Samarbejdsaftale parter imellem, efter etablering af
Foreningen af Kliniske Diætister som Fagligt Selskab af
Kliniske Diætister i Kost & Ernæringsforbundet:1
Fagligt/fagpolitisk:
FaKD arbejder dels fagpolitisk og fagfagligt i forhold til kliniske diætisters arbejdsog efteruddannelsesområder, og har på nuværende tidspunkt en mission og
vision for faggruppen. Dette indebærer bl.a. deltagelse i sammenhænge, hvor
tidligere FaKD som fagforening normalt vil være repræsenteret, fx i arbejdet
omkring NKR, andre grupper under SST, STPS, sundheds-og ældreministeriet,
sundhedspolitiske netværksmøder, Folkemødet, uddannelsesudvalgsmøder, MPS
samt i sammenhænge hvor det findes naturligt, at K&E er repræsenteret ved en
klinisk diætist og hvor FaKD er inviteret. Deltagelse og repræsentation af et
medlem fra FaKD, fortsætter efter etableringen af FaKD som fagligt selskab i K&E.
Rammeplanerne vedbliver at være FaKD’s ansvar og udarbejdelse samt udgivelse
skal fremadrettet varetages alene af FaKD i K&E. FaKD alene beslutter, hvilke
rammeplaner der skal prioriteres, men forventer at forny rammeplaner, der er
mere end 8 år gamle. I alt kan det forventes, at FaKD indenfor eget budget
publicerer minimum 2 nye/reviderede rammeplaner om året.
FaKD vil fortsat arrangere kurser, temadage, bestyrelsesmøder,
generalforsamling og årsmøde for kliniske diætister, og er eneansvarlig i K&E for
den fortsatte udvikling og implementering af NCP i Danmark. FaKD deltager
derudover i relevante kongresser/møder i ind-og udland inden for eget budget.
Fagbladet ”Diætisten” beholdes som FaKD’s fag- og forskningsblad, dog med en
fornyet undertitel, der signalerer, at FaKD er en del af K&E. ”Diætisten” har eget
redaktionsudvalg og eget budget. Diætisten er tilgængelig på kost.dk for alle
K&E’s medlemmer.

1

Samarbejdsaftalen konkretiserer snitfladerne mellem FaKD og K&E i dagligdagen. Såfremt formuleringer i
samarbejdsaftalen dog skulle vise sig at være i strid med K&E’s vedtægter og/eller FaKD’s vedtægter, er det til en hver
tid vedtægterne, som lægges til grund for reguleringen af samarbejdet.

FaKD og K&E vil arbejde frem mod en model, hvor kliniske diætister får
overenskomst med sygesikringen (som fysioterapeuter fx).
K&E og FaKD arbejder sammen for at opretholde og værne om titelbeskyttelse og
autorisation for kliniske diætister. Henvendelser vedrørende titelmisbrug
håndteres af K&E’s forhandlingsafdeling.
FaKD vil arbejde frem mod stadig at dokumentere effekten af diætbehandling
igennem forskningsprojekter mm, bl.a. for herigennem at fremme antallet af
stillinger til kliniske diætister i Danmark.
K&E og FaKD vil drage omsorg for, at samarbejdsaftalen fortsat efterleves i
tilfælde af, at K&E sammensluttes med andre forbund i fremtiden.
Formandskaberne i henholdsvis FaKD og K&E er forpligtet til at løse
samarbejdsproblemer i fordragelighed og med respekt for den fælles vision.
Skulle der alligevel opstå principielle uenigheder, er parterne forpligtet til at
opsøge ekstern medieringsbistand med henblik på at bilægge disse uenigheder.

Organisatorisk:
FaKD har efter overgangen til et fagligt selskab stadig egen bestyrelse, der er
konstitueret med formand, næstformand, kasserer og faglig konsulent,
kommunikationsmedarbejder mv. Det faglige selskab er selvstændigt fungerende
med egne vedtægter, eget CVR-nummer og eget budget. FaKD råder desuden
over Foreningen af Kliniske Diætisters tidligere formue, som anvendes til formål
defineret i FaKD’s vedtægter.
Fagligt selskab af Kliniske Diætister råder over egen formue, som udgør den
eksisterende formue i Foreningen af Kliniske Diætister ved overGangen. Det
faglige selskab har ene råderet over denne formue, som dog er øremærket
fagligt, socialt, uddannelses- og forskningsrelateret arbejde for kliniske diætister i
henhold til vedtægterne for både FaKD og K&E.
FaKD i K&E fortsætter med den siddende bestyrelse og samme konstituering som
ved overgangen indtil næste generalforsamling for FaKD i 2020.
Det skrives i K&E´s vedtægter, at FaKD skal godkende en evt. ophævelse af FaKD.
Kun med FaKD’s godkendelse kan FaKD ophæves.

FaKD i K&E har ikke regionsformænd og er ikke opdelt i regioner.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år på en generalforsamling og det
tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer de 5 forskellige regioner: Hovedstaden,
Sjælland, Syd, Midt og Nord. K&E´s regionsformænd er også repræsentanter for
det enkelte medlem i FaKD.
FaKD bibeholder sine egne KD studierepræsentanter fra de 4
uddannelsesinstitutioner. De i alt otte repræsentanter (4 fra FaKD og 4 fra K&E)
mødes og aftaler det fremtidige samarbejde. Pt. er de 4 KD studierepræsentanter
valgt for et år og aflønnet via honorar, de fire repræsentanter fra K&E er ansat på
studierepræsentantvilkår.
FaKD tildeles 2 ud af 4 pladser i uddannelsesudvalgene på
professionshøjskolerne: 1 plads på VIA Århus og 1 plads på UCSYD i Haderslev.
K&E tildeles 1 plads på Metropol KBH og 1 plads på Absalon. Repræsentanterne
varetager det samlede fællesskabs interesser og mødes og drøfter indsatserne på
uddannelsesudvalgsmøderne 1 x årligt, 1. gang i 4. kvartal 2018.
For at synliggøre FaKD i K&E er det aktuelt med et nyt logo - ikke nødvendigvis en
stor ændring, men en mindre ændring/justering, således at der både signaleres
produktion af mad, ledelse, forebyggelse og behandling/sundhedsfremme – altså
den samlede ernæringsprofession. Beslutningen herom ligger i K&Es
hovedbestyrelse.
FaKD og K&E orienterer løbende hinanden om igangværende og relevante
projekter på kvartalsvise møder mellem de to formandskaber. 1. gang i 4. kvartal
2018.
FaKD er igennem K&E medlem af EFAD med en delegeret til EFADs årlige
generalforsamling. Herigennem sikres FaKD direkte information fra EFAD.
Beslutningsmyndighed ved afstemning til EFADs årlige generalforsamling ligger
hos K&E.

Administration:
Al administration i forhold til jura, bogholderi, medlemsadministration, TRuddannelse, kontingentopkrævning mv. administreres af K&E’s sekretariat.
FaKD’s arrangementer kan desuden understøttes af K&E’s nuværende

kursustilmeldingssystem, som giver mulighed for at tilmelde sig arrangementer
on-line. FaKD får ved tilmeldingsfristens udløb en liste over tilmeldte.
Medlemshenvendelser omkring arrangementernes indhold og relevans sker
direkte mellem medlemmet og FaKD.
FaKD har eget bogholderi til at administrere FaKD´s eget budget samt formue
med selvstændig revision.
FaKD har eget budget til bl.a. honorar, kursusaktiviteter, efteruddannelse,
arbejdet med rammeplaner, NCP mv.
FaKD’s budget udgør en fastsat procentsats af alle ledige og aktive autoriserede
kliniske diætisters kontingent til K&E, der følger økonominøglen (se bilag i FaKD’s
vedtægter).
FaKD står i dagligdagen selv for driften af det faglige selskab indenfor rammerne
angivet i denne samarbejdsaftale. Skulle FaKD i særlige tilfælde få behov for at
trække på sekretariatets medarbejdere i øvrigt, sker det efter forudgående aftale
med ledelsen i K&E’s sekretariat.
FaKD’s bestyrelse fremlægger forslag til budget for K&E’s hovedbestyrelse til 1.
og 2. budgetbehandling i hhv. april og juni, ligesom regnskabet revideres af K&E´s
kritiske revisorer i oktober. (Budgetforslaget til 1. budgetbehandling sendes til
K&E’s direktør og økonomichef seneste 15. februar, så det kan indgå i K&E’s
hovedbestyrelsesmateriale. Ligeledes skal alle bilag vedrørende netop afsluttede
regnskabsår være indleveret senest 31. juli, så bilagene på lige fod med
sekretariatets økonomi kan indgå i regnskabsafslutningen). FaKD’s formue
revideres dog selvstændigt for FaKD – revisionen finansieres af FaKD’s formue.
FaKD´s og K&E’s kurser, temadage og fyraftensarrangementer m.m. kan udbydes
til alle medlemmer i det omfang, hvor det giver mening ift. kursusindhold.
FaKD oprettes med eget faneblad på K&E´s hjemmeside, hvor der kan findes
relevant information til FaKD´s medlemmer, herunder kortvisningen ”Find din
diætist” på Danmarkskortet.

FaKD fortsætter med at have sine egne SoMe som FaKD´s
kommunikationsmedarbejder administrerer, hvor FaKD’s tilhørsforhold til K&E
synliggøres.

Lokaler og services:
FaKD garanteres som minimum samme kvalificeret medlemshjælp som
Foreningen af Kliniske Diætisters medlemmer fik inden etableringen af det
faglige selskab som en del af K&E.
FaKD får 1 kontorarbejdsplads til fri afbenyttelse i K&E’s professionsafdeling og
kan derudover benytte K&E’s mødefaciliteter, kantine, reception, trykker mm. i
henhold til gældende regler i K&E.
Forplejning fra kantinen og udgifter til trykning dækkes inden for FaKD’s eget
budget. K&E giver tilbud på pris for trykke-opgaver fra gang til gang, og
leverancerne forudsættes at kunne passe ind i trykkeriets daglige drift. FaKD’s
formandskab, som vil have den mest kontinuerlige dagligdag i sekretariatet,
spiser i kantinen til samme priser som K&E’s studentermedhjælpere – alle øvrige
FaKD-medlemmer spiser i henhold til ISS’s forplejningspriser. Forplejning til
møder, arrangementer etc. følger ligeledes ISS’s prisliste.
Samarbejdsaftalen kan revideres løbende, første gang den 1.4.2019 hvor
formandskaberne mødes herom.
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