalg med titlen Offentligt ansatte tandlægers udvalg. 
OATU består af 7 medlemmer. De 5 kommunalt ansatte medlemmer af udvalget vælges regionalt på 
regionsgeneralforsamlingerne af og blandt kommunalt ansatte tandlæger. Det statslige og regionale 
medlem (2 i alt) (UNI og HO) vælges af deres arbejdspladser/specialforeningen (valgret har medlemmer 

af TF), og disse to kandidater ”bekræftes på RM/HGF. Ingen af de valgte medlemmer behøver at være 
repræsentanter eller tilstede på RM/HGF for at blive bekræftet. Udvalget er både et 
interessevaretagelses- og forhandlingsudvalg. Udvalget nedsætter sine forhandlingsdelegationer efter 
behov. Det er ikke et krav at delegationsmedlemmerne er medlem af OATU. Udvalget sender altid 
overenskomstresultater til urafstemning, inkl. udvalgets anbefalinger, samt et detaljeret 
oplysningsgrundlag. 

 

Det gælder for alle forhandlingsdelegationer at de kan inviteres til at deltage i udvalgsmøder efter behov.  
 
Privat ansatte tandlægers udvalg (PATU)  
 
PATU består af 7 medlemmer (5 valgt i regionerne og 2 indstillet til og valgt af repræsentantskabet). 
Udvalget er både et interessevaretagelses- og forhandlingsudvalg. Udvalget nedsætter sine 

forhandlingsdelegationer efter behov. Det er ikke et krav at delegationsmedlemmerne er medlem af 
PATU. Udvalget sender altid overenskomstresultater til urafstemning, inkl. udvalgets anbefalinger, samt 
detaljeret oplysningsgrundlag. 
 
Det gælder for alle forhandlingsdelegationer at de kan inviteres til at deltage i udvalgsmøder efter behov.  
 
 

Klinikejerudvalget (KEU) 
Klinikejerudvalget og klinikejerforhandlingsudvalget (KFU) sammenlægges til 1 udvalg med titlen 
Klinikejerudvalget. KEU består af 7 medlemmer (5 valgt i regionerne og 2 indstillet til og valgt af 
repræsentantskabet). Udvalget er både et interessevaretagelses- og forhandlingsudvalg. KEU udpeger 1 
formand og 2 næstformænd af og i blandt KEUs medlemmer. Udvalget udpeger sine 
forhandlingsdelegationer efter behov. De 2 næstformænd er født forhandlingsledere for deres eget 
område, henholdsvis Regionerne og HK mv. Det er ikke et krav at delegationsmedlemmerne er medlem 

af KEU. Udvalget sender altid overenskomstresultater til urafstemning, med mindre et enstemmigt udvalg 
finder at ændringen ligger under bagatelgrænsen og dermed er af uvæsentlig karakter. Når 
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overenskomstresultater sendes til urafstemning vedlægges udvalgets anbefalinger, samt et detaljeret 

oplysningsgrundlag. 
 

Det gælder for alle forhandlingsdelegationer at de kan inviteres til at deltage i udvalgsmøder efter behov.  
 
 
 
Praksis forsikringsudvalget (PFU)  

 
PFU består af 3 medlemmer, som udpeges af og refererer til HB. 
 
SUU og EUU – 2 valgmuligheder 
 
Valgmulighed 1) 

 
Professionsudviklingsudvalg (PUU)  
 

SUU og EUU sammenlægges til 1 udvalg med titlen Professionsudviklingsudvalget. Udvalget rådgiver HB 
vedr. professionsudvikling. PUU består af 5 medlemmer, 2 associerede deltagere fra henholdsvis 
Tandlægeskolerne på KU og AUU. Tandlægeskolerne på KU og AUU indstiller kandidater til HB som 
endeligt udpeger. KU og AUU medlemmerne deltager kun under de møder og de punkter, der omhandler 

efteruddannelse.  
 
Valgmulighed 2) 
 
Sundhedsudvalget (SUU) 
 
Sundhedsudvalget består af op til 5 medlemmer, valgt på regionsniveau.   

 
Efteruddannelsesudvalget (EUU) 
 

Efteruddannelsesudvalget består af op til 5 medlemmer. Valgt på regionsniveau. Tandlægeskolerne på KU 
og AUU indstiller hver 1 kandidat til associeret medlem til EUU, som udpeges af HB.  
 

Landssamarbejdsudvalget (LSU) 
 
Tandlægeforeningen har 3 repræsentanter i LSU. Klinikejerudvalget udpeger medlemmer til LSU (frit valg 
blandt alle medlemmer af sektoren). 
 
Valgprocedure til udvalg 
 

De 5 regioner vælger hvert andet år (i lige år) ved deres generalforsamling 1 medlem til følgende udvalg:  
 OATU  
 PATU 
 KEU 

 PUU eller EUU og SUU 
 
I de udvalg der har flere end 5 medlemmer vælges de resterende medlemmer til KEU, OATU, og PATU af 

segmentets repræsentanter i lige år ved repræsentantskabsmødet.  
 
Det gælder for alle udvalg, at der vælges af og blandt det segment, hvis interesser udvalget varetager. 
Således vælges der af og blandt klinikejere til KEU, af og blandt offentligt ansatte tandlæger til OATU osv.  
 
Medlemmets segment-placering afgøres af hovedbeskæftigelse, og følger således ens indplacering i 

hovedforeningens medlemsregister.   
 
Valgperioder 
 
Det gælder for alle udvalg, at man kan vælges 3 gange 2 år i en sammenhængende periode (et valg og 

to genvalg). Ved valg til udvalgsformand nulstilles den forudgående valgperiode, dog er der en max 
funktionsperiode på 12 år i et udvalg, hvilket indskrives i standardforretningsorden for udvalg.  

 
Praksisforsikringsudvalget er undtaget ovennævnte, grundet opgavernes tekniske karakter. Her er 
valgperioden 4 gange 2 år – max. funktionsperiode 8 år, dog mulighed for 8 år som medlem med tillæg 
af 6 år som formand.  
 
Medlemmer af HB kan ikke udpeges/vælges som formand for et udvalg eller en regionsbestyrelse, 
ligesom man ikke kan vælges til HB, hvis man er udvalgsformand eller regionsbestyrelsesformand  
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Standardforretningsorden for alle udvalg 

 
Der udarbejdes en standardforretningsorden, som er gældende for alle udvalg. I KEUs forretningsorden 

beskrives forretningsgangen ved forhandlinger inkl. PATU observatørs/associeret rolle.  
 

Diverse 

 
HB Kontaktperson  

Der udpeges HB kontaktpersoner til alle udvalg samt regionsbestyrelser.  Til Tryghedsordningerne 
udpeger HB en ”HB-observatør”, som har en særlig rolle henset til at Tryghedsordningerne er en 
selvstændig foreningen med egen fagpolitisk ledelse. 
 
Elektronisk indkald til HGF 
Der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde elektronisk. 65 stillere skal indstille til HB 
at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. HB skal herefter bistå stillerne, ved at 

udsende skriftligt materiale til medlemmerne, samt gennemføre urafstemning herom. Hvis mindst 15 % 
af medlemmerne stemmer for afholdelsen af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal der 

indenfor en periode på max. 4 uger afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde.  
 
Kvalificeret flertal 
Kvalificeret flertal = 2/3.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


