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Referat Ledersektionens bestyrelsesmøde 4. marts 2016 
 
Tilstede: Anders Fløjborg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde, Susan 
Helbert Henriksen, Lena Larsen og Charlotte Holmershøj DS 
Gæst: Journalist Tina Juul Rasmussen 
Afbud: Helle Christoffersen 
 
 
Velkomst og orientering 
Anders Fløjborg bød velkommen til mødet og præsenterede Tina Juul 
Rasmussen, som er den journalist, som vi har bedt om at forestå 
Ledersektionens nyhedsbrev. 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen eller referatet fra seneste 
møde den 10. november. 
 
Anders orienterede kort om det seminar, som FTF’s Lederråds FU har 
afholdt fornylig, hvor de fremtidige indsatsområder/ vision blev lagt fast. 
Det nærmere indhold fremgår af referatet fra mødet, som sendes ud 
sammen med dette referat. DS Ledersektions materiale om ledelse og 
holdninger vækker opmærksomhed. I en ”Maggiterning” handler det om at 
”Sikre at alle lederne i alle FTF organisationer har en stærk stemme”. 
 
I regi af Kombit har Anders og Niels Christian Barkholt deltaget i en 
paneldiskussion om DUBU, som er et sagsbehandlingssystem på 
børneområdet. DS har hidtil stået alene med en kritik af systemet, men nu 
er alle klar over vanskelighederne. DS har fået en plads i debatten og 
byder også gerne ind med forslag til løsninger. 
 
Der har også været bud efter Ledersektionens formand fra Socialstyrelsen 
til et ekspertpanel om efter-videreuddannelserne. Anders sidder således ed 
i ekspertgruppen på et ”dobbeltmandat”; dels i sin egenskab af formand for 
Ledersektionen men også fordi hansidder som afdelingsleder i Vordingborg 
Kommune Børn og Unge. 
 
I forbindelse med Udgivelsen af bogen Ledelse og rehabilitering, hvor DS 
v/Anders har bidraget med et kapitel, har Anders været inviteret som 
oplægsholder på to fordybelsesseminarer. Oplægget er blevet filmet og lagt 
på Rehabilitering Forum Danmarks hjemmeside. Charlotte sørger for at vi 
linker til filmen på DS Ledersektions hjemmeside. Der er stor forskel på 
syn på ledelse og opgaver i kommunerne og regionerne. Igen er det 
opfattelsen, at DS bliver set og anerkendt for vores holdninger til god 
ledelse.  
 
Endelig har Anders og Charlotte deltaget i Tænketank om ledelse, hvor 
organisationerne drøftede et spændende oplæg fra Hanne Dorte Sørensen 
CBS. 

Notat 
Dato 14. marts 2016 
CH 
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Arbejdsopgaver/Handleplan for bestyrelse og formand 
Det blev besluttet, at de to beskrivelser skal søges sammenkædet til én 
plan, således at sammenhængen mellem formandens arbejde og 
bestyrelsens opbakning fremgår. Charlotte forsøger at sammenskrive, hvis 
muligt. 
 
Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af og opbakning til formandens 
aktivitets niveau. Der er afsat en relativ stor del af budgettet til dette, men 
der var enighed om, at det er en forsvarlig disposition, som er meget 
rimelig henset til omfanget af Anders aktiviteter og de opnåede resultater. 
 
 
Frokostmøde med HK/K og SL’s chefgrupper/Ledersektion 
Charlotte bestiller bord på restaurant nær Hovedbanegården. 
 
Forslag til emner: 
Folkemødet  
Mulige fælles aktiviteter 
Hvordan kan vi styrke organisationernes profilering overfor lederne 
Initiativ i regi FTF og OAO overfor ”førledere” 
Hvordan kan vi sikre ledervinklen i en ny fælles organisation 
 
 
Temadag forår 2016 – emne og forslag til oplægsholder 
Anders og Susan tager opgaven sammen med Charlotte som praktisk 
organisator. 
Tidspunkt: ultimo maj – primo juni. 
Sted: Trekantsområdet 
Emne: Ny velfærdsledelse - samskabelse 
Forslag til oplægsholder: Hanne Dorte Sørensen  
Udbytte: deltagerne skal kunne omsætte input fra temadagen til indsigt og 
handling 
Form: Måske paneldebat, erfa- udveksling ved bordene 
 
 
Generalforsamling 7. oktober på Comwell i Kolding 
Alle er på valg. 
 
Susan og Lena genopstiller ikke. 
 
Anders genopstiller som formand. 
Rikke og Jeppe genopstiller til bestyrelsen 
Helles kandidatur kendes ikke 
 
Der skal spørges til suppleantens kandidatur. 
 
Der var enighed om, at det kræver lidt aktivitet at få kandidater frem. Det 
skal nævnes i de næste nyhedsbreve og desuden kan vi spørge lidt rundt i 
netværket. 
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Regnskab 2015 
I Helles fravær kommenterede Anders kort på regnskabet. Der er fin 
balance i økonomien.  
 
 
Budget 
Formanden har et stort aktivitetsniveau hvilket afspejles i regnskabet. Som 
nævnt tidligere i referatet er der stor opbakning til aktivitetsniveauet. I 
øvrigt ingen bemærkninger til referatet. 
 
 
Ledersektionens nyhedsbrev 
Der var enighed om, at nyhedsbrevet var kommet godt fra start både med 
hensyn til form og design men også med indholdet og sproget. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger til nyhedsbrevet selvom der blev 
opfordret til at komme med feedback. 
 
 
Evt. 
Tilbud om coaching af ledere fra DS konsulent blev vel modtaget. Forslag 
om at rammesætte tilbuddet om ledernes psykiske arbejdsmiljø 
(arbejdstitel). Til det kommende møde i april udarbejdes et mere konkret 
forslag. 
 
Tilbud om at formidle budskaber gennem Tina, som er udgiver på Den 
Offentlige. Tina skitserede kort mulighederne for at benytte nyhedsbrevet 
Den Offentlige til at formidle budskaber fra Ledersektionen. Det blev 
besluttet, at bestyrelsen sørger for at melde sig til at modtage 
nyhedsbrevet og tage emnet op igen til september. Formålet er at vurdere 
om det er relevant forum og om det giver mening økonomisk.  
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