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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 30. september 2019 

Kl. 10.00-16.00 
Kvæsthuset 

   
 
 

FORMALIA 
 

Kl. 10.00-10.15 1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Punktet indeholder bilaget: Referat af bestyrelsesmøde d. 23.8.2019 

 

3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2020 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 
 

Kl. 10.15-12.00 4. Politiske budskaber 
Punktet indeholder bilagene: 

• Forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten:” Retfærdig retning 
for Danmark”.  

• Den forrige regerings kompetence og ledelsesreform ”En offentlig sektor rustet til fremtiden” 

• Hovedpointer fra ”En offentlig sektor rustet til fremtiden” – Hovedpointer. 

• Åbne vinduer 2019/2020 – HB Notat 

 
Formandskabet er ved at udarbejde et ’bruttopapir’ med politiske budskaber 
og anbefalinger som skal bruges i det udadvendte politiske arbejde – fx 
iforbindelse med den såkaldte sundhedsaftale (som aftalt mellem regeringen 
og regioner og kommuner i forbindelse med de netop indgåede 
økonomiaftaler). Der er vedlagt en række bilag som formandskabet har fundet 
inspiration i 
 
De foreløbige forslag til budskaber og anbefalinger til ’bruttopapiret’ 
fremlægges for og drøftes med bestyrelsen. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter de overordnede budskaber og anbefalinger som man 
gerne vil at Lederforeningen skal gå ud med. Formandskabet og sekretariatet 
laver de endelige formuleringer. Formandskabet prioriterer hvilke budskaber 
og anbefalinger, der skal bruges i de konkrete tilfælde. 
 
Baggrund 
Regeringen har lagt op til en udvidet dialog om en ’sundhedsaftale’. Følgende 
er en pressemeddelelse, der blev udsendt i september 2019: 
”Med årets aftale om regionernes økonomi for 2020 er regeringen og Danske 
Regioner blevet enige om en fortsat dialog om fremtidens sundhedsvæsen.  
Som det fremgår af den politiske forståelse mellem regeringen, Radikale Venstre, SF  
og Enhedslisten ”Retfærdig retning for Danmark”, vil regeringen invitere 
Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale.  
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Forud for et regeringsudspil på området ønsker regeringen en inddragende proces, så 
Danske Regioner, KL, personalegrupper og øvrige interessenter kan drøfte 
udfordringerne på området og komme med input til løsninger herpå.  
Rammen for et udspil er en videreførelse af et decentralt sundhedsvæsen, hvor 
regionerne videreføres og har indflydelse og medbestemmelse på sundhedsområdet.” 

 

AKTUELT EMNE 
 

Kl. 12.00-12.30 5. Bestyrelsen drøfter et aktuelt emne 
 
Sekretariatet fremlægger et aktuelt politisk emne, til efterfølgende drøftelse i 
bestyrelsen. 
 
Baggrund 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i august 2019, at man gerne som 
et fast punkt på bestyrelsesmøderne ville have et aktuelt emne til drøftelse i 
bestyrelsen. 
  

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 

Kl. 12:30-13.15 Frokost 
 

Kl. 13.15-14.15 6. DSR løn-kampagne m Forhandlingsafdelingen 
Punktet indeholder bilagene: HB Bilag 4.1.1. Lønstrategisk indsatsområde lokal løndannelse 

 
Thea Bidstrup Bjørnholt, Kommunikationskonsulent fra DSR’s 
kommunikationsafdeling og Charlotte Vinderslev, chefkonsulent fra DSR’s 
Forhandlingsafdelingen fremlægger DSR’s løn-kampagne: ”Accepter ikke ny 
stilling, før lønnen er aftalt”.  
 
Baggrund 
Løn-kampagnen løber i hele oktober måned på DSR’s sociale medier, på web. 
Derudover søger DSR at komme i pressen og man sender annoncer ud til 
diverse medier. Der sendes Nyhedsbrev ud til alle medlemmer om kampagnen. 
Kampagnen er besluttet af HB i marts 2019 
 

Kl. 14.15-14.30 Pause 
 

Kl. 14.30-14.45 7. Lederforeningens tilgang til lønkampagnen 
 

Bestyrelsen drøfter betydningen af lønkampagnen for lederne samt hvordan 
Lederforeningen skal forholde sig til kampagnen. 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 

Kl. 14.45-15.00 8. Tænketank 
 
Bestyrelsen får en status på arbejdet med Tænketanken. 
 
Baggrund 
Bestyrelsen har besluttet at Tænketanken skal have et fast punkt på 
bestyrelsesdagsorden. 
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Kl. 15.00-15.45 9. Hvad sker der i Lederforeningen og hos bestyrelsesmedlemmerne 
 

Bestyrelsen får en kort briefing om aktuelle sager og begivenheder i 
Lederforeningen og der er mulighed for at bestyrelsesmedlemmerne melder 
ind med relevante sager fra deres bagland. 
 
Bl.a. 

• DSR’s vision og værdigrundlag - Hvor er vi i arbejdet?  

• Leder-Netværksdagen i Lederforeningen 

• Optakt til OK21 (ekstraordinært HB møde d. 4.11.19)   
 

10. Lederstafetdagene 
Punktet indeholder bilaget: Procesplan_Lederstafetdagene 
 
Bestyrelsen bliver klædt på til indholdet i dagene og til den rolle bestyrelsen er 
tiltænkt på dagene. 

 

EVENTUELT OG EVALUERING AF BESTYRELSESMØDET 
 

Kl. 15.45-16.00 11. Eventuelt 
 

12. Evaluering af mødet 
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HPE d. 24-06-2019 

Årshjul 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 Lederforeningens mission og 
vision 

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 Videreudvikling af 
Lederforeningens lønpolitik 

JUNI Folkemøde 13-16.6 Bornholm  

HB 19-20.6   
JULI 
 

AUGUST Fællesmøde m. 
sekretariat 

 22.8 
 

Kvæsthuset 
 

 

Sommerfest 
 

22.8 Hos Irene  

Bestyrelsesmøde 
 

23.8   

HB 28-29.8   
SEPTEMBER Bestyrelsesmøde 

 
30.9 Kvæsthuset  

 
OKTOBER HB 2-3.10   

Lederstafetdage 
 

7.10 
8.10 
9.10 
10.10 

Aalborg 
Aarhus 
Odense 
København 

 

NOVEMBER Ekstraordinært HB 4.11  Temadag om OK21 

Bestyrelsesmøde 
 

13.11 Kvæsthuset Behandling af budget 
Lederforeningens 
arbejdsmiljøstrategi herunder 
leder exit  (flyttet fra august 
mødet)  
Lederforeningen som digital 
anfører 

HB 14-15.11   
DECEMBER HB 11-12.12   
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