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Referat 

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 26. august 2020 

 
   
Tilstede: Irene Hesselberg, Peter Stuhaug, Maria Brinck Krog, Merete Kjærsgaard Kristensen , 
Marianne Savkov, Britta Nielsen,  Camilla Havsteen, Helle Lauridsen,  Patrica Vallebo Lindhardt, 
Jonna Søegaard, Thomas Garlov og Heike Penzien (referant)  
Afbud: Susanne Højen, Maiken Ruders 
Fraværende: Kathrine Fog Schou 
 

FORMALIAPUNKTER 
 
Bestyrelsen bød velkommen til Merete Kjærsgaard Kristensen, valgt i valgkreds Midtjylland. 
 
Pkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt. 
Besluting om mødet d. 10-11.9 skal være fysisk eller on-line. 
 
Pkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referatet blev godkendt 
 

 
Pkt 3. Økonomi  
 
Jonna gav en generel introduktion til Lederforeningens økonomi. 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

 
Pkt 4. Retningslinier for medlemsaktivitet som følge af COVID19 
 
Bestyrelsen drøftede  de nyeste retningslinier for medlemsaktivitet. 
 
Beslutning 
Lederforeningen følger de offentlige retningslinierne samt principperne fra DSR. 
Det ligger bestyrelsen på sinde at finde en form, hvor Lederforeningen ikke skal aflyse alt for 
meget. Dette kunne være ved at afholde arrangementer både fysisk og virtuelt.  
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
Pkt. 5. Forslag til GF om ”Hvem kan være medlem af LF”’ 
 
Bestyrelsen havde en drøftelse af hvad det var for en situation man ville adressere med 
forslaget: ”Hvem kan være medlem af Lederforeningen?”  
 
  

ØKONOMIPUNKTER 
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Beslutning 
Sekretariatet skal søge juridisk vejledning til hvordan vedtægterne skal udformes, således at det 
sikres at en person der opstiller til formands-og næstformandsposten er leder, hvilket 
bestyrelsen definerer som at have ansvar for økonomi, personale og drift. 
 
Sekretariatet skal også undersøge om følgende formulering fra leder-overenskomsten (både 
den regionale og kommunale), kan indskrives i Lederforeningens vedtægter: 
”Lederstillinger forudsætter ud over faglige ledelsesopgaver og personaleledelse at indeholde 
nogle af følgende elementer: Administrativ ledelse, økonomisk ansvar, ansvar for 
tjenestetilrettelæggelse, ressourcefordeling og lignende”. 
 
 
Pkt 6. DSR’s vision og værdigrundlag 
 
Bestyrelsen fik en re-introduktion til processen med udarbejdelse af DSR’s vision og 
værdigrundlag.  
 
Herefter drøftede bestyrelsen det nuværende udkast til vision og værdigrundlag. 
 
Der fremkom bl.a. følgende kommentarer: 
 
Visionen 

• Vi lukker os om os selv. Hvordan byder vi verden velkommen. Vi er også afhængig af 
noget større fælles 

• Det er vigtigt at vi er en moderne organisation som er i synk med omverdenen 

• Visioner er bedre nu – men er stadig ikke fan 

• Profilerer DSR fagligheden, eller ’bare’ det fagpolitiske 

• Vi skal passe på med ord, der ikke altid er handling bag – hverken blandt medlemmerne 
og i DSR 

• Der skal en plan til for hvordan vi får visionen til at leve 

• Står ualmindeligt meget, mange ord og lidt intetsigende 

• En forandring er ikke altid en forbedring 
 
Værdier 

• Når man bruger ordet ’Samlende’ så skal man også være det. 

• Det skal også stå ledende sygeplejersker 
 
Proces 

• Det er lidt for tyndt bare at fremlægge én vision på kongressen. 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

 
Punkt 7. Hvad sker der rundt om i landet 
 
FEA 
Helle: Uro i region hovedstaden omkring FEA aftalerne – aftalerne er lavet så man først får høje 
takst når man er nået 37 timer, problem for de mange på deltid. 
Patricia: Vi har meget pukkelafvikling, del medabrejder der ønsker mer 
Maria: Vi har ingen pukler pt – alt er FEA vagter hvis der er pukler 
Irene: Lederne giver udtryk for at det er en udfordring at DSRs kredse er negative ifht FEA, 
hvilket får mange medarbejder til at sige nej. 
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Bestyrelsen var enige om at FEA ikke er en sag Lederforeningen skal gå ind i.  
 
COVID 
Patricia: Ved ikke endnu hvordan COVID beredskabet skal være på tirsdag. 
Camilla: der er lukket skoleklasser, hvilket giver problemer ifht at køre en afdeling. 
 
 
Punkt 8. Hvad sker der i Lederforeningen 
 
OK21 
Irene orienterede om at der er afholdt 20 OK21 medlemsonlinemøder. Over 100 har tilmeldt sig. 
Sekretariatet og Irene er i gang med at gennemgå alle de tekniske krav. Irene har et stort håb 
om at rigtig mange vil udfylde kravsindsamlingsskemaerne, og opfordre bestyrelsen til at give 
opfordringen videre. På bestyrelsesmødet d. 10. september får bestyrelsen fremlagt de krav der 
er kommet ind fra medlemmerne og bestyrelsen skal udvælge de krav som Lederforeningen skal 
sende videre til DSR’s hovedbestyrelse. 
 
Lønforhandlinger i kølvandet på Corona 
Irene orienterede om at at der er sendt en forhandlingsbegæring til alle kommuner og 
hospitaler, og at vi nu har fået svar fra næsten alle. Vi har også afholdt mange medlemsmøder. 
Vores udgangspunkt til forhandlingerne  har været en ekstra månedsløn til alle, og så noget 
ekstra til de som har været direkte berørt. Selvom det ikke er opnået nogen steder, har det vist 
sig at være et godt forhandlingsudspil. Der er udbetalt mange engangstillæg til lederne, og 
nogen har fået ekstra ferie. Flere arbejdsgiver vil ikke honorere specifikt for COVID.  
Irene lovede at bestyrelsen ville få en sammenfatning af hvad der er kommet ud af Corona–
forhandlingerne når vi er kommet længere frem. 
 
Stafetdage og GF 
Dagene holdes både online og fysisk. Irene understregede at bestyrelsen forventes at deltage 
fysisk i generalforsamlingsdagen. 
 
 

AFRUNDINGSPUNKTER 
 
Punkt 9. Eventuelt 
 
Bestyrelsesmødet d. 10.- 11. september fastholdes som et fysisk møde. 
 
Punkt 10. Evaluering af mødet 
 
Ingen bemærkninger 


