KOMMISSORIUM

UDVALGET FOR ANSATTE I PRIVAT PRAKSIS
Udvalget er nedsat af DKF’s bestyrelse. Til udvalget knyttes et bestyrelsesmedlem som
kontaktperson. Der er fastsat nedenstående regler for valg af medlemmer til udvalget og
kommissorium for udvalgets virke. Ændringer heri sker efter beslutning i DKF’s besty‐
relse.
Udvalget repræsenterer ansatte i privat praksis, herunder ansatte på funktionærvilkår i
sundhedsordninger og lignende.
Valg af medlemmer til udvalget og vilkår for udvalgets arbejde
Valg til udvalget sker på foranledning af DKF i april måned i ulige år ved elektronisk af‐
stemning blandt de stemmeberettigede. Alle stemmeberettigede kan stille op til udval‐
get.
Meddelelse om opstilling sker til sekretariatet inden udgangen af marts måned i valg‐
året.
Udvalget består af max. 5 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode på to år ad
gangen. Genvalg kan finde sted.
Udvalget konstituerer sig selv med formand og eventuelt næstformand.
Udvalget afholder møder, herunder telefonmøder efter behov.
Udvalget afholder én gang årligt møde med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og afgi‐
ver ligeledes forud for DKF’s generalforsamling en skriftlig beretning for udvalgets virke.
DKF afholder rejseudgifter, herunder udgifter til fortæring i forbindelse med max. to mø‐
der årligt i udvalget. DKF afholder endvidere rejseudgifter i forbindelse med møder med
Klinikejerudvalget og møder med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse.
DKF’s sekretariat bistår udvalget i forbindelse med medlemsundersøgelser og ad hoc
sekretariatsmæssig betjening.

Udvalgets opgaver
Udvalget har til opgave at:
-

fungere som bindeled for de privatansatte kiropraktorer i forhold til DKF’s bestyrelse

-

indgå i drøftelser med Klinikejerudvalget og DKF om ændring af standardaftalerne for
ansatte kiropraktorer og turnuskandidater i privat praksis

-

udpege medlem(mer) til det i henhold til standardansættelseskontrakterne nedsatte
mæglingsudvalg

-

foretage medlemsundersøgelser i relevant omfang som grundlag for udvalgets drøftel‐
ser om ændring af standardansættelsesaftalerne

-

bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder henvise til DKF’s
sekretariat i spørgsmål af ansættelsesretlig karakter.

2

