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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 8. – 9. februar 2022 
Dag 1: kl. 10.00-17.00 

Middag kl. 18.00 
Dag 2: kl. 9.00 – 15.00 

 Kvæsthuset 
   

DAG 1 
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag 
Referat af bestyrelsesmøde 2.12.2021  
 

AKTUELT 

 
Punkt 3. Aktuelt fra bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlemmerne bringer aktuelle emner op som vil være relevant for bestyrelsen hhv 
at være orienteret om eller at reagere på. Sagerne kan danne grundlag for fremtidige punkter 
på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen opfordres til at overveje og indsende relevante punkter til 
Ledelsesgruppen inden mødet. (skrive til dem at de også kan tage enkeltstående punkter op på 
selve mødet) 
 
Punkt 4. Aktuelt fra formandsskab 
Formandsskabet kommer med eventuelt supplement til ledelsesrapport (udsendes kort før 
mødet). 
Bestyrelsesmedlemmer kan stille uddybende spørgsmål eller komme med kommentarer til 
ledelsesrapporten. 
 
Punkt 5. Aktuelt fra chef fra sekretariatet 
Chef for Lederforeningen beretter om aktuelle relevante sager fra sekretariatet. 
 
 

SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 6. Politiske indsatser i valgperioden 
 
Bestyrelsen havde på opstartsseminaret i december 2021 en første runde på politike indsatser som 
bestyrelsen vil arbejde med i valgperioden, 2022-25. En opsamling fra dette er vedlagt som bilag til 
punktet. 
 
Ledelsesgruppen faciliterer en proces hvor bestyrelsen bl.a. genbesøger hvad man formulerede i 
december og gerne skal ende ud med en prioritering af bestyrelsens politiske indsatser. 
 
Undervejs får bestyrelsen en indføring i de projekter som allerede er rammesat at Lederforeningen 
skal arbejde med i den kommende tid. Dette drejer sig om en række projekter der er et resultat af 
OK21 samt en række aktuelle politiske dagsordener:  
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1. Stillingsstruktur og nye titler (Projekt mellem DSR og Danske Regioner ophævet til lov 
efter forligsmandens forslag ved OK21) 

2. Nærhed, tillid og fagligt ansvar (Periodeprojekt mellem Forhandlingsfællesskabet og 
Danske Regioner besluttet ved OK21) 

3. Lederlønsmodel (Periodeprojekt mellem DSR og Danske Regioner besluttet ved OK21) 

4. Rådighed og arbejdsvilkår for ledere (Periode projekt mellem DSR/SHK og KL besluttet 
ved OK21) 

5. Lønstrukturkomitè (regering) 

6. Cheflønsaftalen (Dialog mellem DSR og DJØF) 

7. Rekrutteringsudfordringer og ubesatte stillinger 

8. Ældreområdet (ældrelov) 

9. Sundhedsklynger/Sundhedsreform 

 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter indsatsområder for valgperioden. 
 
Bilag 
Opsamling fra opstartsseminaret, december 2021 på politiske indsatser som bestyrelsen vil arbejde 
med i valgperioden, 2022-25. 
 
 
Punkt 7. Nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper i valgperioden 
 
På opstartsseminaret og senere i forbindelse med vedtagelse af forretningsorden for 
bestyrelsensarbejde, har bestyrelsen vist interesse for nedstættelse af udvalg eller 
arbejdsgrupper. Der har været fokus på hvordan suppleanter inddrages i arbejdet og senest på 
seminaret for kongresdelegerede d. 25. januar 2022, var der fokus på hvordan også menige 
medlemmer inddrages i arbejdet i DSR.  
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter nedsættelse af arbejdsgrupper i indeværende valgperiode. 
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Dag 2 
 
Punkt 8. Arbejdstid   
 
På opstartsseminaret for bestyrelsen i december 2022, drøftede bestyrelsen den svære 
arbejdssituation for ledende sygeplejersker efter hhv corona og konflikten mellem DSR og 
arbejdsgiver. 
 
D. 20. januar 2022 havde formandskabet, staben og ledelseskonsulenterne en længere sceance 
med gennemgang af regelsæt på arbejdsmiljø, og drøftelse af de dilemaer som særlig 
ledelseskonsulenterne møder i deres interessevaretagelse af de ledende sygeplejersker.  
 
På nærværende bestyrelsesmøde faciliterer staben en proces hvor bestyrelsen bl.a. bliver 
præsenteret for samt drøfter reglerne på arbejdsmiljøområdet samt de udfordringer 
Lederforeningen står overfor ved interessevarelse af ledernes arbejdstid.  
 
Som en del af processen kommer bestyrelsen ind på hvad de selv møder i fht følgende 5 punkter: 

1. 11 timers reglen + 1 ugentligt fridøgn + 48 timers reglen (Arbejdsmiljøloven + EU-direktiv) 
2. Stå til rådighed 
3. Periodevis deltagelse i vagter i fornødent omfang  
4. Funktionstillæg ved pålæg/påtag af vagter  
5. Selvtilrettelæggelse 

 

Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og fastlægger overordnede retningslinier for Lederforeningens indsats ifht 
ledernes arbejdstid, herunder hvordan bestyrelse gerne vil arbejde arbejdsliv som et 
indsatsområde. 
 
Bilag 
Bilag ’En proces til at indkredse drøftelsen af arbejdstid! 
Regional lederoverenskomst  
Kommunal lederoverenskomst  

Arbejdstilsynets nye vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres.pdf 
 
 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 9. DSR’s kongres  
 
Bestyrelsen får en grundig indflyvning til DSR’s kongresser, herunder tidligere forslag som 
Lederforeningen har stillet til kongressen, samt forslag som har haft direkte indvirkning på 
Lederforeningen. 
 
Punkt 10. LF’s kongresforslag 
 
Bestyrelsen tager en første af drøftelse af kongresforslag til DSRs ordinære kongres i maj 2022.  
 
Bestyrelsen har tidligere drøftet følgende principielle og demokratiske udfordringer som ville kunne 
bringes op på kongressen i maj 2022: 
 

1. Lederforeningen har ikke som kredsene sin næstformand med i DSR’s Hovedbestyrelse 
2. Lederforeningen har ikke som kredsene hele sin bestyrelse med i kongressen 

https://sundhedskartellet.dk/wp-content/uploads/2019/04/Endelig-dateret-og-underskrevet-overenskomst-for-ledere-p%C3%A5-SHK-omr%C3%A5de-RLTN-OK18.pdf
https://sundhedskartellet.dk/wp-content/uploads/2019/05/Underskrevet-og-dateret-overenskomst-for-ledere-i-kommunernes-%C3%A6ldre-sundhed-og-handicapomr%C3%A5de-kostproduktion-mv-KL-OK18.pdf
file:///C:/Users/dsr-hpe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R1QYVKUN/Arbejdstilsynets%20nye%20vejledning%20om%20stor%20arbejdsmÃ¦ngde%20og%20tidspres.pdf
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3. Lederforeningens formandskab får mindre i honorar end kredsformandskaberne, og et 
honorar af en størrelse som bevirker at mange ledermedlemmer ville gå ned i løn, hvis de 
tiltrådte som formand og særlig næstformand for Lederforeningen. 

 
 

AFRUNDING 
 
Kl. 14.45 - 15.00   
 
Punkt 11. Eventuelt 
 
Punkt 12. Evaluering af mødet 
 


