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Referat fra møde i ledersektionens bestyrelse 

 den 19. maj 2020 
 

 

1. Opfølgning på foregående mødes referat  
 
Bilag: 
1.1 Referat fra mødet d. 27. november 2019 

 
Bemærkning: 

Referatet er godkendt af deltagerne i mødet og er alene til eventuel opfølgning. 
 
Opfølgning: 

Ingen opfølgning 
 

 

2. Godkendelse af endelig dagsorden  
 
Beslutning: 

Dagsorden godkendt 
 

3. Gensidig orientering  
 

Bilag: ingen 



 
Bemærkning: 

Der er under punktet mulighed for at orientere om sager/aktiviteter, der kan 
have interesse for Sektionen. 
Der refereres som udgangspunkt ikke fra indlæg under punktet. 

 
Behandling: 

Peter gør opmærksom på, at han gerne vil høre synspunkter på de udsendte 
retningslinjer fra sundhedsstyrelsen vedr. åbningen af det sociale område. 
 

Synspunkter kan sendes direkte til Benny Andersen eller via Peter, der 
videreformidler dem til sekretariatet.    

 

4. Kredsen orienterer  
 
Bilag: ingen 

 
Bemærkning: 
Kredsformanden orienterer om aktuelle og for sektionen relevante aktiviteter på 

kreds og forbundsniveau. 
 

Behandling: 
 Kredskontoret er nu genåbnet, hvor alle personaler igen arbejder med 

udgangspunkt fra Birk Centerpark. 

 Vi har sagt farvel til administrativ medarbejder Jytte Villensteen, der 1. 
maj er gået på efterløn. 

 Tina Hesel er ansat som administrativ medarbejder i den ledige stilling. 
 Socialpædagogernes A-kasse er én ud af ni A-kasser, der er kommet 

med i et stort projekt, der handler om at forbedre de nylediges adgang til 

hurtigt at komme tilbage i job. I den forbindelse sender kredsen i den 
kommende tid mails ud til 50 arbejdspladser i Midt- og Vestjylland, hvor 

vi gør ”reklame” for vores jobformidling. Vi satser på at sende den 
direkte til ledere, og gerne ledere der også er medlemmer/ 

socialpædagoger. 
 Ledermappen har ligget stille i Coranatiden, men er nu ved at være på 

trapperne igen. Derfor vil I som kontaktpersoner inden længe modtage 

besked om nye ledere, som I skal kontakte.  
I forbindelse med igangsættelsen af denne aktivitet er mappen opdateret 

med nogle nye pjecer – kontoret sørger for at disse  kommer i jeres 
besiddelse.  
Herudover kan vi konstatere, at vi har en lederpolitik, der ikke er 

revideret siden 2014. Dette igangsættes hurtigst muligt. 
 HUSK at der er virtuelt medlemsmøde med Tommy Krabbe. Dette er 

sendt ud med nyhedsbrev. Vi laver et samarbejde med kreds Østjylland, 
hvor deres medlemmer kan deltage i vores møde og vores medlemmer 
kan deltage i deres møde med Svend Brinkman.     

 
 

 



5. Sager til behandling/beslutning  
 
5.1 Generalforsamling 2020 
 

Bilag: 
5.1.2 Indbydelse til generalforsamling d. 31. marts 2020 

 
Bemærkning: 
Ledersektionens generalforsamling der var planlagt til d. 31. marts blev som 

bekendt foreløbigt udsat på grund af Corona pandemien. 
Ledersektionen drøfter mulige scenarier for hvornår, hvordan og hvor 

generalforsamlingen kan afholdes. 
 
Det er muligt, at der inden mødet kommer anbefalinger til afvikling af de 

udskudte generalforsamlinger fra Forbundssekretariatet. 
 

Den bestilte oplægsholder – Steen Guldberg, er foreløbig udsat, kan eventuelt 
helt afbestilles. 
 

Følgende underpunkter skal behandles: 
1. Opsamling på tidligere mail-input til temaer i beretningen 

2. Opsamling på tidligere mail-input til formulering af Fremtidigt Arbejde for 
2020 

3. Skal det evt. arrangeres et online møde? Med eller uden online-foredrag? 

4. Tid og sted drøftes. 
 

 
Indstilling: 
Punkterne drøftes og der træffes de nødvendige beslutninger. 

 
Behandling: 

Der er frygt for, at de mange møder for ledere i denne travle Coronatid vil gøre, 
at mange medlemmer vil være nødsaget til at nedprioritere deltagelse i 

fagforeningens arrangementer.  
 
Det er vigtigt at vi fastholder kadencen i vores demokratiske system, og derfor 

skal der findes en løsning på afholdelse af generalforsamling. 
 

Der foreslås at der indkaldes/afholdes generalforsamling i forbindelse med 
fællesledermødet den 9. september. Det kan evt. afsøges om Østjylland ville 
kunne gøre det samme. 

    
Beslutning: 

 Der indkaldes til Generalforsamling til den 9. september 2020 
 Der dagsordensættes stikord til beretning og fremtidigt arbejde til 

bestyrelsesmødet den 25. august 2020 

 Steen Guldager aflyses som oplægsholder.  
 



5.2 Forslag til medlemsmøde med bl.a. Styrelsen for 
Patientsikkerhed. 

 
Bilag: 
 

Bemærkning: 
I forbindelse med planlægningen af temaet til generalforsamlingen her i foråret 

blev Styrelsen for patientsikkerhed kontaktet med henblik på deltagelse i en 
paneldebat sammen med Socialtilsynet samt Forbundsformand Benny Andersen 
eller en anden fra Forbundets Forretningsudvalg. 

Formålet med debatten skulle være at sætte fokus på nogle af de dilemmaer og 
paradokser, der kan opstå mellem de påbud bostederne kan få fra henholdsvis 

det Risikobetingede tilsyn og fra Socialtilsynet. 
Styrelsen for patientsikkerhed ønskede dog ikke at deltage på 
generalforsamlingen, da tidsfristen for deres forberedelse og koordinering af 

indhold blev for kort. De var dog åbne for at deltage i et arrangement til 
efteråret, dog på betingelse af, at de bliver præsenteret for dilemmaerne i 

meget god tid på forhånd. 
 
Derfor blev det overvejet, om vi skulle foreslå arrangementet til 

Fælleslederkonferencen med Kreds Østjylland d. 9. september 2020. 
 

Efter fornyet henvendelse til Styrelsen for patientsikkerhed er vi blevet 
meddelt, at de på grund af arbejdet med Corona pandemien tidligst har tid til at 
deltage i et arrangement til foråret 2021. Dog har de stadig et stor forbehold 

for deres deltagelse, da de før et tilsagn ønsker at se konkret eksempler på de 
dilemmaer, der opstår ved deres tilsyn på bo-stederne. 

 
Såfremt vi fortsat ønsker at arbejde videre med dette arrangement, er det 

vigtigt hurtigt at få indsamlet dilemmaer fra hverdagen på arbejdspladserne, 
som kan sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

 
Indstilling: 

Drøftes og såfremt arrangementet ønskes fastholdt, skal der fastsættes 
deadline for indsendelse af cases – og hvem der forpligter sig til at formulere 
disse. 

 
Behandling: 

Bestyrelsen er meget opsatte på at arbejde videre med et møde i foråret 2021 
med deltagelse af de forskellige styrelser.  

 

Linda og Jan har ikke konkrete eksempler/cases på, at Styrelsen for 
patientsikkerhed og socialtilsynets forskellige tilgange til det at være beboer på 

et botilbud kolliderer med hinanden. Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at 
sådanne eksempler forefindes og ønsker, at vi arbejder videre med at finde 
eksemplerne. 

 
Beslutning: 



Vi arbejder videre med aktiviteten om at bringe de forskellige styrelser sammen 
med det formål at udvide alles horisonter. Herudover ønsker vi at bidrage til 

større viden hos vores medlemmer i forhold til styrelsernes formål samt 
arbejdsprocedurer. 
 

Bo kontakter Struer Skolehjem, hvor der måske er eksempler på cases, vi 
efterspørger. 

 
Kredssekretariatet arbejder videre med at ”indfange” eksempler (evt. 
medlemsbrev til vores ledermedlemmer) på ”sammenstød” mellem Styrelsen 

for patientsikkerhed og Socialtilsynet. 
 

Punktet og de forskellige cases sættes på til drøftelse til bestyrelsesmøde den 
25. august.  
 

5.3 Fælles lederkonferencen d. 9. september 2020 
 

Bilag: 
 
Bemærkning: 

Som nævnt i det foregående punkt, har det været på tale at forslå 
arrangementet med Styrelsen for Patientsikkerhed og Det Sociale tilsyn som 

emne til den fælles lederkonference d. 9. september. 
Da dette ikke er en mulighed, har Kreds Østjylland et forslag om et oplæg med 
Lotte Bøgh Andersen og Emily Tangsgaard Christensen fra Kronprins Frederiks 

Center for Offentlig Ledelse. 
De vil holde oplæg ud fra nedenstående beskrivelse:  

 
Ledelsesrummet for offentlige ledere 

Ledelseskommissionen satte fokus på betydningen af, at offentlige ledere har 

tilstrækkeligt handlerum til at agere fleksibelt i deres konkrete kontekst. Dette 

ledelsesrum er både noget, man får, og noget man tager, og oplægget giver 

forståelse for, hvad der hhv. indskrænker ledelsesrummet, og hvordan man kan 

arbejde med at udvide det. Herunder kommer vi ind på de vigtigste 

styringsprincipper, ligesom vi diskuterer, hvordan man som leder kan balancere 

mellem disse. 

I forlængelse heraf diskuterer vi risici i forbindelse med leveringen af 

velfærdsydelser i den offentlige sektor. Der er nemlig sjældent entydigt rigtige 

eller forkerte svar på de udfordringer, som medarbejdere står over for i mødet 

med borgere. Risikoledelse er den ledelsesadfærd, der udøves i risikofyldte 

situationer – altså situationer, hvor der er en høj grad af usikkerhed omkring 

konsekvenserne af en beslutning. Ofte er der ikke klare svar, når medarbejdere 

træffer beslutninger i komplekse sager, der involverer borgere. Der ligger en 

skønsmæssig vurdering bag, hvor medarbejdere blandt andet trækker på deres 

faglige viden og erfaring. Oplægget går i dybden med, hvad risikoledelse 

konkret indebærer. Efterfølgende drøftes, hvad risikoledelse betyder for ledere 



på det socialpædagogiske område. Netop når ledere har brug for at bedrive 

risikoledelse, er et afstemt ledelsesrum vigtigt. 

Oplægsholderne er hhv. professor Lotte Bøgh Andersen, centerleder på 

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og medlem af den daværende 

ledelseskommission, og ph.d.-stipendiat Emily Rose Tangsgaard Christensen, 

der forsker i risikoledelse i ledelsescenteret. 

På mødet ønskes en tilkendegivelse fra Ledersektionens bestyrelse om dette 

forslag samt eventuelle forslag til andre temaer / oplægsholdere. 
 
 

Indstilling: 
Sektionsbestyrelsen drøfter forslaget og kommer med en indstilling til det 

videre arbejde med konferencen. 
 
Behandling: 

Der er opbakningen til emnet og de 2 oplægsholdere til den fælles 
lederkonference. 

 
Der skal gives besked til Østjylland om, at det er vigtigt at oplægget er 
praksisnært. 

  
Beslutning: 

Peter meddeler Kreds Østjylland, at der kan arbejdes videre med det af Kreds 
Østjylland forslåede oplæg. Peter gør endvidere opmærksom på, at oplægget 
skal kunne relatere sig til praksis. 

 
 

5.4 Aktiviteter i 2020 
 
Bilag: 

 
Bemærkning: 

Sektionsbestyrelsen skal forholde sig til, om der skal være flere arrangementer 
for lederne i 2020. Arrangementer, der ligger ud over Generalforsamlings-
arrangementet og Fælleskonferencen med Kreds Østjylland til efteråret.  

Såfremt det under punkt 5.1. blev besluttet, at fastholde oplæg med Steen 
Guldberg i forbindelse med generalforsamlingen, er budgettet til 

ledersektionens arrangementer opbrugt for 2020. 
I henhold til budgettet for medlemsarrangementer for leder-medlems-gruppen 
vil der være tale om et udgiftsniveau alt inklusive på kr. 8 – 10.000 

 
Indstilling: 

Det besluttes om der skal afholdes et arrangement udover de 2 nævnte for 
lederne i Kredsen i 2020, og i givet fald hvornår og med hvilket indhold. 

 
Behandling: 



Der fremhæves, at der blandt ledere i resten af 2020 vil være begrænset tid til 
konferencer og aktiviteter udenfor egen matrikel. Derfor er der ingen tro på, at 

vi kan samle ledere til mere end et arrangement mere i 2020. 
 
Beslutning: 

Der afholdes 1 fælles lederkonference i 2020, der skal kombineres med en 
afvikling af den udsatte generalforsamling.  

 
 

5.5 Lederlandsudvalgets møde tirsdag d. 26. maj 

 
Bilag: 

 
Bemærkning: 
Det koordinerende møde er foreløbigt udskudt til Lederlandsudvalgets næste 

møde d. 1. september 2020, og måske ændres denne dato også. 
I stedet afholdes der et afkortet møde for Lederlandsudvalget d. 26. maj via 

Skype eller Teams. 
 
På mødet d. 27/11-19 blev det besluttet, at Jan deltager – sammen med 

Susanne og Peter i det koordinerende møde. 
Hvem der deltager i det udskudte møde afklares når datoen foreligger  

 
Indstilling: 
Til orientering 

 
Behandling: 

 
Beslutning: 

Jan ønsker at fastholde pladsen ved det koordinerende møde, der indtil videre 
planlagt til den 1. september. Jan forbeholder sig retten til at melde fra, hvis 
mødet flyttes og derved ikke kommer til at passe med hans kalender. 

 
Der er LLU møde 26. maj, hvor Susanne desværre ikke har mulighed for at 

deltage. Susanne laver en skriftlig tilbagemelding til Udvalget, hvorfor alle 
opfordres til at læse dagsorden (kan læses på Prepare) og skrive til Susanne ift. 
synspunkter.  

 
5.6 Udpegning af nyt medlem til Kredsens Socialpolitiske udvalg 

 
Bilag: 
5.6.1 Kommissorium for Socialpolitisk udvalg 

5.6.2 Socialpolitisk årshjul 2020 
 

Bemærkning: 
I henhold til Kredsens kommissorie for socialpolitisk udvalg udpeger bestyrelsen 
for ledersektionen 2 repræsentanter blandt sine medlemmer til udvalget. 

Hidtil har de 2 repræsentanter været Susanne Østergaard og Bo Christensen. 
Bo har meddelt, at han ønsker at udtræde af Socialpolitisk udvalg, da han ikke 

har mulighed for at deltage i årets 2 møder. 



 
Ledersektionens bestyrelse skal derfor foretage ny udpegning til Socialpolitisk 

udvalg. 
 
Til orientering kan det oplyses, at møderne i 2020 ligger på følgende datoer:  

Torsdag d. 7. maj og torsdag d. 26. november. 
 

Indstilling: 
Ledersektionens bestyrelse foretager udpegning til Socialpolitisk udvalg. 
 

Behandling: 
Kort drøftelse, hvor Jan melder at han evt. vil tage pladsen, hvis der ikke er 

nogen (Linda eller Tina), der byder ind som repræsentant – dette må kunne 
afklares den 25.8 ved næste bestyrelsesmøde. 
 

Beslutning: 
Tina ønsker at være ledersektionens repræsentant, udover Susanne, i 

Socialpolitisk udvalg.  
 
 

6. Redegørelser og sager til orientering 
 
6.1 Intet 
 

 

7. Eventuelt 
 

7.1 Næste møde 

 
Bemærkning: 

Næste møde er tirsdag d. 25. august 2020 
 
Susanne har et ønske til næste mødes dagsorden.  

Et punkt, hvor vi drøfter, hvordan vi som organisation kan arbejde for, at det 
for basismedarbejdere bliver attraktivt at gå ledelsesvejen.  

Punktet skal udvikles sammen med Susanne, hvor både problemet beskrives, 
og hvor der foreslås nogle aktiviteter, der kan arbejdes med lokalt/centralt.   

 
 


