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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 23-24. januar 2019 

Kvæsthuset 
Kl. 10:00- 15:00 

   
 

Onsdag d. 23. januar 2019 
 

Kl. 10:00-11.15 1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Punktet indeholder bilaget: Referat af bestyrelsesmøde d. 11.12.18 

 

3. Hvad sker der i Lederforeningen 

• Normeringindsatsen – her og nu og på længere sigt 

• Leder-TR 

• Fagkongres 

• Fagbevægelsens hovedorganisation – arbejdet i udvalgene 

• DSR’ visionsarbejde 

• Mm 
 

11.15-12.30 4. Sundhedsreformen samt Ledelses- og kompetencereformen 
 
Punktet indeholder bilagene: 
DSR om sundhedesreformen_Pressemeddelelse 
DSR Notat_overblik over forslag i sundhedsreform 
 
Beslutning 
Bestyrelsen drøfter og beslutter Lederforeningens holdning og handling ifht 
de to reformudspil. 
 
Baggrund 
 
Regeringens sundhedsreform 
Udspillet hedder ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og 
patient-rettigheder”. 
 
Ud over de vedlagte bilag kan der læses om sundhedsreformen i regerings egne 
faktaark om sundhedsreformen: 
https://www.regeringen.dk/media/6168/faktaark-sundhedsreform.pdf 
 
Regeringens ledelses- og kompetencereform  

Udspillet hedder: ” En offentlig sektor rustet til fremtiden” og har fokus på tre 
delområder: Ledelse, kompetenceudvikling og velfungerende arbejdspladser. 
Hovedpointerne i udspillet er beskrevet nedenfor, men der er en del flere 
pointer og interessante udsagn i udspillet. 
 
Ledelse, der gør en forskel: 
• Regeringen beskriver bl.a., at der skal skabes mere plads til ledelse, og at alle 
topledere opfordres til at vurdere, hvorvidt ledelsesspændet på deres område 

https://www.regeringen.dk/media/6168/faktaark-sundhedsreform.pdf
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er for stort. Der er dog ikke direkte initiativer på disse to områder. 
• Der lægges op til flere initiativer med fokus på bl.a. kompetencer for ledere, 
evaluering af offentlig ledelse og eftersyn af de offentlige lederuddannelser. 
Og der skal fokus på udvikling af lederaspiranter og nye ledere. 
• Regeringen opfordrer samtidig til, at der konsekvent sættes ind overfor 
mangelfuld ledelse med fx kompetenceudvikling, omplacering eller 
afskedigelse. 
• Der skal være direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor med henblik 
på at styrke sammenhængen for borgeren. 
• Der skal i øget omfang anvendes brugertilfredshedsundersøgelser. 
 
Kompetente ledere og medarbejdere: 
• Regeringen vil danne et tværoffentligt kompetenceråd, der i en treårig 
periode skal sætte fokus på strategisk kompetenceudvikling. 
Kompetencerådet skal bl.a. undersøge, hvordan der arbejdes med 
kompetenceudvikling lokalt, om indsatserne har den ønskede effekt, og om 
midlerne anvendes på den bedste måde. 
• Der lægges op til, at alle offentlige arbejdspladser – bl.a. via MED- og 
samarbejdsudvalg – skal drøfte retningen for organisationens 
kompetenceudvikling. 
 
Velfungerende og attraktive offentlige arbejdspladser: 
• Regeringen beskriver en tæt kobling mellem godt arbejdsmiljø, fokus på 
kerneopgaven og kvalitet i opgaveløsningen.  
• Regeringen vil gennemføre en undersøgelse af, hvad der giver motivation 
hos ledere og medarbejdere. 
• Der skal gennemføres en fællesoffentlig indsats, som skal nedbringe 
sygefraværet i den offentlige sektor.  
• Regeringen vil derudover gerne drøfte med de centrale 
overenskomstparter, at overenskomsterne skal være mere fleksible. Og i 
forlængelse heraf vil de gerne forenkle rammerne for løndannelsen, så en 
større andel forhandles individuelt med henblik på, at løn i højere grad kan 
bruges som et aktivt ledelsesværktøj.  
• På statens område skal der gennemføres et serviceeftersyn af 
samarbejdssystemet, og kommuner og regioner opfordres til at gøre det 
samme. 
 
Derudover: 
• Regeringen bakker op om alle Ledelseskommissionens anbefalinger. Alle 
statslige institutioner forpligtes til aktivt at forholde sig til kommissionens 
anbefalinger og bruge dem som afsæt til at skabe lokale forandringer. Alle 
kommunale og regionale arbejdspladser opfordres til at gøre det samme. 
• Der skal etableres et nationalt partnerskab sammen med KL og Danske 
Regioner om ledelse og kompetencer med henblik på opfølgning på 
initiativerne i udspillet. Der skal bl.a. afholdes en årlig ledelsesuge og udpeges 
en årlig ambassadør for offentlig ledelse. 
 
Rapporten kan ses her: https://www.fm.dk/publikationer/2019/en-offentlig-
sektor-rustet-til-fremtiden 
 
 
 

https://www.fm.dk/publikationer/2019/en-offentlig-sektor-rustet-til-fremtiden
https://www.fm.dk/publikationer/2019/en-offentlig-sektor-rustet-til-fremtiden
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Kl. 12:30-13.15 
 

Frokost med bestyrelsen for fagligt selskab for ledende sygeplejesker 
 

Kl. 13:15-16.00 
 

Kl. 13.15-14.15 
FSLS & LF her og nu 
Hvem er vi? 
Hvad driver os? 
Hvorfor er vi sat i verden 
 
Kl. 14.15-14.30 
Pause 
 
Kl. 14.30-16.00 
FSLS & LF i fremtiden 
Hvordan kan vi spille hinanden gode? 
Hvordan kan 1+1 blive 3? 
Hvilke konkrete samarbejder kan vi igangsætte? 
 

Kl. 16:00 Slut 

Kl. 17.30 Middag på Pincho Nation 
 

 
 

Torsdag d. 24. januar 2019 
 

Kl. 9:00-11.00 
 

5. Kommissorie for Tænketanken  
Punktet indeholder bilaget: Sammenskrevet Kommissorie for tænketank i Lederforeningen 
 
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter det endelige kommissorie for tænketanken. 
 
Baggrund 
På bestyrelsesmødet d. 11.12.18 gav bestyrelsen sekretariatet som opgave at 
samle de beslutninger bestyrelsen har truffet vedrørende en tænketank i et 
kommissorie som bestyrelsen så skulle endelig beslutte. Udkastet blev sendt 
til bestyrelsen første gang 11. januar 2019.  
 

 
6. Tænketank - Navne 
Følgende bilag vil blive omdelt på mødet: Kandidater til tænketanken 

 
Beslutning 
Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvem man vil udpege til tænketanken. 
Medlemmerne udpeges indenfor det besluttede kommissorie (jvnf. pkt 5). 
 
Baggrund 
Sekretariat fik til opgave at komme med et forslag til proces til udpegning af 
navne som bestyrelsen skal have til beslutning via mail inden årets udgang. 
Bestyrelsen godkendte processen (via mail). Processen indgår i forslaget til 
kommissorie (som behandles i pkt 5). 
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Bestyrelsen har meldt kandidater ind til sekretariatet som er samlet i en liste. 
Medlemmerne har også fået mulighed for at melde kandidater ind. Disse vil 
også fremgå af listen. Listen udleveres på bestyrelsesmødet.  
 
For at kunne profilere tænketanken i januar, og skabe inspiration til 
medlemmernes nominering af kandidater, har formandskabet, efter accept at 
bestyrelsen, peget på de 4 første medlemmer af tænketanken. Alle 4 har 
takket ja. 

1. Helen Kæstel, sygeplejechef Aalborg 
2. Trine Holgersen, vicedirektør, Slagelse-Næstved-Ringsted sygehuse 
3. Sussie Bratbjerg, oversygeplejerske Herlev 
4. Nina Andersen, leder af akutteamet i Odense kommune. 

Kl. 11.00-11.15  
 

Pause 

Kl. 11.45-12.00 
 

7. Evaluering af Lederdag og generalforsamling samt LD i 2019 
Punktet indeholder bilaget: Evaluering_LDogGF2018 

 
Drøftelse 
Bestyrelsen evaluerer lederdag og generalforsamling 2018. 
Bestyrelsen drøfter aktivitet på LD 2019. 
 
Baggrund 
På Generelforsamling 2018 blev besluttet at der fremover holdes 
generalforsamlinger hver 2. år - i lige år. Der blev lagt på til at der i de ulige år 
afvikles et medlemsarrangement. Foreløbig kaldes dette arrangement 
lederdag (LD) 

 
HB har lagt op til at temaet om DSR’s vision og værdigrundlag gøres til 
genstand for en involverende proces på de lokale medlemsarrangementer i 
kredse, Lederforeningen og SLS i efteråret 2019. 
 

 

Kl. 12.00-12.45 Frokost 

Kl. 12.45-13.45  
 

8. Nye ledere  
Punktet indeholder bilaget: ON BOARDING AF NYE MEDLEMMER I LEDERFORENINGEN 
 
Orientering 
Peter fremlægger den nyeste strategi for onbording af nye ledere i 
Lederforeningen. 
 
Drøftelse 
Bestyrelsen drøfter denne strategi samt kommer med ønsker til den 
fremadrettede strategi hjælp til medlemmerne ved deres første ansættelse. 
 
Baggrund 
Bestyrelsesmedlem Camilla Havsteen har ønsket følgende behandlet på et 
bestyrelsesmøde: 

• Hvilken hjælp giver Lederforeningen i dag ved første ansættelse? 

• Hvordan ønsker bestyrelsen hjælpen skal være fremadrettet? 
 

Kl. 13.45-14.00  
 

Pause 
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Kl. 14.00-15.00 9. Årshjul 2019 
Det foreløbige årshjul for 2019 fremgår af dagsordenen. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen laver en foreløbig prioritering af emner til bestyrelsesmøderne i 
2019.  
Emner der tidligere har været i spil 

• Lederforeningens mission og vision 

• Lederforeningens arbejdsmiljøpolitik og strategi 

• Lederforeningen som digital anfører 

• Videreudvikling af Lederforeningens lønpolitik  

• Kommunikationsplan for Lederforeningen 

• Status på Lederforeningens medlemmer (Hvem kan være medlem, 
hvad er organisationsprocenten mm) 

• Politisk stillingsstagen til hvem der kan være medlem af 
Lederforeningen 
 

10. Eventuelt 
 

Kl. 15.00 Tak for i dag 

 
 
ÅRSHJUL FOR BESTYRELSEN 2019 
 
 

 Arrangement/ 
Aktivitet 

Dato Sted Indhold 

JANUAR HB 16-17.1   

Bestyrelsesmøde 
2 dags 

23-24.1 Kvæsthuset Møde med FSLS’s bestyrelse  

FEBRUAR     
MARTS HB 7-8.3   

Bestyrelsesmøde 
 

12.3 Kvæsthuset  

FSLS konference – Det 
nære sundhedsvæsen 

26-27.3   

APRIL Generalforsamling i 
Danske regioner 

11.4   

HB 24-25.4   
MAJ Fagkongres-

forberedelse 
7.5 Odeon  

Fagkongres 
 

8.5 Odeon  

Bestyrelsesmøde 
2 dags 

27-28.5 Kvæsthuset  

JUNI Folkemøde 13-16.6 Bornholm  

HB 19-20.6   
JULI 
 

AUGUST Fællesmøde m. 
sekretariat 

 22.8 
 

Kvæsthuset 
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Sommerfest 
 

22.8 Hos Irene  

Bestyrelsesmøde 
 

23.8   

HB 28-29.8   
SEPTEMBER Bestyrelsesmøde 

 
30.9 Kvæsthuset 1.behandling af budget  

 
OKTOBER HB 2-3.10   

Lederdag 
 

9.10 ?  

NOVEMBER Bestyrelsesmøde 
 

13.11 Kvæsthuset Sidste behandling af budget 

HB 14-15.11   
DECEMBER HB 11-12.12   


