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Referat ledersektionens bestyrelsesmøde 21. april 
 
 
1. Nyt fra formanden; FTF Lederpolitik, MED oplæg SDU, 

økonomimøde, ny styring af den offentlige sektor 
Anders orienterede om arbejdet i FTF med en lederpolitik. Udkastet har 
været længe undervejs og den store udfordring ligger i at være dækkende 
for alle FTF organisationer. Udkastet har været drøftet i 
Arbejdslivsudvalget, som havde forskellige rettelser og tilføjelser og disse 
vil nu blive indarbejdet i det forslag, som skal fremlægges i FTF’s FU. 
 
Anders deltog i april i en konference på SDU med et oplæg om MED som 
redskab. Der deltog 160 ledere og der var stor diskussionslyst. Mange 
organisationer har ikke overvejet MED som et taktisk og strategisk redskab 
på ledelsesniveau. DS tager ansvar og går forrest.  
 
Ny styring af den offentlige sektor. Ingen styring uden ledelse og ingen 
ledelse uden styring. Sophies Løhdes artikel får mange til at byde ind på en 
dagsorden. Umiddelbart er FTF’s lederråd ikke imponeret. Spørgsmål om 
hvordan DS kan gøre sin indflydelse gældende. 
 
Regnskab 2016 er blevet drøftet og afsluttet på et møde i marts i Vejle. 
 
 
2. Ledelseskommissionen  
DS har fået en plads i følgegruppen til Ledelses kommissionen – fordi vi 
kontinuerligt har blandet os i dagsordenen om god offentlig ledelse på 
Folkemøderne, temadage, Ledersektionens nyhedsbrev, FTF og på 
debatmøder i CBS. Kommissoriet er meget åbent, ordet tillid mangler. Vi 
skal være Obs på om der blot er tale om en legitimeringsøvelse.  
 
3. Budget 2017-18 
Budgettet blev gennemgået og vil blive revideret i overensstemmelse med 
kommentarerne. Herefter vil det blive rundsendt. 
 
 
4. Handleplan herunder kommunikationsstrategi og evaluering af 

nyhedsbrev 
Der var enighed om at fortsætte med nyhedsbrevene med den fordeling, at 
DS og Ledersektionen deles om udgiften til 4 årlige nyhedsbreve. 
Derudover enighed om i løbet af efteråret at komme ud i alle tre regioner 
fx om OK 18, DS 2022 som den indholdsmæssige ramme.  
Aftalt at Jesper kontakter regionsformændene og undersøger 
mulighederne. Ambitionen er, at vi har et oplæg klar inden sommerferien. 
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Socialrådgiverdage 17 indgår ligeledes i handleplanen med oplæg og 
reception og bestyrelsen deltagelse. 
 
 
5. Socialrådgiverdage – status på workshop og reception 
Der arbejdes videre med sektionens forslag om workshop med delvis 
finansiering fra Ledersektionen. Der afholdes i lighed med tidligere år en 
reception. 
Sektionen betaler evt. deltagelse for dem (på delt dobbeltværelse), som 
ikke selv kan finansiere deltagelse. 
 
 
6. Temadage i maj for mellemledere status på deltagere 
Det samlede deltagerantal er 17 i Næstved og 31 i Silkeborg. DS 
bestyrelsesmedlemmer byder velkommen på vegne af Offentlig Ledelse. 
 
 
7. KV 17  
Charlotte orienterede om, at DS har planer om at inddrage klubber og TR i 
kommunalvalget 2017. der vil blive udarbejdet policy papirer. Når de ligger 
klar sendes de til bestyrelsen på mail. Der meldes tilbage til Anders og 
Charlotte, som derefter samler op og sender ud til alle medlemmer af 
sektionen. 
 
 
8. OK 18  
Dorte Gotthjælp, chef for medlemsafdelingen og forhandlingsleder gav et 
kort oplæg om arbejdet med udtagelse af krav til OK 18.Aftalt at der med 
næste nummer af Nyhedsbrevet udsendes en opfordring til medlemmerne 
om at indsende forslag – konkrete-til foreningen, som herefter kan drøfte 
dem i fællesskab med ledersektionens bestyrelse og udvælge, hvilke krav, 
der arbejdes videre med. 
 
 
9. DS2022 hvad nu? 
Charlotte Holmershøj gav en kort opdatering på det nye projekt. Der 
kommer en egentlig projektbeskrivelse i september. Ledernetværket 
arbejder videre med de lavt hængende frugter og det blev aftalt, at Anders 
deltager med et inspirationsoplæg på det førstkommende netværksmøde.  
 
 
10. Eventuelt 
Ledernetværket og Ledersektionen bør udveksle referater. 
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