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INDLEDNING

”You may never know what results come out of your actions.
BUT if you do nothing there will be no results”
Mahatma Gandhi

Vi begynder at høste frugten af de indsatser, og de aktiviteter
vi har iværksat de foregående år.
Tidligere års aktiviteter og fokus har givet os et optimalt
afsæt for, at sætte yderligere turbo på i det forgangne år. Og
det er så her Gandhi kommer ind i billedet. Vi har turdet, at satse, tænke nyt og vi har også haft øje for de ting vi kan gøre
bedre. Og vi har opnået resultater.
Der sker meget ude på arbejdspladserne og i fagbevægelsen disse år. Der skal spares, omorganiseres, reformeres, indgås nye forhandlingsfællesskaber og der skal samtidigt tænkes nyt. Det vil vi i Lederforeningen gerne være med til. Vi har
en ambition om, at ledende sygeplejersker skal være i front
når der tales om løn, vilkår og indflydelse i det danske sundhedsvæsen. Og det kræver, at det vi allerede har sat i gang
måske skal revitaliseres på en ny måde.
Der forventes effektivitet i sundhedsvæsenet og det mærker lederne. Derfor er der brug for, at vi har fokus på dine vilkår
og din løn som leder. En talsperson eller en leder TR er den
person, som lokalt kan være med til, at have fokus på dine interesser. De seneste års erfaringer med leder TR har vist, at
det er en nøgleposition der giver indflydelse på beslutninger
der vedrører dig. Vi mangler dog stadigvæk leder TR og talspersoner rundt omkring i landet. Det skal vi tage med os i det
kommende års prioriteringer.
Lederforeningens lønmodel har i det forgangne år fået liv
rundt omkring på både regionale og kommunale arbejdspladser, der er taget godt imod den - også af arbejdsgiverne. Alligevel halter ledende sygeplejerskers løn bagud i forhold til
eksempelvis læger, når det handler om stillinger med identisk
stillings- og funktionsbeskrivelse. Det vil vi fortsat arbejde
ufortrødent med, at problematisere og gøre noget ved.
Lederne har brug for at deres interesser tages alvorligt i det
nye forhandlingsfællesskab mellem Sundhedskartellet og

KTO. Det har derfor været et vigtigt indsatsområde for bestyrelsen i det forgangne år, at gøre opmærksom på, at det er
nødvendigt at se differentieret på ledere og medarbejdere,
når løn og vilkår skal forhandles.
Seriøs kreativitet og store ambitioner præger bestyrelsen,
som gennem hele året har udstukket rammer, diskuteret og
truffet beslutninger der har sikret at hvert et mål – ikke er blevet til mere af det samme, men mere af det der virker. Stor tak
til bestyrelsen for de ambitioner.
En anden tak vil jeg gerne adressere til vores medlemmer,
som bruger os flittigt og viser os stor tillid både politisk og administrativt. Tak for godt samarbejde, dialog, sparring, ris og
ros gennem året – jeg glæder mig til sammen med jer alle, at
skabe nye resultater i det år der kommer.
Generalforsamlinger er, hvad vi sammen gør dem til. Jo flere
vi er samlet, jo mere får vi diskuteret, og jo sjovere er det at
være til generalforsamling. Vi har i år pakket generalforsamlingen ind i spændende oplæg og debat som kan berige både
hjerne og hjerte.
Rigtig god temadag og generalforsamling.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Irene Hesselberg
Formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
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LEDERFORENINGENS GENERALFORSAMLING

1.

Møde- og forhandlingstid: Onsdag d. 29.10.2014 kl. 12.45

8.

2.

Der kan stilles ændringsforslag til forslag stillet til generalforsamlingen.

Dirigenten skal have opgivet navn, stilling og ansættelsessted.

9.

3.

Ændringsforslag skal afleveres skriftligt senest inden en
evt. afstemning vedrørende punktet.

Indtegningen af talere kan først ske, når det pågældende
punkt på dagsordenen er åbnet.

4.

Kun den der har fremsat et forslag – eller et ændringsforslag – kan trække et forslag tilbage. Men forslagsstilleren
disponerer ikke egenrådigt over forslaget, når dette er
fremlagt på selve mødet. Andre mødedeltagerne kan på
dette tidspunkt kræve forslaget opretholdt.

5.

Er der flere forslag til samme sag, stemmes efter følgende afstemningsprincip:
Er der ændringsforslag til hovedforslagene stemmes
om det/dem før hovedforslaget.
Der stemmes først om det mest vidtgående forslag.
Vidtgående skal ses i forhold til hovedforslaget, ikke i
forhold til konsekvenserne for Lederforeningen.
Til sidst stemmes om hovedforslaget med de evt.
ændringer, der er vedtaget.

6.

Hvor intet er vedtaget i love eller kollegiale vedtægter
eller er fastslået i sædvane, har dirigenten kompetence
til på mødet at fastlægge retningslinjerne for en afstemning.

7.

Dirigenten kan stille forslag om diskussionernes afslutning med de indtegnede talere. Tilsvarende forslag kan
også stilles af generalforsamlingens deltagere.

10. Talere får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet. Dirigenten kan dog give mulighed for korte bemærkninger.
11. Der kan indføres begrænset taletid.
12. Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal. Afstemning sker ved håndsoprækning,
medmindre 10 af generalforeningens medlemmer skriftligt forlanger skriftlig afstemning. Skønner dirigenten, at
der er flertal for et foreliggende forslag, forespørges, om
der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet,
erklæres forslaget for vedtaget uden afstemning.
13. Observatører har ikke taleret og stemmeret til generalforsamling. Observatører kan dog af dirigenten blive
bedt om kommentarer til afklaring eller uddybning af
specifikke emner.
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Vedtægter for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
Senest revideret ved Lederforeningens generalforsamling d. 11.10.2012
og godkendt af DSR’s hovedbestyrelse d. 12-13.11.12

§ 1. Navn

§ 4. Rettigheder

§ 2. Formål

Stk. 2. Stk. 2. Aktive medlemmer i Lederforeningen i Dansk
Sygeplejeråd er valgbare og stemmeberettigede til både formandsposten, næstformandsposten samt lederforeningens
bestyrelse, dog kan en og samme person ikke bestride både
formandsposten, næstformandsposten og en bestyrelsespost.

Stk. 1. Foreningens navn er Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd har sæde i København.

Stk. 1. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd har til formål at
varetage ledernes særlige interesser i Dansk Sygeplejeråd og
virke som sparrings og høringspart i forhold til Dansk Sygeplejeråd.
Stk. 2. Dette kan ske bl.a. ved at fokusere på følgende hovedområder:
1. strategisk forum for ledelse
2. udvikling og forskning
3. markere synspunkter og sikre indflydelse
4. rådgivning og vejledning
5. ledelsesmæssig og faglig sparring
6. karrierevejledning/uddannelse
7. løn- og ansættelse
8. arbejdsmiljøspørgsmål
9. netværksdannelse.
Stk. 3. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd repræsenterer
lederne i Dansk Sygeplejeråd og handler indenfor rammerne
af Dansk Sygeplejeråds love, De Kollegiale Vedtægter og Sygeplejeetiske Retningslinier.

§ 3. Medlemskab af Lederforeningen
i Dansk Sygeplejeråd

Stk. 1. Medlemmer af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
er ledere, der er aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og
hvis arbejde udelukkende eller i det væsentligste består i, på
en arbejdsgivers vegne, at lede.
Stk. 2. Passive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentligste består i, på en arbejdsgivers vegne, at lede er også passive medlemmer Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
Stk. 3. Medlemskab af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
erhverves automatisk, når man ansættes i en stilling, der opfylder betingelserne i stk. 1.
Stk. 4 Medlemskab af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
ophører automatisk, når man ikke længere er ansat i en stilling, der opfylder betingelserne i stk. 1.
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Stk. 1. Medlemmer i Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd er
valgbare og stemmeberettigede i den kreds, hvor deres tilhørsforhold er bestemt efter Dansk Sygeplejeråds love.

§ 5. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Landet inddeles i 5 kredse.
Stk. 2. Af og blandt medlemmerne i en kreds vælges to repræsentanter til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen finder sted ved
urafstemning blandt kredsens medlemmer.
Stk. 3. Er der i kredsen kun opstillet én kandidat, er denne
valgt uden afstemning. Afholdes der valg, er den kandidat,
der opnår flest stemmer, valgt. Valgperioden er 2 år. Genvalg
kan finde sted to gange. Valgperioden regnes fra dagen efter
offentliggørelsen af valgresultatet.
Stk. 4. Er der stemmelighed mellem kandidaterne, afgøres
valget ved lodtrækning.
Stk. 5. Suppleanter er de, der uden at have opnået valg til bestyrelsen, har opnået flest stemmer i den pågældende kreds.
Suppleanterne indtræder i bestyrelsen efter det opnåede
stemmetal i kredsen.
Stk. 6. Såfremt der er færre end 2 repræsentanter fra hver
kreds i bestyrelsen kan bestyrelsen afholde et suppleringsvalg i form af et kombineret opstillings- og valgmøde i den (de)
pågældende kreds(e).

§ 6 Valg af formand og næstformand

Stk. 1. Valg til posten som formand og næstformand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd sker ved urafstemning
blandt samtlige af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds
medlemmer.
Stk. 2. Valgbare er medlemmer af Lederforeningen i Dansk
Sygeplejeråd. Valgperioden er 2 år. Valgperioden regnes fra
dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.

VEDTÆGTER

Stk. 3. Er der kun opstillet én kandidat, er denne valgt uden
afstemning. Afholdes der valg, er den kandidat, der opnår
flest stemmer, valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved
lodtrækning.
Stk. 4. Er en person valgt til flere poster skal denne trække sit
kandidatur således at der kun oppebæres en post.
Stk. 5. Trækkes kandidaturet til en post som bestyrelsesmedlem indkaldes suppleant efter § 5. Stk. 5.
Stk. 6. Trækkes kandidaturet til en post som formand eller
næstformand, opnår den kandidat der have opnået næst
flest stemmer ved urafstemningen, valg til formandsposten/
næstformandsposten.
Stk. 7. Formanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
er medlem af Dansk Sygeplejeråds Hovedbestyrelse. Ved
dennes forfald deltager næstformanden (jvnf. § 8. Stk. 1a).
Stk. 8. Formanden og næstformanden for Lederforeningen i
Dansk Sygeplejeråd aflønnes efter principper fastlagt af kongressen. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der ydes honorar
til bestyrelsens medlemmer.

§ 7. Valg

Stk. 1 Valg til bestyrelsen og til posten som hhv. formand og
næstformand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd følger til en hver tid tidsmæssigt valghandlingen til kredsbestyrelser i Dansk Sygeplejeråd og sker på baggrund af de kandidater der, inden den udmeldte tidsfrist, er anmeldt til Dansk
Sygeplejeråds sekretariat.
Stk. 2. De nærmere regler og proceduren for valgets afholdelse fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3. Senest 14 dage efter valgresultatets offentliggørelse
skal der afholdes møde, hvor bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.

§ 8. Bestyrelsens ansvar og opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden og næstformanden
for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd og de i kredsene
valgte repræsentanter.
Stk. 2. Bestyrelsen udgør Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds politiske ledelse og har til opgave at varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds vedtægter m.v.

Stk. 3. Bestyrelsen har 6 delegerede pladser til Dansk Sygeplejeråds Kongres. Pladserne fordeles med 1 plads til formanden, 1 plads til næstformanden samt 4 pladser til de bestyrelsesmedlemmer, der har opnået flest stemmer i hver af de 5
kredse, med undtagelsen af den kreds som næstformanden
er tilknyttet, da næstformand repræsenterer denne kreds
ved kongressen.
Stk. 4. Formanden har det daglige ansvar for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds samlede drift og skal i samarbejde
med næstformanden, bestyrelsen og Dansk Sygeplejeråd
arbejde for at virkeliggøre Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds formål.
Stk. 5. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd tegnes af formanden alene og/eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.
En beslutning om køb, salg, pantsætning og/eller andre dispositioner over fast ejendom skal dog forudgående forelægges for DSR’s hovedbestyrelse. En af de underskrivende skal
være formanden for Dansk Sygeplejeråd.

§ 9. Forretningsorden

Stk. 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det
skønnes nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.

§ 10. Formandens og/eller næstformandens
fratræden

Stk. 1. Fratræder formanden og/eller næstformanden mere
end 6 måneder inden udløbet af valgperioden, vælges en ny
formand/næstformand ved urafstemning blandt Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds stemmeberettigede medlemmer, jf. § 6. Stk. 1. Valg skal være afholdt hurtigst muligt dog
senest 4 måneder efter formandens/næstformandens fratræden. De nærmere regler om kandidatanmeldelse m.v.
fastsættes af bestyrelsen.
Stk 2. Fratræder formanden mindre end 6 måneder inden udløbet af valgperioden, indtræder næstformanden som fungerende formand for resten af valgperioden. Bestyrelsen kan
vælge at konstituere sig med en ny næstformand af og blandt
bestyrelsens medlemmer. I så fald indtræder en suppleant i
bestyrelsen, jf. § 5, stk. 5.
Stk. 3. Fratræder næstformanden mindre end 6 måneder
konstituerer bestyrelsen sig med ny næstformand efter
samme principper som i § 10 stk. 2.
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VEDTÆGTER

§ 11. Generalforsamling

§ 13. Rådighedsbeløb

Stk. 2. Generalforsamlingen er Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds øverste myndighed.
Generalforsamlingen indvarsles med 4 ugers varsel gennem
Forkant og/eller Sygeplejersken samt gennem Lederforeningens hjemmeside. Bestyrelsen og medlemmerne af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd kan fremsætte forslag til
behandling på generalforsamlingen. Forslag skal indsendes
til Dansk Sygeplejeråds sekretariat og være modtaget senest
2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal lægges på Lederforeningens hjemmeside umiddelbart efter de
er modtaget.

Stk. 2. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd kan disponere
over beløbet indenfor de af Dansk Sygeplejeråd fastlagte retningslinier og i øvrigt i overensstemmelse med Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds formålsbestemmelse.

Stk. 1. Der afholdes generalforsamling én gang om året i oktober måned.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Godkendelse af dagsorden
4) Godkendelse af forretningsorden
5) Beretning om Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds virksomhed
6) Forelæggelse af regnskab og budget til orientering
7) Indkomne forslag, herunder evt. forslag til kongressen
8) Eventuelt.
Dagsordenen kan udvides med yderligere punkter efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelse.
Stk. 4. Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af nærværende
vedtægter. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 10 af generalforeningens medlemmer skriftligt forlanger
skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/3 af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds medlemmer eller 2/3 af bestyrelsen anmoder om det. En anmodning
skal være motiveret.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal
ske med mindst 14 dages varsel ved postomdelt brev til hvert
enkelt medlem, samt på Lederforeningens hjemmeside.
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Stk. 1. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd får årligt stillet
et af Dansk Sygeplejeråd fastsat beløb til rådighed.

Stk. 3. Lederforeningens bestyrelse er ansvarlig for, at der
udarbejdes 2-årige rammebudgetter indenfor rammerne af
de af hovedbestyrelsen udmeldte rådighedsbeløb samt et
årligt detailbudget.
Stk. 4. Regnskab og budget indgår i Dansk Sygeplejeråds samlede regnskab og bliver fremlagt og godkendt af HB.”

§ 14. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kan besluttes på
såvel en ordinær som på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Stk. 2. En ændring af vedtægterne skal godkendes af Dansk
Sygeplejeråds hovedbestyrelse førend ikrafttræden.

§ 15. Opløsning af Lederforeningen i
Dansk Sygeplejeråd

Stk. 1. Beslutning om at opløse Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd træffes på en ekstraordinær generalforsamling.
Til beslutning herom kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er
for opløsningen.
Stk. 2. Formanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
meddeler Dansk Sygeplejeråds formand om afstemningsresultatet efter stk. 1.
Stk. 3. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd i Dansk Sygeplejeråd eventuelle formue tilfalder Dansk Sygeplejeråd.

§ 16. Ikrafttrædelsesbestemmelse

Stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft den 27.05.2009
under forbehold for vedtægternes godkendelse i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

§ 17 Lokale lederforeninger

Der kan oprettes lokale lederforeninger. Navn, rammer og
retningslinier for disse lokale lederforeninger fastlægges af
Lederforeningens bestyrelse. Retningslinjerne
skal godkendes af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

BILAG PKT 6

Lederforeningens generalforsamling d. 29. oktober 2014
BILAG TIL PKT. 6:

LEDERFORENINGENS
REGNSKAB
Lederforeningens
regnskab 2013,
2013,
FORVENTET
REGNSKAB
2014
BUDGET
forventet
regnskab 2014
og OG
budget
2015 2015
Regnskab 2013

Forventet regnskab
2014

Detailbudget 2015

Politisk organisation
Generalforsamling

59.195

88.000

89.600

Bestyrelsesmøder

67.525

148.500

151.400

Bestyrelsesseminar

43.185

37.500

38.200

Regionale møder

3.203

3.500

3.600

Eksterne aktiviteter

4.111

120.000

122.300

Formandskab (primært transport)

181.075

199.500

203.200

Politisk organisation i alt

358.295

597.000

608.300

Medlemsmøder

44.209

75.200

103.530

Kommunikation

103.308

74.000

75.400

147.517

149.200

178.930

Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviter i alt
Lederforeningens sekretariat
Administrationsomkostninger (primært
medarbejderes transport og møder)

466.196

553.500

564.000

7.103.266

7.134.700

7.141.770

7.569.463

7.688.200

7.705.770

Lederforeningen i alt

8.074.375

8.434.400

8.493.000

Rådighedsbeløb

8.226.490

8.434.400

8.493.000

Personale (primært løn)

Lederforeningens sekretariat i alt

Overskud 2013

152.115
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I ringer vi kommer
Det sidste år har Lederforeningen været vidt omkring i vores bestræbelser på, at italesætte ledernes interesser, forhandle løn og
drøfte deres vilkår.

N

år vi ser tilbage på det sidste år, ser vi en positiv
forandring i kontakten med vores medlemmer. Når
der er omstruktureringer og omorganiseringer på
ledelsesniveau, bliver vi involveret langt tidligere,
og på den måde kan vi være med til at påvirke processen og kvalificere den. Den udvikling er bestyrelsen meget tilfreds med.

”Lederforeningen er med i medlemmernes bevidsthed
tidligere end før, og de tager fat i os inden det går galt.
På den måde får vi helt andre strenge at spille på som
organisation. Og det er med til at etablere en ”vi”- følelse,
som jeg er stolt af.”
Irene Hesselberg
Lederforeningen har været i kontakt med næsten halvdelen
af vores aktive medlemmer i løbet af den sidste beretningsperiode. Og vi kan se af vores registreringer, at henvendelsernes karakter har ændret sig, så de tilbud vi giver vores medlemmer er meget varierede og individuelt tilpassede. Som
formand oplever jeg det meget positivt, at vi i højere grad end
tidligere bliver opfattet som en kompetent sparringspartner,
som er med til at skabe merværdi for medlemmet. Det ses både i de lokale lønforhandlinger, i fratrædelsesaftaler, og i de
tilbagemeldinger vi får fra vores medlemmer.

Hvad kan en ledende sygeplejerske?

Inden sommerferien havde Lederforeningens bestyrelse en
temadrøftelse om sygeplejefaglig ledelse i det danske sundhedsvæsen. Vi kan se, at vi som organisation skal være langt
skarpere i vores italesættelse af fagprofessionel ledelse.
”I bestræbelserne om flere lønkroner til ledere, er en af de
store udfordringer, at ledende sygeplejersker skal blive
bedre til at forklare, hvorfor deres sygeplejefaglige baggrund udgør en helt unik kompetence i ledelsesarbejdet.
Det har vi som bestyrelse været meget optagede af at
diskutere. For det jo helt afgørende, at vi kan argumentere
for, hvorfor der ikke skal ansættes en DJØF’er i stedet for.”
Irene Hesselberg
10

Vi havde en spændende og kvalificeret dialog i bestyrelsen,
og i et tæt samarbejde med Lederforeningens konsulenter.
Resultatet er en skarpere profil af den fagprofessionelle
leder, som vi fremadrettet kan bringe med ind i bestræbelserne på at forbedre løn og vilkår for ledende sygeplejersker.
Profilen skal fremadrettet også spille sammen med Lederforeningens lønmodel, som vi kan se begynder at realisere sig
rundt omkring i landet.

Løn, løn og løn

Vores medlemmers løn og vilkår har været, og vil fortsat være, mit vigtigste fokus som formand for Lederforeningen.
Derfor er det også en stor tilfredsstillelse for mig, at konstatere, at der siden 2010 er sket en væsentlig forbedring af de
lokalt forhandlede midler (se tabellen på side 16)
For mig er det et signal om, at vi er på rette vej, og at Lederforeningens lønmodel giver mening lokalt.
Jeg er opmærksom på, at ikke alle vores medlemmer har oplevet lønfremgang på det niveau. Men jeg tror på, at de lokale
aftaler, kan sprede sig som ”ringe i vandet” og være med til, at
påvirke på det mere generelle plan.
I et samarbejde med Region Nordjylland er der i det forgangne år blevet etableret en ny lønmodel for 150 afsnitsledere. Modellen var sidste step i en samlet aftale, for alle tre
ledelseslag.
”Siden Region Nordjylland lancerede ny organisationsstruktur i foråret 2012, har Lederforeningen stillet krav om en ny
lønmodel. I maj 2014 blev der underskrevet en aftale,
der betyder, at 150 afsnitsledere kan se frem til mere i løn.
”Det er epokegørende, fordi aftalen sætter helt nye standarder for, hvad det er muligt at forhandle hjem i kroner og
øre i lokal løn.”
Irene Hesselberg
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”I udvidet direktion har vi prioriteret gruppen af afsnitsledende som ”frontledere” i det nordjydske sundhedsvæsen.
Med den nye lederlønsmodel løftes afsnitsledere med mere
end 20 års årsværk op på et væsentlig højere lønniveau
samtidig med, at vi med denne nye lederlønsmodel har fået
en enestående enkel og gennemskuelig fælles model, som
anerkender afsnitsledernes vigtige position som ledere.”
HR chef Jacob Jacobsen,
på vegne af Region Nordjyllands øverste ledelse i en
meddelelse sendt til egen organisationen maj 2014
Grunden til at jeg fremhæver den aftale i beretningen er, at
det er første gang vi indgår en aftale, der får indflydelse på en
så stor gruppe af ledere. Men også fordi forhandlingerne har
været konstruktive, og fordi Region Nordjylland har været
ude og fortælle om modellen i andre regioner. Det kan have
en afsmittende effekt på andre regionale arbejdspladser.
For at opnå den lønforbedring vi har opnået, har der selvfølgelig været aktivitet overalt i landet.
Formandens mødeaktivitet vedrørende løn og vilkår
- i perioden 1. september 2013 til 1. september 2014:
Antal møder i alt: 108
Antal forhandlinger: 52
Antal medlemsmøder: 55
Folkemødet: 1
Antal besøgte byer: 40
Lederforeningens politikere og konsulenter har været engageret i forhandlinger overalt i landet. Og der er generelt set
opnået gode lønforbedringer på både det individuelle, og det
kollektive plan.
”Overenskomsten bremser nogle gange de lokale forhandlinger. Vi skal ikke have en central overenskomst, der spænder ben for de lokale forhandlinger.”
Irene Hesselberg
Men én ting er, hvad vi kan udrette ved de lokale forhandlinger, en anden ting er vores påvirkningskraft ved de centrale
forhandlinger. Som formand oplever jeg ofte, at den centrale
overenskomst bliver en stopklods i de lokale forhandlinger. Så
derfor har mit sigte i det forgangne år været at opnå:

En plads ved de centrale forhandlinger

Det seneste år har også været året, hvor Lederforeningen
har kæmpet for ledernes ret til en plads ved de centrale forhandlinger. For er det ikke et paradoks, at når vi sidder ved
forhandlingsbordet, så repræsenterer vi både arbejdsgivere
og arbejdstagere?
I det store forhandlingsfællesskab som DSR er medlem af,
skal både lederne og basispersonalet interesser varetages.
Det rummer nogle udfordringer, som jeg er meget optaget af
at italesætte. Ledere og ansatte på basisoverenskomst skal
agere i vidt forskellige vilkår, og en differentieret tilgang til
varetagelsen af de to overenskomstgrupper er nødvendig.

Det har jeg benyttet enhver given lejlighed til, at debattere
i Hovedbestyrelsen, ved lokale møder på jeres arbejdspladser, og på Folkemødet på Bornholm.
ARKIVFOTO: LF

Intens debat på Folkemødet på Bornholm, om ledernes placering i den danske model. Formand for DSR Grete Christensen og forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen fra Danske Regioner diskuterer med Lederforeningens formand
Irene Hesselberg
”Vi er ikke lykkedes med vores mission om en plads ved de
centrale forhandlinger, men vi er kommet et skridt på vejen,
fordi vi lige inden sommerferien fik meddelt, at Lederforeningen har fået en plads i Repræsentantskabet.”
Irene Hesselberg
Repræsentantskabet er øverste organ i det nye forhandlingsfællesskab mellem KTO og Sundhedskartellet. Repræsentantskabet mødes to gange om året, og er sammensat af
bestyrelser fra medlemsorganisationerne i KTO og Sundhedskartellet.

Gode resultater for vores medlemmer

Generelt set oplever jeg, at vi opnår bedre resultater for vores
medlemmer, end det medlemmet stilles i udsigt, når en individuel sag indledes.
Vi oplever det via tilfredse medlemmer der fortæller, at de
anbefaler andre kollegaer at melde sig ind i Lederforeningen.
Og i en tid hvor lederstillinger forsvinder rundt omkring i
sundhedsvæsenet, så har vi faktisk opnået en medlemstilgang. Det indikerer, at vi gør det rigtige for vores medlemmer.
Vi kan også se, at stillinger der opslås i sundhedsvæsenet, i
højere grad end tidligere, bliver besat af ledere med en sygeplejefaglig baggrund.
Det må siges at være en win win situation for både os, og
for arbejdsgiverne, fordi de ansætter de bedst kvalificerede.
I Lederforeningen ser vi også en stor værdi i at kunne rådgive vores medlemmer, hvis vi kan se, at det er en fordel at slippe ledelsen. Vi ser en ære i at hjælpe medlemmer videre til en
anden type job, hvis det vel at mærke er det rigtige for dem.
For mig er det vigtigt med lydhørhed overfor medlemmerne,
og at vi kan vejlede kvalificeret. Og det synes jeg i høj grad at
vi gør i Lederforeningen – og det er jeg stolt af.
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230 ledende sygeplejersker
var samlet til fagkongres
på Hotel Koldingfjord
FOTO: NIELS ROSENVOLD

Hellige køer

På mine ture rundt omkring i landet, har jeg været nødt til at
italesætte, at I som vores medlemmer, og vi som jeres organisation, kan være nødt til at slagte nogle ”hellige køer”. Den
nye lederlønsmodel er et opgør med den måde, vi har forhandlet lokal løn på tidligere.
Det betyder ikke, at man får mindre i lønningsposen med
den nye model. Tværtimod betyder det, at tillæggene konverteres til en forbedring af selve grundlønnen for en større
gruppe af ledere. Dermed har vi startet en bevægelse henimod en højere grundløn for alle ledere. En grundløn, som
samlet set skal honorere ledelse på det aktuelle niveau. Det
betyder ikke, at man udelukker sig fra at forhandle individuel
løn – det betyder bare, at udgangspunktet man forhandler ud
fra er højere.
Med forbedring af grundlønnen følger også en forbedring
af pensionsprocenten, og det er også et vigtigt anliggende
for Lederforeningens bestyrelse. Faktisk mener vi, at alle ledere bør have den højeste pensionsprocent. Det er derfor
også et krav vi har rejst til de kommende overenskomstforhandlinger. Du kan læse mere om de krav Lederforeningen
har adresseret til de kommende forhandlinger på side23.

På kryds og tværs af landet

Møderne ude på vores medlemmers arbejdspladser, er det der
giver mig mest. Medlemmernes tilbagemeldinger, forslag,
konstruktive kritik og oplevelser er den benzin, som jeg kører
på. Derfor har det været, og vil fortsat være, et højt prioriteret område for Lederforeningen, at vi er synlige og gør en
forskel lokalt.

Fagkongres 2014

I marts måned var Lederforeningen, sammen med Fagligt
Selskab for Ledende Sygeplejersker vært ved en velbesøgt
fagkongres på Hotel Koldingfjord.
Kongressen blev godt modtaget af medlemmerne, og det
ledelsesfaglige fokus var prioriteret højt. Dagen blev godt
evalueret, og der var også rigtig gode pointer og forslag til,
hvordan den næste fagkongres skal være tilrettelagt.

Folkemødet på Bornholm

Udover Lederforeningens happening i Sverigesteltet på
Bornholm, var Lederforeningens sekretariat og bestyrelse
synlig overalt på Folkemødet med den mobile popcornvogn.
Under overskriften ”Sygeplejefaglige ledere popper ikke af
sig selv” var Lederforeningen vel sagtens, et af Folkemødets
mest folkelige indslag. Vi var i dialog med rigtig mange af folkemødets gæster, når de skulle udfylde vores tipskupon ”Tip
en leder” om løn og vilkår for ledere i det danske sundhedsvæsen.
Bestyrelsen oplever, at Lederforeningens tilstedeværelse
på Folkemødet har værdi for organisationen og for vores
medlemmer. Vi oplever, at der sættes spor i bevidstheden om
ledernes betydning i det danske sundhedsvæsen, både
blandt borgere og beslutningstagere. Og måske var debatten
om ”Ledernes ret til en plads ved forhandlingsbordet” medvirkende til, at vi fik en plads i KTO - repræsentantskabet?
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Kortet illustrerer hvor Lederforeningens formandskab har
været til møder og forhandlinger det sidste år.
Nogle af møderne dækker flere kommuner.
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Rigtig mange besøgende på Folkemødet på
Bornholm fik sig noget af en overraskelse, når
de fik svaret på løn og vilkår for ledende sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen.
Mange mente, at lønnen var alt for ringe i
forhold til vilkår og ansvar.

ARKIVFOTOS: LF

Leder TR

Sidste års beretning tematiserede også betydningen af en
leder TR. På det tidspunkt oplevede vi fremgang i antallet af
leder TR. Desværre er samme billede ikke gældende i år. Antallet af leder TR er statisk i forhold til sidste år.
Det er derfor et vigtigt indsatsområde for bestyrelsen og
for vores sekretariat, at have opmærksomhed på i det kommende år.
Leder TR er kommet for at blive. Men vi må erkende, at det
tager tid at anerkende værdien og potentialet i at have en leder TR blandt arbejdsgiverne. Men de steder, hvor der findes
en leder TR kan vi se, at vi tidligere og i højere grad bliver involveret i omorganisering og omstruktureringer. Det har værdi for dig som medlem, det har værdi for gruppen af medlemmer og det har værdi for os som organisation.
Men vi mangler flere Leder TR rundt omkring i landet. Særligt i kommunerne.

Vores leder TR fortæller, at den uddannelse de tilbydes i DSR
- regi og det netværk de indgår i, har betydning for deres lederrolle. Flere beskriver, at det kan forbedre karrieremulighederne, og at det giver flere ledelsesfaglige strenge at spille
på. Det synes jeg også er værd at bemærke. Det kan du læse
mere om på side 18 i beretningen, hvor fire af vores leder TR
fortæller lidt om deres funktion.

Vigtigt det næste år

Bestyrelsens vision er, at vi i 2020 er den stærkeste lederorganisation i Danmark. Jeg synes det går den rigtige vej, og nu
skal vi bare forfølge sporet, konsolidere os, og gøre meget
mere af det som faktisk virker. Og så skal vi forholde os kritiske til os selv, og til vores omverden på en konstruktiv måde.
Vi skal være proaktive og foreslå løsninger, når problemerne
opstår.
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Ledernes
vilkår under
luppen
”Lederforeningens forslag om en særskilt undersøgelse af
ledernes arbejdsmiljø blev besluttet med stort flertal i kongressen. Det er et godt resultat vi har opnået i det forgangne år, og jeg ser frem til at vi bliver klogere på ledernes arbejdsvilkår”, fortæller næstformand i Lederforeningen
Jeanette Krogh Palmer

D

et er nu et år siden, at jeg blev valgt som næstformand til Lederforeningen. Det har været et utroligt
spændende og lærerigt år for mig, hvor jeg også
ser, at Lederforeningen har fået flere strenge at
spille på.
For det er klart, at med udvidelsen af formandskabet, så kan vi komme bredere ud til vores medlemmer, til arbejdsgiverne og beslutningstagere.
Mine erfaringer som leder og min interesse for lederes vilkår og arbejdsmiljø, har jeg taget med mig ind i arbejdet i Lederforeningen. Og derfor har jeg taget den politiske opgave
på mig, så jeg kan være med til at forme nogle tilbud til medlemmerne, som hjælper dem til, at agere proaktivt i deres lederliv.

medlemmer må agere i, ser jeg også som en styrkelse af den
enkeltes kompetencer, hvilket vi skal anvende, til i højere grad
at profilere ledende sygeplejersker.
”Som leder havner du nemt i hamsterhjulet, hvor du bare løber og løber efter driften. Men så snyder du dig selv for den
store tilfredsstillelse, der er ved også at arbejde strategisk
med din ledelsesrolle. Og de vilkår vil jeg gerne være med til
at forandre.”
Jeanette Krogh Palmer
I takt med, at Lederforeningen er blevet mere og mere opmærksom på de udfordringer vores medlemmer møder i deres lederrolle anno 2014, har bestyrelsen også identificeret
et behov for mere kvalificeret viden om ledernes arbejdsmiljø
og ikke mindst hvordan vi kan arbejde konstruktivt med det
fremadrettet.
ARKIVFOTO: LF

Min kæphest

Det seneste år, har jeg været rundt omkring i landet, og besøgt ledere både regionalt og kommunalt. Det har været et
vigtigt fokus for Lederforeningen, at vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan vores medlemmer oplever deres arbejdsvilkår.
Gennem de sidste 5 år, har det danske sundhedsvæsen
gennemgået mange forandringer, hvor mængden af tiltag og
den hastighed hvormed de skal implementeres, er steget
markant.
Det har også en betydning for vores medlemmer, som fortæller, at de i højere grad end tidligere oplever; flere forandringer, strengere krav til økonomistyring, ledelse af overgange i sundhedsvæsenet, overholdelse af behandlingsgaranti, øget krav til relationel koordinering og akkreditering i
sundhedsvæsenet. Den kompleksitet jeg oplever, at vores
14

Sygeplejefestivalen 2014. En god lejlighed at drøfte ledervilkår med vores medlemmer, og få en god snak om ledelse

Undersøgelse af ledernes arbejdsmiljø

Der mangler undersøgelser af ledernes arbejdsmiljø i Danmark. Det gælder både indenfor vores branche, men også i
mange andre erhverv. Lederforeningen udarbejdede derfor
et forslag, om en unik undersøgelse af ledende sygeplejer-

BERETNING
skers arbejdsmiljø til Dansk Sygeplejeråds Kongres i maj måned. Forslaget blev vedtaget med et stort flertal.
For mig er det et meget stort skridt i den rigtige retning og jeg
er stolt af, at Lederforeningen med dette kongresforslag
kommer nærmere i forhold til, at kunne skabe en målrettet
indsats for vores medlemmer. Og med denne undersøgelse
kan vi også blande os i den samfundsmæssige debat og påvirke andre organisationer og brancher.
Kongresbeslutningen maj 2014
Dansk Sygeplejeråds Kongres vedtog med et stort flertal, at
der skal prioriteres ressourcer til en undersøgelse af sygeplejefaglige lederes arbejdsmiljø og vilkår.
”Heri ligger der også en anerkendelse af, at lederes arbejdsmiljø skal anskues differentieret , og at man ikke kan bruge
den samme spørgeramme til ledere, som man kan bruge til
medarbejdere. For der er simpelthen tale om at undersøge
et felt, hvor langt flere dimensioner spiller ind, eksempelvis
type af lederrolle, ledelsesspænd, forandringshastighed og
hvor man er placeret i ledelseshierarkiet.
For mig er det højdepunktet i denne beretningsperiode”
Jeanette Krogh Palmer

Drømmer om

Med kongresbeslutningen og den deraf afledte undersøgelse
af ledernes arbejdsmiljø er det min vision, at vi i Lederforeningens bestyrelse kan skabe en mere målrettet politik på området, som vores medlemmer kan mærke.
Jeg forestiller mig også, at bevidstheden om den store kompleksitet, og forandringshastigheden i det danske sundhedsvæsen, også kan være med til at påvirke lønudviklingen for
ledende sygeplejersker. Men det handler ikke kun om løn, det
handler også om andre ting, blandt andet at blive anerkendt
som leder, opnå opkvalificering og skabe fokus på deres ledelsesrum.
Næstformandens mødeaktivitet vedr. arbejdsmiljø
Antal møder i alt: 18
Antal forhandlingsmøder: 2
Antal medlemsmøder: 15
Folkemødet: 1
Antal besøgte byer: 13

Netværk for ledere

Jeg ser et behov for, at ledende sygeplejersker organiserer sig
i netværk. Jeg har lagt mærke til, at de steder, hvor der er valgt
en leder TR, så er der en større ”vi”- følelse blandt lederne, og
netværket er i højere grad organiseret. Netværk giver mulighed for mere sparring indbyrdes, men det giver også større
gennemslagskraft ved lokale forhandlinger og i forbindelse
med omorganiseringer.
Fremadrettet vil det også være et politisk fokusområde for
mig, og deri indgår også et skærpet fokus på rekruttering af
leder TR. I den periode jeg har været valgt som næstformand,
har jeg været rundt omkring i landet og drøfte netværk, og
ledernes arbejdsvilkår. Det er en indsats, som jeg meget gerne vil intensivere fremadrettet.

Projekt mentorordning

Lederforeningen er netop blevet involveret i en arbejdsgruppe i DSR, som fremadrettet skal arbejde med etablering af en

mentorordning for ledere, og hvor jeg sidder i styregruppen.
Jeg tror der kan være meget arbejdsglæde at hente, når du får
tilbudt nye perspektiver på din lederrolle. Projekt mentorordning har potentialet til, at blive et nyt medlemstilbud i fremtiden.
Lederforeningen opererer med begrebet ”lederliv” som en
samlet betegnelse, for begreberne arbejdsmiljø, vilkår og
ledelsesrum.
Visionen er:
At sikre at ledende sygeplejersker på alle niveauer i det
danske sundhedsvæsen har indflydelse på, og mulighed for,
at skabe et godt lederliv
Missionen er:
At Lederforeningen i et samarbejde med DSR har fokus på
en forbedring af medlemmernes lederliv via følgende indsatser:
• At øge viden om ledernes arbejdsmiljø, herunder ledelsesrummets betydning for ledernes arbejdsmiljø
• At bevidstgøre arbejdsgiverne om betydningen af ledernes arbejdsmiljø for arbejdspladsens virke

Arbejdstid og OK 15

I Lederforeningen har vi det seneste år set eksempler på, at
ledernes ret til selv at tilrettelægge deres tid bliver udfordret
af deres arbejdsgivere. Vi ser, at medlemmer i stigende grad
bliver bedt om, at være til rådighed aften, weekends og på
helligdage. Det er vi som ledernes organisation meget opmærksomme på, at problematisere og derfor er ledernes arbejdstid et væsentlig anliggende, at få præciseret og italesat
ved de kommende overenskomstforhandlinger. Se mere om
de krav vi har stillet til de kommende forhandlinger på side 23.

Medlemstilbud

I den sidste halvdel af denne beretningsperiode, har Lederforeningen været engageret i at planlægge en møderække
omkring den ”Den Danske Kvalitetsmodel”. I min optik er de
ledende sygeplejersker kvalitetsarbejdets støttepiller i det
danske sundhedsvæsen.
Samtidigt anerkender jeg også, at det er en ordentlig
mundfuld at skulle implementere, midt i de andre ledelsesopgaver. Så mit incitament til, at gå ind i dette arbejde har været,
at jeg gerne ville drøfte modellen som et effektivt ledelsesredskab.
Jeg synes det er vigtigt, at vi får implementeret modellen på
den rigtige måde, så driften rent faktisk lettes.
Det er Lederforeningens klare intention, at vi i fremtiden
skal levere relevante faglige bidrag til vores medlemmer og
vores omverden, og denne møderække er et skridt på vejen.
Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd og Institut for Kvalitet
og Akkreditering i Sundhedsvæsenet inviterer alle ledende
sygeplejersker i regioner og kommuner til temaeftermiddage
om DDKM.
Region Nordjylland: Mandag 3. november kl. 12.00 til 16.00
Region Midtjylland: 17. november 2014: 12.00 til 16.00
Region Sjælland: Torsdag den 27. november kl. 12.00
Region Hovedstaden: Fredag den 28. november kl. 12.00
Region Syddanmark: Mandag den 1. december kl. 12.00
Tilmelding og mere information på dsr.dk/lederforeningen.
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Medlemstilgang
og tilfredse
medlemmer
Det sidste år har handlet om synlighed, konsolidering af Lederforeningen, og tilfredse medlemmer. Det er lykkedes vurderer Chef for
Lederforeningen Bo Christensen.

I

takt med at Lederforeningen er blevet en permanent og
forankret størrelse i Dansk Sygeplejeråd, har det også
været nødvendigt at se på organiseringen af sekretariatet.
Det er der kommet en ændret organisering ud af. Det
betyder helt konkret, at vi har to baser; én i Kvæsthuset
og én i Fredericia.
Målet har været, at samle sekretariatets kompetencer, så
der kunne ske større deling af viden, og man i højere grad
kunne gøre brug af hinandens erfaringer. Dybest set handler
det om, at al den viden vi har om sagsbehandling, forhandlinger og vejledning af vores medlemmer er samlet.
På den måde kan vi give vore medlemmer den bedst mulige
betjening, uanset hvor medlemmet befinder sig. Og så er der
jo den sidegevinst, at opnår vi en god aftale i én del af landet,
så spreder det sig som ringe i vandet, til andre steder. Og det
ser jeg en stor værdi i på den lange bane.
”Alle konsulenter har ledererfaring og videreuddannelse på
masterniveau. Det giver et match fordi konsulenterne er i
øjenhøjde med medlemmerne. Og så kan de tilbyde rådgivning på et niveau, så medlemmet oplever at have flere
strenge at spille på, efter mødet med Lederforeningen.”
Bo Christensen

Sekretariatets kerneopgave

Der er i alt ni ledelseskonsulenter, der betjener vores 4340
medlemmer. Fra tidligere år kan vi se, at vi hvert år hjælper
cirka 50 procent af vores medlemmer.
I 2014 ser det ud til, at antallet af medlemssager er på et
tilsvarende niveau. Jeg tillader mig derfor at konkludere, at
Lederforeningen er et synligt tilbud til vores medlemmer.
Antal medlemssager Kvæsthuset - Lederforeningen:

16

2012

jan-aug 2012

2013

jan-aug 2013

jan-aug 2014

2284

1570

2160

1416

1204

Antal medlemer med mindst én medlemssag
Kvæsthuset - Lederforeningen:
2012

jan-aug 2012

2013

jan-aug 2013

jan-aug 2014

1838

1362

1687

1169

1044

I første tabel ser du antallet af sager.
I anden tabel præsenterer antallet af unikke medlemshenvendelser.
Det betyder at vi behandler mere end én sag for 14,4 procent af vores
medlemmer/pr. år

Lederforeningens resultater

I Lederforeningen har vi mange medlemshenvendelser pr.
konsulent. Derfor er jeg også meget stolt af, at antallet af klager fra medlemmer kan tælles på én hånd, og det er vel at
mærke i løbet af perioden fra 2010 og til nu.
Vi hjælper vores medlemmer med, at opnå resultater i de lokale forhandlinger. Og vi kan se at lokalløn, som andel af nettolønnen er steget i perioden 2010 og til nu.
Lokalløn som andel af nettolønnen for ledende sygeplejersker. 2010 - 2014
Maj 2010

Februar 2014

Ledende sygeplejersker
RLTN

14,9%

17,1%

Ledende syge- og sundhedsplejersker, KL

9,6%

10,9%

Et af Lederforeningens strategiske indsatsområder har været, at ledere selv skal forhandle deres løn. Vi tror nemlig på,
at det er i den direkte dialog, at de bedste resultater opnås.
Vi kan se, at redskabet ”Forhandlingslogbogen”, som kan
downloades fra vores hjemmeside, bliver anvendt i forberedelserne. Og det er positivt at se, at ledende sygeplejersker i
højere og højere grad forhandler deres løn selv, og bliver bedre og bedre til det.

SEKRATARIAT

Fratrædelse, det nytter noget at have
sin organisation med

Lederforeningen bliver i meget høj grad kontaktet og involveret i forbindelse med afskedigelse og fratrædelse. I takt
med omstruktureringer i det danske sundhedsvæsen, ser vi
desværre også, at det medfører afskedigelser af ledere. Det
er Lederforeningen meget optaget af, både på det samfundsmæssige plan, men selvfølgelig også i forhold til det enkelte
medlem, som bliver ramt af konsekvenserne.
Vi har mange fratrædelsessager, og vi opnår gode resultater i processen. Resultater som både handler om kroner og
ører, men også handler om tilbud, der kan hjælpe den enkelte
videre i sit arbejdsliv. Det er vigtigt for os, at vores medlemmer kommer godt videre, og det er uanset om det handler om
pension, et nyt lederjob eller noget helt tredje.

Synlighed og påvirkning

Generelt er det sådan, at Lederforeningen lægger stor vægt
på at være synlige for medlemmerne. I den optik handler synlighed ikke kun om det direkte møde med medlemmet eller
korrespondance via mail. Det drejer sig også om synlighed i
andre lederorganisationer, i forhandlingsfællesskaber og ikke mindst på vores hjemmeside, Facebook og via vores medlemsblad Forkant.
”Vi er rigtig stolte af Forkant og af, at magasinet har den
fremdrift det har, og at vi øjensynligt rammer plet med de
temaer vi tager op. Forkant er et meget vigtigt kommunikationsredskab for Lederforeningen, og derfor betyder det
meget for os, at læserne er tilfredse med bladet.”
Bo Christensen
Sekretariatet sidder repræsenteret i samarbejds- og udviklingsfora i Væksthus for Ledelse, KORA , FTF og sundhedskartellet. Hertil kommer et tæt samarbejde med BUPL og
Skolelederne. Endvidere har det også en stor betydning for
os, at vi har et vedvarende og udviklende samarbejde med
Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker.
Der er noget der tyder på, at vores bestræbelser på at være

synlige for vores medlemmer har givet pote. Vi har øget tilgangen af medlemmer i en periode, hvor der forsvinder ledelseslag ude på arbejdspladserne.

Medlemsaktiviteter

Det er vigtigt, at vi som Lederforening kan gå på to ben. Det
ene ben handler om selve det at være forsikret, hvis der opstår problemer i ansættelsen.
Det andet ben er den mere fagfaglige del, der handler om
hjælp til karriereplanlægning, arbejdsmiljø, vilkår og ledelse.
Og det er klart noget vi prioriterer ressourcer på. Det ses
blandt andet i prioriteringen af Fagkongressen for lederne,
og vores nye koncept for generalforsamlingen i 2014.

Anerkendelse fra medlemmerne

Jeg oplever ofte, at medlemmerne vender retur med anerkendelse af konsulenternes arbejde. Det er jeg rigtig glad for og
stolt af som chef.
Det er vigtigt for mig, at Lederforeningen er garant for en
god proces, og at vi sørger for høj kvalitet i vejledningen af
vores medlemmer. Vores ypperste mål er, at vores medlemmer bliver stærkere i en fremtidig udfordrende situation.

Lederforeningen står fast nu

Vi kan selvfølgelig blive endnu bedre som ledende sygeplejerskers organisation. Men jeg synes, at vi er kommet et langt
stykke af vejen. Vi er meget åbne overfor forslag til at blive
endnu bedre. Derfor vil vi meget gerne i dialog med vores
medlemmer, og andre interessenter. De næste år handler om
konsolidering, synlighed og fastholdelse af vores bestræbelser på at sikre ledende sygeplejersker mere i lønningsposen,
og bedre vilkår at lede i.
Og når alt kommer til alt, så handler det jo om at vores medlemmer skal være glade for at betale deres kontingent, når de
møder Lederforeningen. Medlemstilgangen tyder på, at vi er
på rette vej.
Tak for et godt år.
Bo Christensen

Lederforeningens medlemmer fordelt på kredse:
1.09.2013

1.09.2014

Udvikling i antal

Udvikling i procent

Hovedstaden

1530

1624

94

6,1%

Midtjylland

877

921

44

5,0%

Nordjylland

425

432

7

1,6%

Sjælland

520

511

-9

-1,7%

Syddanmark

834

852

18

2,2%

Udland / ukent

1

0

-1

-100%

I alt

4187

4340

153

3,7%

Note: Bemærk at ”Sektortilknytning” og ”Lederstatus” kan være behæftet med usikkerheder, da disse oplysninger er selvrapporterede.
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Leder TR hvorfor er det
vigtigt for dig?

R

ekruttering af leder TR rundt omkring på arbejdspladserne, har været et indsatsområde for Lederforeningen siden 2009. Funktionen nævnes første
gang i ”Strategibogen”, som blev fremlagt for Lederforeningens generalforsamling i 2009. Siden 2009
har det både været frem og tilbage med arbejdsgivernes anerkendelse af funktionen trods det, at parterne senest ved forhandlingerne i 2013 var enige om, at ledere har ret til at vælge en leder TR.
Der findes nu i alt 25 leder TR fordelt rundt omkring i landet,
men vi er langt fra målet om, at have en leder TR i alle kommuner og regioner.
Lederforeningen har deres bud på, hvad en leder TR kan gøre for dig lokalt. Til beretningen har vi bedt fire af vores leder
TR om, at give deres bud på funktionen og hvordan deres rolle

har formet sig det seneste år. Samlet set kan vi konkludere:
• Dine interesser bliver hurtigere varetaget i forbindelse med
omstruktureringer når du har en leder TR. Det gælder forhold som f.eks.; organisering, løn, vilkår og ansættelse.
• Med en leder TR har du en sparringspartner lokalt, som er din
fortrolige hvis der opstår problemer, og som kan bistå dig
ved eventuelle samtaler.
• Med en leder TR har du en person, der er opdateret på det
der sker i din organisation, og som sørger for at du er opdateret på viden som er relevant for dig.
• En leder TR kan påvirke processen omkring de lokale forhandlinger af ledernes løn positivt. Det er også en person,
som du kan rådgive dig med i forbindelse med ansættelse,
lønforhandling og forhandling af andre vilkår.

”Jeg har hyppige møder med vores sygeplejefaglige direktør og
jeg er på den måde tæt på beslutningerne. Det betyder at jeg
kan tage tingene i opløbet, og vi får samlet op på mange ting.
Faktisk vil hun gerne høre hvad der er svært for os afsnitsledere. Det er en enestående chance for, at få italesat hvad vi kan,
og hvad vi gerne vil, i forbindelse med eksempelvis omstruktureringer.
Jeg er i mit arbejde som leder TR meget drevet af den indflydelse, som jeg kan opnå på mine kollegaers vegne. Jeg oplever
at blive værdsat i mit arbejde som leder TR, både af det politiske niveau, af direktionen, og af dem jeg repræsenterer.

også bare være en snak om løn og vilkår. Der er den store fordel
ved at have en leder TR lokalt, at jeg kan træde til og være bisidder med kort varsel. Ledende sygeplejersker har nøjagtigt
det samme behov for opsamling og støtte, som alle andre, når
det er deres egen rolle der er i spil. Og det er vigtigt at huske.

Hver uge bliver jeg kontaktet af medlemmer, som har brug for
sparring. Det kan være et behov for, at vende en fastlåst situation. Det kan være arbejdspresset der udfordrer, men det kan
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Mine lederkollegaer giver mig anerkendelse i min funktion.
Derfor giver det en masse, at være deres TR. En anden positiv
ting er, at der med funktionen følger kompetenceudvikling i
Lederforeningens regi, og det gør, at jeg står bedre fast i forhold til min egen lederrolle og selvfølgelig i forhold til medlemmerne.”
Susanne Højen, leder TR siden 2012 i Region Nordjylland

LEDER TR
”Jeg kæmper for at opnå indflydelse på min
arbejdsplads. Blandt andet har jeg lige sagt
til sygehusledelsen, at nu er vi simpelthen
nødt til at snakke om det her, og jeg vil gerne bruges, til de kommende omstruktureringer. Jeg synes ikke jeg bliver involveret
nok og det ville være bedre for alle parter, at
jeg bliver inddraget tidligere. Det kæmper jeg utrætteligt for at
opnå. Jeg kan jo tillade mig det, for jeg har en anden beskyttelse, og derfor jeg kan tillade mig, at sige nogle af de farlige ting.
Det hjælper mig, at jeg har erfaring med at være fællestillidsrepræsentant. Jeg gør meget ud af, at formidle hvad der
kommer fra Lederforeningen og hvad jeg mener, er relevant
for medlemmerne. Jeg er godt klar over, at der i en travl hver-

”Jeg er netop blevet valgt som leder TR i
Lyngby Taarbæk kommune. Jeg tror det,
som virkelig har motiveret mig til at blive
leder TR, er min indignation over den løn
vi får, som assisterende områdeledere i
kommunen. Ledelsesspændet er stort,
og jeg synes ikke lønnen matcher kompleksiteten. Den øverste ledelses reaktion på, at jeg er blevet
valgt, synes jeg er lidt voldsom. Det er som om, at de ikke ser
potentialet for organisationen, de ser det mere som en trussel. Men det har jeg tænkt mig at lave om på. Det er vigtigt for
mig, at jeg bliver oplevet som en konstruktiv sparringspartner, som kan være med til at forbedre virksomheden.
Mine erfaringer som leder fra blandt andet Uganda, og senere Grønland, hvor jeg var sekretariatsleder i den grønlandske sygeplejeforening, tager jeg med mig ind i mit arbejde

”Jeg synes det har været svært at finde min
rolle som leder TR, og tiden har også været
et problem. Men efterhånden som jeg har
”masseret det lidt” – så synes jeg funktionen har stor værdi på flere niveauer. Man
kan ikke buldre og brage som leder TR, man
er også nødt til at tage lederkasketten på.
Og på den måde kan jeg bidrage med nuancerede betragtninger, og jeg kan måske også lige give et velment råd til ledelsen
når jeg ser, at noget er ved at køre af sporet.
Jeg har blandt andet været involveret i en sag, hvor en lederkollega var udsat. Fordi jeg var hendes talerør, kunne jeg hjælpe hende på flere niveauer. Jeg kunne både agere som hendes
bisidder, men jeg kunne også gøre den øverste ledelse opmærksom på nogle forhold, som var nødvendigt at agere på

Fakta om leder TR

Der er i alt 25 leder TR fordelt rundt i landet. Heraf er der ni leder TR, og fem leder TR suppleanter i kommunerne.
På det regionale område er der fire leder TR, én talsperson, én
kontaktperson og fem valgte leder TR, hvor valget endnu ikke
er anerkendt af arbejdsgiver.

Netværks- og kompetenceudviklingsmøder i 2014:
Onsdag d. 7. maj kl. 10-16 i Kvæsthuset i København
Ferieregler, regler for tjenestefrihed, arbejdstidsaftalen

dag er brug for en komprimering af informationsstrømmen. Så
jeg ser også mig selv som den, der skal hjælpe medlemmerne
med informationer og være bindeleddet til Lederforeningen.
Og så har jeg den vision, at jeg gerne vil stimulere deres fagpolitiske interesse – og det har nogle gange trange kår i en travl
hverdag. Det er jo interessant, at så få medlemmer har bidraget til indsamling af krav til kommende overenskomst. Det kan
vi gøre bedre.
Jeg tror at en leder TR på arbejdspladsen, kan være med til at
stimulere ”vi følelsen”. I den forbindelse kunne jeg godt ønske
mig, at vi også kunne holde nogle netværksmøder for Leder TR
lokalt. Det tror jeg også kunne øge tilstrømningen af Leder TR.”
Ulla Dyhr, Leder TR siden 2011 på Horsens Sygehus

som leder TR. Jeg tror vi som ledere kan spille hinanden stærkere, og den proces vil jeg gerne tage et ansvar for.
Det næste år vil mit fokus som leder TR være, at sikre bedre
vilkår for assisterende områdeledere. Her tænker jeg på ledelsesrum, bedre introduktion af nye ledere, funktionsbeskrivelser og netværksdannelse. Og så synes jeg selvfølgelig
kun det er rimeligt, at den lønforhandling der netop er gået i
gang, giver nogle resultater.
Der er alt for meget uformel ledelse i min kommune. Det
skal vi have lavet om på. Jeg vil gerne være forgangsmand for
en kulturændring – og det handler i høj grad om ledernes ret
til at lede, det er en meget vigtig kamp for mig.”
Olav Øfverlind Pedersen, nyvalgt leder TR
i Lyngby Taarbæk Kommune

som organisation. Og som slet ikke handlede om hende, men
konflikter der opstod et andet sted fra.
Jeg har også et rigtig fint forhold til FOA’s repræsentant. Det
betyder, at vi kan tage nogle ting i opløbet, og inden det eskalerer til en konflikt. Jeg oplever at den øverste ledelse tager mig
med på råd i mange forskellige situationer, og så skal man heller ikke underkende effekten af lobbyisme – det er guld værd.
I fremtiden vil jeg gerne kunne prioritere mere tid til arbejdet
som leder TR. Jeg kan se en masse situationer, hvor min tilstedeværelse vil være en god idé. Blandt andet når der skal ansættes nye ledere, når nye ledere skal introduceres, og så vil
jeg gerne etablere netværksmøder for lederne i min kommune.

Bettina Hansen, leder TR siden 2012 i Ballerup Kommune

Onsdag d. 17. september kl. 10-16 i Kvæsthuset i København
OK 15. Lederoverenskomsten – og dens historik.
Forhandlingerne om overenskomsten. Det nye forhandlingsfællesskab i KTO.

Leder TR uddannelse

Næste Leder TR uddannelse forventes afholdt første halvdel
af 2015.
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Landet rundt
med Lederforeningens
konsulenter

L

ederforeningens konsulenter har hver deres ansvarsområde. Til beretningen er de blevet bedt om, at komme
med nogle overordnede bud på tendenser blandt de ca.
2200 sager, som Lederforeningen har behandlet det
sidste år. Det interessante er, at der er store regionale
og kommunale forskelle, men der er også nogle helt specifikke tendenser, som ses på tværs af landet. ”Landet rundt”
slutter med nogle generelle anbefalinger til dig som medlem,
og hvad du skal være opmærksom på.
Vi har også talt med medlemmer, som citeres i teksten
rundt omkring. Vi har valgt at anonymisere deres bidrag. Tak
til dem for at fortælle om deres oplevelser.

Lokal løndannelse

Generelt er der sket en opbremsning i omfanget af generelle
aftaler for større grupper af ledere. Der er stadigvæk dønninger efter finanskrisen og arbejdsgiverne ”holder på lønkronerne”. Det er en generel tendens vi kan se på tværs af landet.
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Der popper dog enkelte aftaler op, som fraviger tendensen.
Det seneste år er det lykkedes, at få aftaler i hus på det mere generelle plan for ledere i Haderslev Kommune, Køge kommune og for alle afsnitsledere i Region Nordjylland.

Et eksempel:

Aftale indgås mellem Region Nordjylland og Lederforeningen
i DSR i maj 2014 for afsnitsledere :
Hvad betyder det i kroner og øre for medlemmet?
For en afsnitsleder med:
indtil 16 ansatte giver aftalen en lønforbedring på:
41.963,00 kr./årligt
16-20 ansatte giver aftalen en lønforbedring på:
32.143,00 kr./årligt
20 eller flere ansatte giver aftalen en lønforbedring på:
60.387,00-86.530,00 kr./årligt
Ovenstående tal er baseret på gennemsnitlige beregninger,
og der er enkelte afsnitsledere der ikke oplever lønfremgang.

KONSULENTER

Desværre ser vi også den modsatte bevægelse, hvor regioner
og kommuner opsiger aftaler på det mere generelle niveau.
Det er en tendens vi er meget opmærksomme på fremadrettet.
Vi ser at Lederforeningens lønmodel bliver implementeret,
men primært på det individuelle plan. Lønmodellen er i gang
med at blive implementeret i blandt andet Ballerup, Halsnæs
og Lyngby-Taarbæk kommuner. Vi har erfaret, at modellen
giver mening blandt arbejdsgiverne, da den giver mulighed
for en generel honorering for selve ledelsen, men derudover
giver den mulighed for honorering i forhold til individuelle
kompetencer. Vi oplever, at det bliver godt modtaget af både
medlemmer og arbejdsgivere.
”Det er godt at være i en organisation, som også gider kæmpe for individuel løn. Egentlig havde SL forhandlingsretten i
den stilling jeg lige har forladt, men jeg gad ikke, at de ikke
ville forhandle på personlige kompetencer. Og det gør Lederforeningen – og derfor vil jeg være medlem der, resten
af mit arbejdsliv.”
Medlem fra Hovedstaden

Individuelle forhandlinger

På baggrund af det seneste års sager er det vores erfaring, at
det er ved de individuelle forhandlinger, det er muligt at opnå
lønforbedringer, der kan mærkes. Vi ser, at en god forberedelse er alfa og omega, og der er Lederforeningens forhandlingslogbog et godt redskab. Flere og flere ledere forhandler
selv deres løn, og det er positivt. For jo mere erfaring du har, jo
bedre bliver du til at argumentere for din lønforbedring. Men
mange af vores medlemmer benytter ikke deres mulighed for
den årlige lønforhandling og det er en skam. For det er nok
mere realistisk at få 15.000 kroner årligt end 50.000 på én
gang.

Ansættelser

I Lederforeningen er vi dagligt i kontakt med medlemmer,
som lige nøjagtig er kommet til den milepæl i processen, hvor
en ansættelse er blevet aktuel. Og det er rigtig værdifuldt for
dig, at vi bliver involveret i processen på det tidspunkt, og inden du har accepteret tilbud om ansættelse. På den måde får
du den bedste rådgivning, og du bliver klædt bedst muligt på i
forhold til, hvordan du skal argumentere for din løn og dine
vilkår i ansættelsen. Og vi kan se det virker.
Desværre oplever vi også, at vi ikke bliver involveret i processen, før vi modtager et forslag om løn fra en kommende
arbejdsgiver. Du har allerede kommunikeret dine forventninger til din løn, og I er nået til enighed. Det stiller Lederforeningen i en rigtig svær forhandlingssituation, for det er meget
svært at forbedre noget, som du allerede har accepteret. Det
ser vi fortsat i en del sager.

Omstruktureringer

Det er helt tydeligt, at forandringsintensiteten er høj rundt
omkring på vores medlemmers arbejdspladser. Der fusione-

res til større områder, ledere får flere medarbejdere, ledelseslag forsvinder, der kommer nye opgaver og ændrede funktionsbeskrivelser.
Vi kunne godt ønske os, at disse forandringer i højere grad
giver anledning til forhandling af løn og vilkår.
Det er meget nemmere, at forhandle om ændrede løn og
vilkår, inden processen går i gang. Vi har også set en del eksempler på, at væsentlige vilkårsændringer ikke varsles som
de skal.
Desværre betyder de organisatoriske forandringer også, at
der har været ledere der har mistet deres job i det år der er
gået. Det har der desværre været talrige eksempler på.
”Det blev først i slutningen af mit arbejdsliv jeg fik brug for
Lederforeningen. Det handlede om to afsnit der skulle slås
sammen, og det var lige inden sommerferien, og det kunne
ikke gå hurtigt nok. Jeg var helt rundt på gulvet, men jeg fik
med det samme kontakt med Lederforeningen, og det gjorde en forskel fordi jeg blev tryg i processen, selvom det var
svært.”
Medlem fra Nordjylland
Det er en voldsom ting, at miste sit job. Vores vigtigste opgave som konsulenter er, at sikre en proces, hvor vi er så godt
oplyste som muligt om sagens akter, hvor vi handler rettidigt
og kvalificeret, hvor vi har vores medlem ”med os” hele vejen,
og hvor vi indgår en aftale, som gør at det er muligt at komme
ordentligt videre i arbejdslivet bagefter.
”Jeg er kommet dertil, hvor jeg er glad for at jeg skal stoppe.
Jeg forlader min afdeling med oprejst pande og jeg ved, at
jeg har gjort en forskel.
Den aftale jeg fik med min arbejdsgiver har betydet, at jeg
har fået afsluttet mit arbejdsliv på en god måde. Det er guld
værd. Egentlig blev jeg jo overflødig i omstruktureringerne,
men det er ikke sådan jeg har det med det nu. Jeg har fået
rigtig, rigtig god hjælp og vejledning af min konsulent.
Fremover vil jeg fortælle alle, at de ”skal bare være medlem.”
Medlem fra Nordjylland

Opsigelse

Ledere bliver jævnligt opsagt rundt omkring i landet. Mange
af opsigelserne er i vores optik usaglige, det vil sige, at grundlaget for opsigelsen kan anfægtes. Og det betyder også, at vi
ofte får de resultater vi går efter – i form af gunstige fratrædelsesaftaler, godtgørelser og outplacementforløb i forhandlingerne med arbejdsgiver.
En grundig forberedelse er afgørende, og det er vel og
mærke i et tæt samarbejde med det berørte medlem. Vi har
gode erfaringer med, at vores medlemmer systematisk arbejder med en beskrivelse af hændelsesforløbet.
Det er både en hjælp for os i vores argumentation, men det
er også en hjælp for medlemmet i den efterfølgende bearbejdning.
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”Jeg blev afskediget med en mail, som jeg tilfældigvis så en
onsdag eftermiddag, og dagen før jeg skulle på sommerferie. Jeg havde ikke set det komme. Jeg vidste slet ikke om jeg
kunne tage på ferie. Jeg fik fat i en konsulent, som sagde til
mig ”ved du hvad, du tager på ferie, vi tager over nu”. Undervejs på min ferie blev jeg orienteret løbende, og det gjorde,
at det faktisk ikke fyldte meget på ferien.
Jeg har været en af dem, der overvejede at melde mig ud efter konflikten i 2008. Jeg savnede organisationen dengang.
Men den følelse har jeg ikke længere. Jeg har lært Lederforeningen at kende og det gør, at jeg vil være mere tilbøjelig
til at bruge den i fremtiden.”
Medlem fra Midtjylland
Påtænkte opsigelser kan ændres til mere gunstige fratrædelsesaftaler, det ser vi jævnligt eksempler på. Vi oplever, at
det giver et bedre udgangspunkt for at komme videre i arbejdslivet som ledende sygeplejerske.
”Min konsulent gav mig det råd, at vi skulle gå efter en fratrædelsesaftale. Det ser bedre ud på papiret. Det gør det
nok også nemmere for sådan en som mig, der er over tres år,
at få et nyt lederjob. Det var skide godt, at hun tog telefonen den dag jeg sad på parkeringspladsen, og det hele ramlede. Det gjorde forskellen.
Jeg har fået en solid fratrædelsesaftale, som giver mig god
tid til at fordøje det der er sket, og giver mig tid til at tænke
over hvad der nu skal ske. Jeg er optimistisk i forhold til
fremtiden igen.”
Medlem fra Hovedstaden

Spændende jobs og en masse ansvar

Ledende sygeplejersker får overalt i landet spændende jobs,
og med et stort ansvar. Vi ser, at det oftest er ledende sygeplejersker der får jobbet, når der er flere faggrupper i spil til en
vakant stilling. Det er rigtig positivt.
Vi ser også, at der med ansvaret følger en del ekstra opgaver, og at der i forbindelse med omstruktureringer oftest skal
lægges en ekstra indsats. Det er yderst begrænset, at der
bliver indgået aftale om merarbejde i forbindelse med omstruktureringer og vakancer i ledergruppen.
Det er meget svært for os at forhandle aftaler med tilbagevirkende kraft, og det er meget nemmere at indgå aftaler om
ekstra honorering, aftale om merarbejde og/eller kompenserende frihed, inden ændringerne går i gang.
Lederforeningen har i løbet af det sidste år erfaret, at det
er muligt at forhandle andre vilkår end løn. Betalt frihed, uddannelse og outplacementforløb er eksempler på resultater,
som også kan have værdi for dig.
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Her finder du en samling af bud på, hvad du skal være opmærksom på for, at opnå de bedste vilkår i din ansættelse:

10 gode bud fra Lederforeningens konsulenter:
1.

Kontakt Lederforeningen før du siger ja til en lønaftale.

2.

Bed om din årlige lønsamtale og husk, at det er
mere realistisk, at få 15.000 kroner årligt, end
50.000 på én gang.

3.

Brug Lederforeningens forhandlingslogbog, når
du skal forberede dig til en lønsamtale.

4.

Husk, at der er vilkår, udover løn, som også kan
være interessante og som kan komme med i en
aftale
(Eks: frihed, uddannelse og tid
til uddannelse).

5.

Husk, at du har ret til en bisidder ved en tjenstlig
samtale.

6.

Husk, at forhandle dine vilkår, inden dine opgaver
ændrer sig i forbindelse med eventuelle omstruktureringer, eller ledelsesvakance.

7.

Husk, at notere dine oplevelser ned, hvis du står
midt i en afskedigelse. Det er værdifuldt for Lederforeningen, når vi skal hjælpe dig, og det hjælper også dig til at komme godt videre.

8.

Hvis du står foran en eventuel opsigelse, skal
du overveje om en fratrædelsesaftale tjener dig
bedre.

9.

Vær opmærksom på, at outplacement forløb kan
forhandles ind i en fratrædelsesaftale. Det kan
hjælpe dig godt videre til dit næste lederjob.

10. Vær opmærksom på værdien af netværksdannelse med andre ledere på din arbejdsplads – det kan
også skabe basis for jeres egen leder TR på din arbejdsplads.

OK - 15

OK 15 - hvad har
lederne prioriteret?

D

et var vigtigt for Lederforeningens bestyrelse, at
indsamle medlemmernes forventninger til overenskomstforhandlingerne i 2015. Derfor var der i august
måned indbudt til møder rundt omkring i landet.
Der var i alt planlagt 11 møder: Fire i Region Syddanmark, tre i Region Nordjylland, to i Region Hovedstaden, ét i Region Sjælland og ét i region Midtjylland.
Fem af møderne blev afholdt og seks blev desværre aflyst
på grund af for få deltagere.
Indsamlingen af krav fra medlemmerne til den kommende
overenskomst foregik via et digitalt spørgeskema, som var
formidlet via dsr.dk og via Sygeplejersken i august måned.
Via den digitale kravsindsamling er der kommet i alt 17
unikke besvarelser fra ledere. Heraf er tre af respondenterne
leder TR, som har drøftet kravsindsamlingen med deres bagland. Hver enkelt leder TR repræsenterer 13 medlemmer.
På den baggrund konkluderer vi, at vi har modtaget 56 input til kravsindsamlingen fra medlemmer af Lederforeningen.

Hvad har lederne prioriteret i kravsindsamlingen?

Adspurgt svarer lederne, at de prioriterer løn og pension
højst. Derudover lagde lederne vægt på kvalitet, faglighed og
ledelsesudvikling i deres besvarelser.
Et tidssvarende MED-system, så både medarbejdere og ledere sikres medinddragelse og medindflydelse, var der også
stor tilslutning til blandt lederne.
Lederforeningens bestyrelse har med udgangspunkt i de
krav der er fremsendt fra lederne, fremsendt krav til Dansk
Sygeplejeråds Hovedbestyrelse i september måned 2014.
Fremadrettet vil der ske det, at Hovedbestyrelsen beslutter
hvilke krav Dansk Sygeplejeråd indstiller til Sundhedskartellet.
Som noget nyt er Sundhedskartellet indgået i et forhandlingsfællesskab med KTO. Det er værd at bemærke, at Lederforeningen i 2014 har opnået en plads i Repræsentantskabet.
Repræsentantskabet er øverste organ i det nye forhandlingsfællesskab mellem KTO og Sundhedskartellet. Repræsentantskabet mødes to gange om året, og er sammensat af
bestyrelser fra medlemsorganisationerne i KTO og Sundhedskartellet.

Dansk Sygeplejeråd har overordnet kommunikeret fire temaer for de kommende overenskomstforhandlinger i 2015:
• Arbejdsliv og arbejdsmiljø
• Løn og pension
• Faget og kompetenceudvikling
• Medindflydelse og medbestemmelse
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Lederforeningens generalforsamling d. 29. oktober 2014
BILAG TIL PKT. 7.1

VEDTÆGTSÆNDRING:
INGEN BEGRÆNSNING PÅ GENVALG
Forslagsstiller

Bestyrelsen i Lederforeningen i DSR

Motivation

At der skal gælde de samme konditioner for et menigt bestyrelsesmedlem som for formandskabet af lederforeningen,
nemlig at der ikke er begrænsning på, hvor mange gange genvalg kan finde sted.

Indstilling

Ændring af § 5 Stk. 3 som følger:

Nuværende formulering

Er der i kredsen kun opstillet én kandidat, er denne valgt uden
afstemning. Afholdes der valg, er den kandidat, der opnår
flest stemmer, valgt. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde
sted to gange. Valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.

Kommende formulering

Er der i kredsen kun opstillet én kandidat, er denne valgt uden
afstemning. Afholdes der valg, er den kandidat, der opnår
flest stemmer, valgt. Valgperioden er 2 år. Valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.
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INDKOMNE FORSLAG

Lederforeningens generalforsamling d. 29. oktober 2014
BILAG TIL PKT. 7.2

VEDTÆGTSÆNDRING: KONSEKVENSRETTELSE IFHT.
EN FRIKØBT NÆSTFORMAND
Forslagsstiller

Bestyrelsen i Lederforeningen i DSR

Motivation

At der i vedtægterne konsekvensrettes ifht., at der både skal
vælges en formand og en næstformand i Lederforeningen i
DSR.

Indstilling

Ændring af § 6 Stk. 3. som følger:

Nuværende formulering

Er der kun opstillet én kandidat, er denne valgt uden afstemning. Afholdes der valg, er den kandidat, der opnår flest stemmer, valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Kommende formulering

Er der kun opstillet én kandidat til posten som hhv. formand
og/eller næstformand, er denne valgt uden afstemning. Afholdes der valg, er den kandidat, der opnår flest stemmer,
valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
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INDKOMNE FORSLAG

Lederforeningens generalforsamling d. 29. oktober 2014
BILAG TIL PKT. 7.3

VEDTÆGTSÆNDRINGER: KONSEKVENSRETTELSE
IFHT 7 DELEGEREDE I KONGRESSEN
Forslagsstiller

Bestyrelsen i Lederforeningen i DSR

Motivation

At konsekvensrette Lederforeningen i DSR’s vedtægter ifht
beslutningen på Dansk Sygeplejeråds kongres 2014 om at
Lederforeningen i DSR tildeles 7 delegerede pladser i Dansk
Sygeplejeråds kongres.

Indstilling

Ændring af 8 stk. 3 som følger:

Nuværende formulering

Bestyrelsen har 6 delegerede pladser til Dansk Sygeplejeråds
Kongres. Pladserne fordeles med 1 plads til formanden, 1
plads til næstformanden samt 4 pladser til de bestyrelsesmedlemmer, der har opnået flest stemmer i hver af de 5 kredse, med undtagelsen af den kreds som næstformanden er
tilknyttet, da næstformand repræsenterer denne kreds ved
kongressen.

Kommende formulering

Bestyrelsen har 7 delegerede pladser til Dansk Sygeplejeråds
Kongres. Pladserne fordeles med 1 plads til formanden, 1
plads til næstformanden samt 5 pladser til de bestyrelsesmedlemmer, der har opnået flest stemmer i hver af de 5 valgkredse.
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