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Referat 

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 10. september 2020 

TEAMS 
   
Tilstede: 
Tilstede: Irene Hesselberg, Peter Stuhaug, Britta Nielsen, Camilla Havsteen (var fraværende 20 min 
under pkt 4), Helle Lauridsen,  Maria Brinck Krog,  Maiken Ruders, Merete Kjærsgaard Kristensen 
(fra kl. 12) ,  Patrica Vallebo Lindhardt, Susanne Højen (fraværende under punkt 4), Jonna Søegaard, 
Thomas Garlov og Heike Penzien (referant)  
Afbud: Marianne Savkov 
Fraværende: Kathrine Fog Schou 
 

FORMALIA 
 
Pkt 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt 
 
Pkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Referatet af bestyrelsesmøde d. 26.08.2020 blev godkendt 
 

 
Pkt 3. Økonomi  
 
Jonna gennemgik udkast til Lederforeningens budget 2021.  
Jonna nævnte bl.a.: 

• Budgetudkastet for 2021 ser anderledes ud end det plejer pga at DSR har fået nyt 
økonomisystem. 

• Måden at stille budgettet op på matcher nu budgetterne i DSR og kredsene. 

• Det er lidt misvisende at der er en post der hedder Tillidsvalgte i vores budget, da 
budgettet for leder-TR ikke ligger hos os, men i organisationsafdelingen. 

• Leder-TR budgettet (som ikke fremgår af Lederforeningens budget) er ligesom budget 
2020 hævet med 70.000 kr. der er afsat til rekrutteringsindsatser. 

• Under budgetposten Organisation ligger fx Bestyrelsesmøder og Generalforsamling 

• Under budgetposten ’Sygeplejerskers løn og ansættelse’ ligger medlemsmøder samt 
nyleder-kurserne og nyleder-aktiviteter.  

• Under budgetposten ’Profession og politik’ ligger Inspirator. 

• Under budgetposten ’Samfundspolitik’ ligger Folkemødet på Bornholm og 
Tænketanken. 

• Budgetposten ’Administration’ er som vi kender den. 

• Budgetposten ’Personale’ er også som vi kender den 

• NB! Det nuværende lønbudget er for lavt, da der ikke er blevet foretaget den 
almindelige prisfremskrivning 

• Budgetposten IT indeholder telefoni 

• Generalforsamlingen skal have Lederforeningens budget til orientering, men skal ikke 
godkende det 

• Transport fremgår ikke selvstændigt, men ligger under de enkelte aktiviteter 

• Den samlede ramme for 2021 er på 12.3 millioner (mangler dog noget på løn) 

ØKONOMI 
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• Vi forventer et overskud på 200.000 kr. 

• Vi har et underskud på Inspirator 2020 som vi bærer med ind i 2021. (Til gengæld havde vi 
et overskud på Fagkongres 2019 som vi også bærer med ind i 2021). 

 
Betyrelsens behandling 
 
Bestyrelsen gav udtryk for at budgettet så fornuftigt ud. 
 
Bestyrelsen 2. behandler budgettet pr. mail. Budgettet skal være endelig godkendt inden 
udgangen af september 2020. 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 

 
Pkt 4. Lederforeningens kravsudtagelse til HB 
 
Bestyrelsen gennemgik de forslag til  OK21 krav for lederne som formandskabet og sekratariatet 
havde sat op med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra medlemmerne i det udsendte 
spørgsskema samt fra de 20 virtuelle OK-medlemsmøder. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen besluttede at indstille alle de fremsatte krav til det videre kravsudtagelsesarbejde i 
HB, dog undtagen følgende: 
 
”Ret til at være selvtilrettelæggende indenfor en årsnorm på 1924 timer. Ret til selv kunne 
planlægge at holde arbejdsfri”. 
 
Bestyrelsen argumentation var at man ved at stille dette krav, ville kunne så tvivl om ledernes 
selvtilrettelæggelse. Bestyrelsens holdning er at lederne er selvtilrettelæggende og derfor ikke 
kan pålægges at arbejde på bestemte tidspunkter. 
 
Derudover havde bestyrelsen lidt forbehold for følgende punkt ifht at medarbejderliggøre 
lederne:   
 
”MED-aftalens § 5 - "Ledere er også medarbejdere" - der er et ønske om, at (mellem)lederes 
vilkår også bliver genstand for information og drøftelse i MED-systemet. Ledere er i dag 
rerpæsenteret i MED-udvalg på leder-A-siden og som mellemleder oplever man sig ikke hørt”.  
 
 
 
Pkt 5. Forslag til Lederforeningens generalforsamling 
 
Bestyrelsen drøftede de fire forslag som var fremlagt af formandskab og sekretariat på 
baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen. 
 
Først drøftede betyrelsen dog implikationerne af den seneste udvikling med Corona ifht 
fastholdelse af lederdag og generalforsamling (d. 22.10.2020) som et både fysisk og virtuelt 
arrangement. 
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Beslutning 
 
Bestyrelsen bakkede stadig op om at fastholde lederdag og generalforsamling som et både 
fysisk og virtuelt arrangement med den usikkerhed corona giver. Bestyrelsen gav samtidig 
formandskabet mandat til at træffe en endelig beslutning. 
 
Bestyrelsen besluttede at fremsætte følgende 3 forslag: 

1. Præcisering i vedtægterne af hvem der kan være medlem.  
2. Sikring i vedtægterne af, at kun ledere som opfylder definitionen af at være leder kan 

opstille til formands- og næstformandsposten. Godkendt – flytte formuleringen med 4 
årlig valgperiode 

3. Ændring af vedtægterne, således at suppleringsvalg ikke beskrives som skulle afholdes 
som et kombineret opstillings- og valgmøde. Godkendt 

 
Bestyrelsen besluttede at følgende forslag ikke skulle fremsættes: 

• Ændring af vedtægterne således at et bestyrelsesmedlem der er valgt i en valgkreds, kan 

skifte job til en anden valgkreds i løbet af valgperioden. 

 
Begrundelse for ikke at stille forslaget, var at bestyrelsen fandt den geografiske repræsentation 
meget vigtig. Bestyrelsen var bevidst om at det kunne påvirke kontinuerliteten i bestyrelsen, 
men fandt at det var vigtigere at bestyrelsen var repræsenteret af ledere fra alle landets 
valgkredse. 
 
Pkt 6. Forslag til Lederforeningens generalforsamling om Lederforeningens indsatser i 
perioden ind til generalforsamling 2022. 
 
Bestyrelsen fik præsenteret et udkast til Lederforeningens ’grundstamme’ (kerneopgave, 
mission, vision og strategi). Papiret er udarbejdet af formandskab og ledelsessekretariatet, og er 
en videreførsel af det arbejde der allerede har pågået i bestyrelsen med Lederforeningens vision 
og mission. 
 
Bestyrelsen havde en kort proces med hvilke indsatser bestyrelsesmedlemmer kunne ønske sig 
at Lederforeningen skulle have de kommende 2. år. 
 
Herefter fik bestyrelsen præsenteret formandskabets bud. 
 
Beslutning 
Formandskabet og sekretariatet arbejder videre med formandskabet og bestyrelsens bud på 
indsatser, og fremlægger dette for bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 24. september 2020. 
 
 
Pkt. 7. Lederforeningens beretning til Lederforeningens generalforsamling  
 
Bestyrelsen fik præsenteret en skabelon til en indholdsfortegnelse for beretningen.  
 
Bestyrelsen drøftede oplægget og tilkendegav hvad de tænkte kunne komme med i 
Lederforeningens beretning. 
  
Bestyrelsens behandling 
 
Internt 

• Bestyrelsens arbejde med vision, mission og strategi 

• De mange interessante artikler i Forkant 
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• Tal på hvor meget vi kommer ud - synlighed 
 
Eksternt 

• Vold i Psykiatrien 

• Fastholdelse og rekruttering 

• Overbelægning 

• Corona (pas på med at det ikke kommer til at fylde for meget) 

• Ledelseskommissionen - ledelsesgrundlag og ledelsesspænd 
 

AKTUELT EMNE 

 
Pkt . 8 Ældreudspil fra Lederforeningen 
 
Bestyrelsen drøftede og kom med indspark til hvad et Ældreudspil fra Lederforeningen kunne 
indeholde.  
 
Beslutning 
 
Formandskab og sekretariat arbejder videre med udspillet. Bestyrelsen får udspillet til 
kommentering i starten af uge 38. 
 
 

AFRUNDING 
 
Punkt 11. Eventuelt 
Der var ikke noget til punktet 
 
Punkt 12. Evaluering af mødet 
 
Bestyrelsen evaluerede mødet, og havde bl.a. følgende kommentarer: 

• Tunge emner vi er kommet igennem online 

• Det er gået over forventning 

• Fungeret ok – og ikke virket for langt. Dog lidt bøvlet med nogle af bilagene 

• Velfungerende og tak for forståelse for at man har kunne hoppe til og fra  

• Kan ikke erstatte det fysiske møder - Mangler dynamik 

• Gået fint med de store emner vi har haft og de mange timer 
 


