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Referat Bestyrelsesmøde ledersektionen 04.05.18 
 
1. Socialrådgiverledere og arbejdsmiljø/fremtidig arbejdsmiljø 
indsats.  
  
Elisabeth gennemgik det udsendte materiale ift. hvordan tallene er trukket 
frem.  
 
Derefter en god drøftelse af hvad der er vigtigt at få spurgt om i en 
kommende DS-undersøgelse ift. arbejdsmiljø for både ledere og 
basismedarbejdere.  
 
Det er blandt andet vigtigt at få stillet spørgsmålene på en måde således, 
at de reflektere en realistisk forventning til arbejdet indeholder.  
DS har igangsat et projekt omkring arbejdsmiljøet, da mange medlemmer 
ved OK møderne har italesat et ønske om det.  
 
Input og ideer til projektet fra Ledersektionen er meget velkomne.  
 
Én ting der i hvert fald kan være brug for ift. lederes arbejdsmiljø, er en 
mulighed for at dele og få hjælp, når man som leder oplever at tingene 
bliver rigtig svære. Det foregår i det små med nogle lederkonsulenter, men 
der kunne gøres mere ud af, at gøre opmærksom på muligheden og 
hvordan det skal udbydes og udvikles. Det er også værd at drøfte videre 
om man i tilbud til ledere tænker over at der er forskel på at lede 
basismedarbejdere eller ledere.  
 
Drøftelsen afstedkom at bestyrelsen skal tage på sig at komme med flere 
konkrete forslag til projektet om arbejdsmiljø. 
 
2. Nyt fra formanden 
FTF’s Lederråd har selvfølgelig været meget optaget af hvad fusionen med 
LO kommer til at betyde.  
 
Planlægningen af Folkemødet for Anders er ved at være på plads. Og det 
bliver et højt aktivitetsniveau og Anders nye arbejde er bare en fjer i 
hatten ift. muligheder. 
 
Rikke og Jeppe deltager også på Folkemødet i arbejdsmedfør. Muligvis 
også Marianne.  
 
Anders har fået flere henvendelser ifm. OK 18. En god oplevelse på den 
måde at det er ledere der har haft spørgsmål om deres situation ift. en evt. 
konflikt. Anders er også blevet brugt af DS forhandlere ift. sparring på det 
protokollat der er lavet.   
 
3. OK 18 nu og senere 
Lene orienterede om forløbet omkring konfliktvarslerne og arbejdet med at 
orientere ledere om deres situation i forløbet.  

Notat 
Dato 1. juni 2018 
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Der har været rigtig mange henvendelser også fra ledere på telefonen 
også. Oplevelsen er at der har været en rigtig god service i DS. Hvilket 
både basismedlemmer og ledere har givet udtryk for.  
Der vil blive lavet en orienteringsskrivelse om resultatet af de endelige 
forhandler ift. DS, hvor også resultatet for lederne gennemgås.  
Bred enighed om at det er rigtig godt for både basismedlemmer og ledere i 
DS at der blev indgået et forlig.  
Der er forhandlinger for DS i den kommende weekend.  
 
4. Nyt fra DS - formandskab, ny ledelse i sekretariat, henvendelse 
til HB vedr. organisering af lederområdet 
Mai-Britt Berlau er blevet udpeget til en af 6 næstformænd i den nye 
fusionerede FTF-LO-organisation og går derfor af (24.11).  
 
Mads Bilstrup fra Nord opstiller som formand.  
 
Niels Christian (næstformand) har også trukket sig, da han stiller op for SF 
til næste folketingsvalg. Dette også 24.11.  – Niels er efterfølgende 
fratrådt. 
Der er to kandidater til næstformandsposten indtil nu. Sidste mulighed for 
at opstille til både formand og næstformand er 27 august. 
  
Sekretariat leder Rasmus Meyer stopper også (15.05), da han skal være 
Højskoleleder. Denne stilling er besat Magne Vilshammer, der kommer fra 
en anden stilling i sekretariatet.   
 
Alt dette betyder også at vores henvendelse til HB ikke skal være lige nu, 
da der er alt for mange andre ting der fylder pt. Det bliver i en ny 
bestyrelses periode.  
 
5. Fusionen FTF-LO - hvad sker der på lederområdet - frem til 
Repræsentantskabsmødet 
Fusionen er nu en realitet, da den er stemt igennem.  
Pt. prøver man fra FTF Lederråds side at få LO siden i tale for at lave nogle 
lederfora på tværs. Dette er dog ikke helt let, da der er forskel på 
hvorledes man definerer ledere. (I FTF er rollen defineret ved 
personaleansvar) 
 
FTF Lederråd arbejder videre på de ting, der er sat i gang igennem de 
seneste tre år. Og så må vi håbe at LO medlemmerne kommer med.  
 
Vigtigt at arbejde på, at lederforeningerne i FTF har en legitimitet i den nye 
organisation, da dette ikke er givet,  blandt andet ved at få en fast plads i 
en ny hovedbestyrelse.  
 
6. Fælles faggruppe-sektions-formandsdag 16. maj i Odense. 
Rikke deltager for ledersektionen  
 
7. Budget 
Jeppe orienterede om at der ikke er brugt noget ud over det forventelige 
og vi derfor følger budgettet.  
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8. GF - kandidater til bestyrelsen, planlægning 
OBS på at Charlotte snakker med Peter (lederkonsulent) om der er nogle 
kandidater man kunne prikke i Øst, gerne fra KBH kommune. Ellers kan vi 
være opmærksomme på om der er nogle kandidater fra f.eks. det statslige 
område eller jobcentrene.  
 
Planlægningen af GF og tilhørende temadag er ved at være på plads. Tina 
(journalist laver invitation) Invitation bliver udsendt inden sommerferien og 
igen efter næste bestyrelsesmøde.  
 
Første mødedato for ny bestyrelse bliver 02.11. Charlotte indkalder.  
 
9. evt. 
Datoer for temadage/møder med nye ledere i regionerne. Jeppe deltager i 
Nord, Rikke R deltager i Øst og Marianne i Syd.  
 
 
 
 


