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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 

Den 9. november 2022 
Teams-møde 

kl. 17.00-20.00 
   
 

FORMALIA 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 26-27. september og 6. oktober 2022. 
 
 

ØKONOMI 

 
Punkt 3. Opnåelse af budgetmæssig balancere 
 
Lederforeningen har et rammebudget, der kan påvirkes af medlemstallet. Rammebudget 2023 er i 
ubalance med 272.000 kr. det skyldes primært at lønbudgettet ikke er tilskrevet de 
overenskomstmæssige stigninger.  I 2022 har vi samme udfordring, der klares med en indtjening via 
Væksthusprojekter og Inspirator. Det er ikke sundt at have et rammebudget i ubalance og det 
lægger et unødvendigt pres på organisationen med at skabe indtægter. 
Den politiske og administrative ledelse anbefaler et budget i balance med fuldgennemslag fra 2024.  
 
Vi har set på flere muligheder og nedenstående kan gennemføres allerede fra 2023: 

• Forkant kan reduceres med 15.000 kr. / blad - uden væsentlig forringelse = 60.000 kr./året. 

• Kommunikationspulje er i dag på 60.000 kr. og reduceres med 30.000 kr. 

• Tænketanks budgettet reduceres med 40.000 kr. – se det nye forslag i dagsordenen. 
 
Med ovenstående kan vi tilpasse budgettet på 130.000 kr. med fuldgennemslag i 2023. 
 
Vi mangler ca. 140.000 kr. ekstra for at nå fuldt gennemslag på 270.000 kr. i 2024. 
 
For at finde de sidst 140.000 kr. kan vi arbejde videre med at se på: 

• Kan vi udvikle og producere Forkant smartere? 

• Er der aktiviteter vi kan lave anderledes eller helt undlade? 
 

Bestyrelsens behandling. 

• Tage stilling til reducering af Forkant budgettet med 60.000 kr. i 2023 

• Tage stilling til at kommunikationsbudget reduceres med 30.000 kr. i 2023 

• Tage stilling til at der arbejdes videre med at reducere Tænketanksbudgettet med 40.000 
kr. i 2023. 

• Tage stilling til at der arbejdes videre med at finde yderligere tiltag mhbp budget i balance 
fra 2024  
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SAGER TIL BESLUTNING 

 
Punkt 4. Folkemøde 
 
Flere i bestyrelsen har ytret ønske om at bestyrelsen deltog i Folkemødet. 
 
Dato for Folkemødet 2023 er torsdag d. 15. – lørdag d. 17. juni 2023.  
 
Lederforeningen har fået mulighed fået adgang til en villa som ligger centralt ifht Folkemødet. Her 
kan der laves opredning til 10 personer. Derudover er der mulighed for telt i haven. (der er måske 
også muligheder for flere opredninger). 
 
Der er afsat 21.000 kr. til Folkemødet på Budget 2023 
 
Overslag over udgifter til bestyrelsens deltagelse: 
 

 Overslag I alt hvis hele bestyrelsen 
deltager 

Overnatning 
 

 25.000 kr. 

Transport Der regnes med et gennemsnit på 2.500 pr. 
person 

30.000 kr. 

Forplejning 
2 dage 

Morgenmad 100 kr. pr person 
Frokost 100 kr. pr person 
Aftensmad 250 kr. pr person 

2.400 kr. 
2.400 kr. 
6.000 kr. 

I alt  65.800 kr. 
 

 
Udgifter til synlighed på Folkemødet: 
 

Gimmicks  10.000 kr. 
 

Arrangement 20.000 kr. 
 

I alt 30.000 kr. 
 

 
  
Bestyrelsens behandling 
 
Bestyrelsens behandling: 

• Bestyrelsen drøfter formål med deltagelse på Folkemødet 

• Bestyrelsen drøfter budgetforslag til Folkemødet samt at en evt. deltagelse finansieres af 
tidligere års overskud. 
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Punkt 5. Tænketanken Forkant version 2.0 
 
Bestyrelsen behandlede Tænketankens fremtid på bestyrelsesmødet i marts 2022.  
 
Her hældede bestyrelsen til at justerer Tænketanken som beskrevet i forslag B (se herunder), men 
ville gerne have et større beslutningsgrundlag.  
 
Det blev derfor besluttet at der på et kommende bestyrelsesmøde blev fremlagt en uddybning af 
hvordan forslag B kan udmønte sig.  
 

Forslag B – fremlagt på bestyrelsesmødet 1. marts 2022 
Tænketankens formål ændres/justeres. I stedet for at have et formål om at være sammenlignelig 
med store tænketanke som Cepos og Concito, ændres formålet – således at tænketanken får et 
opnåeligt ambitionsniveau, hvor tænketanken i højere grad optræder som en slags ”Advisory 
Board”. Et nyt formål kunne for eksempel formuleres i denne stil:  
 
• Tænketanken samles selvstændigt én gang årligt, hvor man vender et aktuelt emne – og   

    efterfølgende udsender pressemeddelelse med viden og holdninger til det pågældende emne.  

• Tænketanken mødes desuden én gang årligt med Lederforeningens bestyrelse for at fungere som  

    et egentlig Advisory Board.  

• Tænketanken bidrager som fast praksis med et indlæg i Magasinet Forkant – i alt 4 gange årligt.  

• Tænketankens medlemmer kan som hidtil anvendes som tilbud, når medier henvender sig mes  

    konkrete ønsker om kontakt til ledende sygeplejersker.  

• Der udarbejdes et nyt kommissorium og kriterier for udvælgelse af medlemmer af Tænketanken  
 
Økonomien til tænketankens virke anslås i denne model umiddelbart at være som hidtil – ca. 
60.000-70.000 kr. årligt. 

 
 
Den politiske ledelse har efterfølgende vurderet, at Lederforeningen har behov for en anden 
udgave af Tænketanken Forkant end intentionen i Forslag B.  
 
Tænketanken som kilde til viden om sundhedsvæsenet 
 

• Tænketankens formål justeres således at tænketanken i højere grad optræder som en 
gruppe af eksperter og meningsdannere indenfor ledelse og udvikling af sygeplejen og 
sundhedsvæsenet. 

 

• Tænketankens medlemmer får jævnligt tilsendt en række aktuelle emner, som medlemmer 
af Lederforeningens bestyrelse kunne tænke sig bliver debatteret i offentligheden, pressen 
eller på sociale medier.  

 

• Tænketankens medlemmer bidrager som fast praksis med et indlæg i Magasinet Forkant.  
 

• Tænketankens medlemmer kan som hidtil anvendes som mulighed, når medier henvender 
sig med konkrete ønsker om kontakt til ledende sygeplejersker.  

 

• Økonomien til Tænketankens virke anslås umiddelbart at være omkring 10.000 kr. årligt, til 
forfaldende udgifter, fotos, og eventuelle aktiviteter. 
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Udformning og virke af tænketanken som kilde til viden er uddybet i det medfølgende bilag. I 
bilaget indgår argumentation for forslaget, og et udkast til et nyt kommissorium.  
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen drøfter og beslutter udformningen af Tænketanken Forkant version 2.0. 
 
Bilag 

• Tænketanken som kilde til viden om sundhedsvæsenet. 
 
Punkt 6. Datoer for bestyrelsesmøder 2023 
 
Bestyrelsens møder er fastlagt ud fra følgende kriterier: 

• Der skal være et bestyrelsesmøde dagen inden et HB-møde. Dette er jævnfør en aftale 
foretaget i HB om at Lederforeningen og alle 5 kredse har møde samtidig.  

• Der veksles mellem fysiske og virtuelle møder 

• Der veksles mellem 1- dages og 2- dages fysiske møder 

• De fysiske møder er som udgangspunkt placeret i Kvæsthuset. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen fastlægger møderne. 
 
Bilag 

• Kalender – hhv. forår og efterår - med forslag til bestyrelsesmøder i 2023. NB! Datoer for 
lederdage i 2023 er ikke endeligt fastlagt, men lagt ind i kalenderen for overblikkets skyld. 

 
SA 

SAGER TIL DRØFTELSE 
 
Punkt 7. Fremtidens Forkant 
 
Magasinet Forkant er en højt prioriteret del af Lederforeningens ledelses-stof til vores medlemmer.  
Her tager vi emner om ledelse og sundhedsvæsenet op, og giver indblik i hverdagen på tværs af de 
mange arbejdspladser. Altid set med ledelsesbriller og med Lederforeningen som vigtig del af 
løsningerne. Magasinet laves både som fysisk magasin og digitalt magasin. 
 
Magasinet Forkant er dog samtidig en stor økonomisk omkostning i vores samlede økonomi. 
 
Thomas kommer med en kort rundrejse i forskellige muligheder for et fremtidigt Forkant på mødet. 
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen tager en første drøftelse af fremtidens Forkant, og herunder om man er indstillet på at 
ændre i den økonomiske prioritering ifht Forkant på baggrund af den økonomiske situation.  
 
 
Punkt 8. Evaluering af lederdage og GF 
 
Lederforeningen har afholdt 5 lederdage: 

Den 3. oktober på Scandic Ålborg East 
Den 4. oktober på Scandic Århus City 
Den 10. oktober på Scandic Kolding 
Den 11. oktober på Scandic Ringsted 

Den 26. oktober på Scandic Sydhavnen  
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I Ålborg deltog 44 ledende sygeplejersker; i Århus 36; i Kolding 39, i Ringsted 23 og i Sydhavnen 65. 
 
Til generalforsamlingen deltog 38 (28 var fysisk til stede i salen og 10 deltog virtuelt). 
 
Der er udsendt en deltagerevaluering til deltagerne i hhv. den fysiske og den virtuelle 
generalforsamling. Der er kun 4 (2 til hvert arrangement) der har svaret, så vi kan desværre ikke 
bruge besvarelserne. 
 
Der er en overskridelse af budgettet på 32.000 kr. Dette skyldes primært at der var flere tilmeldte 
til arrangementerne end forventet, og at der blev mere festivitas på lederdag og 
generalforsamlingen i Sydhavnen end først beregnet.  
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen evaluerer lederdage og generalforsamling. 
  
Bilag 

• Budget for lederdage og generalforsamling 
 
 
Punkt 9. Nærhospitaler 
 
På bestyrelsesmødet i september identificerede bestyrelsen nærhospitaler som et af de 
sundhedspolitiske områder som bestyrelsen ville at Lederforeningens skal have fokus på.  
 
På lederdagen i Sydhavnen (26.10.22) blev nærhospitaler et af hovedemnerne, særlig hvordan 
ledende sygeplejersker bliver centralt placeret i de kommende nærhospitaler. Irene lovede på 
lederdagen og efterfølgende på generalforsamlingen at Lederforeningen ville tage initiativer til 
møder og lign, ifht Nærhospitaler.  
 
Bestyrelsens behandling 
Bestyrelsen har en brainstorm om hvad Lederforeningen kunne tage af initiativer om 
Nærhospitaler.  
 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 10. Eventuelt 
 
Punkt 11. Evaluering af mødet 
 


