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FTF's Lederråd FU - seminar den 0802201609022016
Til stede: Claus Hjortdal, Sanne Lorenzen, Irene Hesselberg, Anders Fløjborg, Michael Agerbæk og Luisa Gorgone

Ad. 1 Vision for Lederrådet
På seminarets første dag arbejdere FU med en overordnet vision for Lederrådets arbejde samt
et bagkatalog med indsatser inddelt i tre indsatsområder (mission) – organisation, ledervilkår og fagprofessionel ledelse.
Overordnet vision
”Sikre at alle lederne i alle FTF organisationer har en stærk stemme”.
Indsatsområder /mission
1. Organisation
A. Sikre at alle lederne i alle FTF organisationer har en stærk stemme
B. LO/FTF samarbejde – ledernes plads
C. FTF´s Lederråds plads i FTF
D. FTF´s lederråd skaber merværdi for FTF og skaber merværdi for lederne FTF
E. Lederforeninger og ledere i FTF. FU-medlemmerne kan komme ud og holde oplæg for lederne
F. Tydeliggøre lederpolitik
2. Ledervilkår
A. Ledelsesrum (mulighedsrummet)
B. Styringsdagsorden (Er der noget fra NPM vi vil beholde?)
C. Lede opad
D. Kerneopgaver er de normative mål
E. Politikskabende og politisk troværdighed
F. OK 18. Lokal løndannelse – leder/basis overenskomster
G. Det ”grænseoverskridende arbejde” (arbejdstid, psykisk arbejdsmiljø)
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H. Lederuddannelse
I.

Dokumentation

3. Fagprofessionel ledelse
A. Styringsparadigmer
B. Fremme af fagprofessionel ledelse
C. Pipeline
D. Virksomhedsledelse i det offentlige & private (ledelse som fag, skabe arbejdspladser)
E. Afbureaukratisering (tillid, mere ledelse, selvledelse)
F. Velfærdsteknologi

Ad. 2 Synlighed og kommunikation
Oplægget fra FTF´s kommunikationsafdeling blev godkendt – og der var følgende forslag til
yderligere tiltag.
•

Overveje om vi i FTF kan lave en nyhedsskabelon som lederrådets medlemmer kan
sende ud til deres medlemmer.

•

Lave en folder for Lederrådet

•

Banner med overskriften på indsatsområde som så kan køre i en kampagne i en periode med input/interviews med medlemmer af Lederrådet. Synliggøre Lederrådets vision.

•

Lav et logo for Lederrådet.

•

Mulighed for at købe en journalist ind til at skrive om ledelse. (F.eks. Tina Juul Rasmussen – journalist/redaktør af offentlig ledelse)

•

Lave et link til de lederfagblade som er tilgængelige. DSR, Dansk Socialrådgiver,
BUPL´s lederforening, Skolelederforeningen.

•

Markedsføre nyhedsmailen

•

Mulighed for købe en app for hele Lederrådet. (Appgree) – synliggøre/tilknytning til
Lederrådets arbejde.

•

Frekvens må nyhedsmailen - når der er aktuelle nyheder fra lederrådets medlemmer.

Fokus på de politiske dagsordener/indhold som kan kommunikeres ud f.eks.
1. Trepart – flygtninge.
2. Ledelsesorganisering i fagbevægelsen – så bliver vi stærke i FTF´s lederråd
3. Ledelse - Fokus på lederne
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Ad. 3 Det gode lederliv
Fu var enige om at finde en fællesnævner for hele ledergruppen og som kunne dække både
offentlige og private ledere. Få organisationerne til at sende ind til FTF, hvad de har på området, som kunne dække ”det gode lederliv” i form af f.eks. artikler og analyser. Lederrådet
kunne efterfølgende have en debat om ”det grænseoverskridende arbejde”.
Ad. 4 Den offentlige førlederuddannelse/ledernetværk på tværs af FTF/LO organisationerne
Førlederuddannelsen
Luisa orienterede om, at der ikke havde været interesse for det tilbud til førlederne, som FTF
havde udarbejdet i samarbejde med OAO – og at det ville være godt med feedback fra organisationerne i forhold til at udbyde førlederuddannelsen igen til efteråret. FU var enige om at
drøfte emnet på mødet i Tænketanken for ledelse den 12. februar hos HK.
Ledernetværk på tværs
Derudover orientere Luisa om, muligheden for at udbyde et tværfagligt netværk for lederne
på tværs af FTF og LO organisationerne. Her mente flere, at økonomien kunne spille en rolle –
især sundhedsorganisationernes medlemmer har svært ved at få betalt netværket. Man kunne
lade fagforbundene betale en del af beløbet – eller yde et tilskud.
Folkemødet på Bornholm 16.-19. juni 2016
FTF har en session om ledelse den 17. juni kl.13.30-14.30 på Folkemødet. Det kunne være en
mulighed for at lave samarbejde med LO om at planlægge – og deltage i sessionen. Temaet
kunne være ”grænseoverskridende” ledelse eller ledelse af flygtninge. Høre med deltagerne i
Tænketanken på fredag. (Skal aflevere tekst til programmet den 6. marts.) Sanne undersøger
om der også er plads i BUPL-teltet, så Lederrådet kunne have en ekstra session.
Ad. 5.-6. Trepart
Bente fortalte om sit møde med Lars Lykke. Treparten starter ud på torsdag den 11. februar
hvor det første emne bliver integration af flygtninge. Bente foreslog at Lederrådets formand
blev inviteret med til formandsskabsmøde i FTF. Bente og FU drøftede hvad Lederrådet kunne
byde ind med til Trepartsforhandlingerne.
Ad. 8 Samarbejde med LO/FTF
FU drøftede mulighederne for at FTF og LO får et tættere samarbejde og kan arbejde for at få
en fælles platform for lederne i en eventuel ny hovedorganisation. FU foreslog, at Lizette kun-
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ne komme og tale med Lederrådet, da det er altafgørende at Lederrådet får en stemme ind i
2020-projektet. Claus taler med Bente om at få et møde med Lizette i stand.
Ad. 9 Punkter til næste lederrådsmøde.
Visionen + mission
Tre temaer – se punkt vedr. kommunikation
Folkemødet, session om ”grænseoverskridende” ledelse elle ledelse af flygtninge
Evt. Finde datoer til FU-møder for resten – og holde et seminar én gang om året.

Referent: Luisa Gorgone
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