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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 10. september 2020 
Kl. 9.00 - ca. 16.15 

TEAMS 
   
 
 
 

FORMALIA 
 
Kl. 9.00 - 9.15 
 
 
Pkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Pkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde d. 26.08.2020 
 

 
Kl. 9.15 - 9.45 
 
Pkt 3. Økonomi  
 
Første behandling af Lederforeningens budget 2021. 
 
Bilag: Udkast til Lederforeningens budget 2021 
 
 
PAUSE  Kl. 9.45 – 10.00  
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

 
Kl. 10.00 – 11.00 
 
Pkt 4. Lederforeningens kravsudtagelse til HB 
 
Alle medlemmer af DSR har haft mulighed for at svare på et spørgeskema om hvilke krav man 
gerne vil at der skal stilles til de kommende overenskomstforhandlinger. Kravsindsamlingen 
startede d. 17. august og sluttede 31. august 2020. 
 
1.111 ledere har svaret på spørgeskemaet og har derved tilkendegivet hvilke krav de ønsker skal 
fremsættes til overenskomstforhandlingerne. Herudover er spørgeskemaet besvaret af 21 leder-
TR som hver kan have svaret på vegne af en gruppe af kolleger. 
 
De indkomne krav er blivet systematiseret af forhandlingsafdelingen i DSR og lige nu arbejder  
LF formandskab og sekretariat med at systematisere de særlige leder-krav fra 

spørgeskemaundersøgelsens samt de indkomne svar fra de 20 OK 21 møder. 

 

ØKONOMI 
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Kredsene og Lederforeningen har frist d. 11. september for indsendelse af hvilke krav man vil 

indstille til den videre kravudtagelse i DSR’s HB. 

 

Indstilling 
Bestyrelsen beslutter hvilke leder-krav Lederforeningen skal indstille til der videre 
kravsudtagelsesarbejde i HB. 
 
Bilag 
Da der stadig arbejdes med systematisering af leder-kravene, kan bilaget ikke udsendes med 
dagsorden. Bilaget eftersendes onsdag (d. 9.9.2020) eftermiddag. 
 
 
PAUSE Kl. 11.00 – 11.15 
 
 
Kl. 11.15 – 12.15 
 
Pkt 5. Forslag til Lederforeningens generalforsamling 
 
Lederforeningen afholder generalforsamling d. 22. oktober 2020. Der afholdes 
Generalforsamling hver 2. år. Både bestyrelse og medlemmer kan stille forslag til 
generalforsamlingen. Bestyrelsen har på tidligere bestyrelsesmøder drøftet hvilke forslag 
bestyrelsen kunne stille til generalforsamlingen 2020.  
 
Disse drøftelser har udkrystaliseret sig i fire forslag til vedtægtsændringer: 
 

• Præcisering i vedtægterne af hvem der kan være medlem. 

• Sikring i vedtægterne af, at kun ledere som opfylder definitionen af at være leder kan 
opstille til formands- og næstformandsposten. 

• Ændring af vedtægterne således at et bestyrelsesmedlem der er valgt i en valgkreds, kan 
skifte job til en anden valgkreds i løbet af valgperioden 

• Ændring af vedtægterne, således at suppleringsvalg ikke beskrives som skulle afholdes 
som et kombineret opstillings- og valgmøde. 

 
Indstilling 
Bestyrelsen beslutter den endelig udformning af de 4 forslag. 
 
Bilag 

• Udkast til forslag: Definition i vedtægterne af hvem der kan være medlem. 

• Udkast til forsalg: Sikring i vedtægterne af at kun ledere som opfylder definitionen af at 
være leder kan opstille til formands- og næstformandsposten. 

• Udkast til forslag: Ændring af vedtægter således at et bestyrelsesmedlem der er valgt i en 
valgkreds, kan skifte job til en anden valgkreds i løbet af valgperioden 

• Udkast til forslag: Ændring af vedtægt ifht suppleringsvalg, således at der ikke står at der 
skal afholdes et kombineret opstillings- og valgmøde. 

 
 
 
FROKOSTPAUSE Kl. 12.15-13.15 
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Kl. 13.15-14.15 
 
Pkt 6. Forslag til Lederforeningens generalforsamling om Lederforeningens indsatser i 
perioden ind til generalforsamling 2022. 
 
Formandskabet har et ønske om at bestyrelsen også stiller et forslag til generalforsamlingen om 
hvilke indsatsområder, der skal tegne Lederforeningen i perioden ind til næste 
generalforsamling, dvs. i de næste 2 år. 
 
Formandskabet vil på mødet præsentere et bud på disse indsatsområder. 
 
Formandskabet fremlægger samtidig et udkast til Lederforeningens ’grundstamme’ (hvorfor er 
vi her, hvordan gør vi tingene og hvem er vi). Papiret er udarbejdet af formandskab og 
ledelsessekretariatet.  
 
Indstilling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter hvilket forslag bestyrelsen skal stille om Lederforeningens 
indsatser i perioden frem til næste generalforsamling 2022. 
 
Bilag 
Lederforeningens WHY, HOW & WHO 
 
Kl. 14.15-14.30 
 
Pkt. 7. Lederforeningens beretning til Lederforeningens generalforsamling  
  
Formandskab og ledelsessekretariat arbejder pt på Lederforeningens beretning til 
generalforsamlingen.  
 
Bestyrelsen vil på mødet få uddybet blive præsenteret for den foreløbige form og det foreløbige 
indhold.   
 
Indstilling 
Bestyrelsen drøfter oplægget og tilkendegiver hvad de synes skal med i Lederforeningens 
beretning  fra de sidste 2 år. 
  
Bilag: Disposition til den kommende beretning. 
 
PAUSE Kl. 14.30-15.00 
 
 

AKTUELT EMNE 

 
Kl. 15.00-16.00 
 
Pkt . 8 Ældreudspil fra Lederforeningen 
 
Udsendelsen ’Plejehjemmene bag facaden’ har sat en vigtigt dagsorden med fokus på 
forholdene på plejecentrene. Formandskabet ønsker at Lederforeningen producerer et 
”ældreudspil” med 4-5 særlige pointer, som vi peger på som ledere i forhold til at styrke den 
offentlige indsats overfor ældre borgere i hjemmepleje og på plejehjem.  
 
Der tegner sig på nuværende tidspunkt tre emner for et sådant Ældreudspil: 
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1) Al ældrepleje skal tage udgangspunkt i værdighed, hvor borgerne er i centrum i stedet 
for opgaven  

2) Det faglige ansvar skal være klart og der skal være tilstrækkelig faglige kompetencer 
tilstede i ældreplejen 

3) Der skal være nationale kvalitetsstandarder for ældreområdet i kommunerne – det kan 
ikke være op til den enkelte kommune  

 
Indstilling 
Bestyrelsen drøfter og kommer med indspark til hvad et Ældreudspil fra Lederforeningen bør 
indeholde. 
 
 

AFRUNDING 
 
Kl. 16.00-16.15 
 
Punkt 11. Eventuelt 
 
Punkt 12. Evaluering af mødet 
 
 


