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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 25. januar 2021 
Kl. 12.00 - 16.00 

TEAMS 
   
 

FORMALIA 
 
Pkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen kan ændre i dagordenspunkternes rækkefølge samt komme med punkter til 
eventuelt. 
 
Pkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen gennemgår og godkender referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Bilag 
Referat af bestyrelsesmøde 27.11. 2020 
 

 
Pkt 3. Økonomi  
Afventer årsrapport fra DSR.  
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

 
Pkt 4. Afvikling af Inspirator 2021 under Corona 
 
Lederforeningen har under corona afholdt og fået god erfaring med virtuelle møder, samt 
hybridmøder (en kombination mellem et fysisk og et virtuelt møde). 
 
Der er pt afholdt følgende hybridmøder: 

• Stafetmøder (i hhv Ålborg, Århus og Kolding) 

• Generalforsamling i Køge. 
 
Der er pt afholdt en lang række virtuelle møder: 

• Corona medlemsmøder i en lang række kommuner og hospitaler 

• Netværksmøde for ledere der skulle opstarte Covid afsnit 

• Fyraftensmøde om Sexisme 

• LederTimen 

• Frikommune netværk 
 
Der er foreløbig planlagt med følgende virtuelle møder i 2021: 

• Fortsættelse af LederTimen 

• Fortsættelse af Frikommune Netværk 

• Tænketanksmøde (d. 19.3.2021) 

ØKONOMI 
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Der er planlagt med følgende hybrid møder:  

• Inspirator d. 5.5.2021 i Roskilde 

• Inspirator d. 3.6.2021 i Kolding. 

• Rundbordskonference (Tænketanksarrangement) d. 14. juni 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter om bestyrelsen kan bakke op om at der stadig planlægges med 
at Inspirator 2021 afvikles som et hybridmøde.  
(Det kan oplyses at de fysiske møder i hhv Roskilde og Kolding, kan aflyses uden beregning fra 
konferencestederne til og med 2. april 2021).  
 
Pkt 5. Folkemødet  
 
Arrangørerne af Folkemødet på Bornholm, fastholder foreløbigt at Folkemødet 2021 afvikles. 
Datoerne er d. 17. – 20. juni 2021. 
Rigtig mange af de store organisationer har dog allerede meddelt at de ikke deltager fysisk i 
Folkemødet og vi forventer at Dansk Sygeplejeråd træffer samme beslutning. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter en indstilling fra formandskabet om at Lederforeningen heller 
ikke deltager i Folkemødet. 
Der er allerede planlagt med en Rundbordskonference i Tænketanksregi d. 14. juni 2021, hvilket 
lægger i forlængelse af Folkemødet. 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
Pkt 6. Indsatsområder 
 
Til generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen fire hovedindsatsområder, som man ville have 
særlig fokus på i 2021-22: 
 

1) Lederne forhandlinger selv 
2) Ledere tilrettelægger selv deres tid 
3) Lederforeningen inspirerer lederne i deres ledelse 
4) Aftryk på de større sundhedspolitiske dagsordener  

 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og kommer med input til hvordan Lederforeningen kan arbejde med de 4 
indsatsområder. 
 
Bilag 
Lederforeningens hovedindsatsområder i 2021-22 (pkt 5 i dagsorden til GF 2020). 
 
 
Pkt 7. Opfølgning på Coronaforhandlinger om merarbejdsaftaler 
 
Lederforeningen har kontaktet alle arbejdsgiver med en opfordring til at indgå 
merarbejdsaftaler med lederne ifht den ekstrabelastning som Corona har givet.  
Der tegner sig desværre et billede af at ikke mange ledere er kommet igennem med krav om 
merarbejdsaftaler. 
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Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter hvordan Lederforeningen kan medvirke til at der indgås flere 
merarbejdsaftaler.  
 
 
Pkt 8. OK21 - Organisationsspecifikke krav 
 
De organisationsspecifikke krav blev udvekslet med hhv. KL d. 6.1 og RLTN d. 8.1.2021. 

 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen får en orientering om status på lederkravene.  
 
Bestyrelsen drøfter på den baggrund: 

1) Eksempler som kan bruges til kvalificering af de organisationsspecifikke lederkrav. 
2) Forberedelse af hvordan et kommende resultat af OK21 kan kommunikeres til 

medlemmerne.  
 
Bilag 
Mandatpapir vedrørende Sundhedskartellet specielle (organisationsspecifikke) krav:  
 
(s. 9) Krav 2. Forbedringer af lønskalaen/lønmodeller og særlige grupper – Leder  
Lønforbedringer til Sundhedskartellets ledende grupper, herunder: • Tillæg til ledergrupperne • 
Højere mindste grundlønsindplacering for ledere på laveste ledelseslag på Sundhedskartellets 
lederlønsskala • Lederindplacering uden kostdage (Kun fremsat overfor RLTN) 
 
(s. 11) Krav 3. Aftale om lokal løndannelse (basis/leder) 
Lederne forhandler selv 
 
(s. 14) Krav 4. Pension (basis/leder) 
 
(s. 24) Krav 7. Efter- og videreuddannelse (basis/leder)  
Ret til klinisk uddannelse i forbindelse med ønsket om overgang fra lederstilling til en 
basisstilling 
 
(s. 31) Krav 10. Fokus på ledelse 
1. Der gennemføres et periodeprojekt om ny lønmodel for ledere (RLTN) 
2. Sundhedskartellets ledere (øverste ledelseslag) omfattes af Aftale om aflønning af chefer 
(KL), Aftale om chefer (RLTN) og Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer (RLTN og KL) 
3. Ledere på alle niveauer sikres et reelt råderum for tilrettelæggelse af egen arbejdstid) 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

 
Punkt 9. Hvad sker der rundt om i landet 
 
Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om emner som vil være relevant for bestyrelsen at være 
orienteret om. 
 
Punkt 10. Hvad sker der i Lederforeningen 
 
Orientering fra formandskabet. 
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AFRUNDING 

 
Punkt 11. Eventuelt 
 
Punkt 12. Evaluering af mødet 
 
 


