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Ledersektionens bestyrelsesmøde 28. august 2015  
Sted: Dansk Socialrådgiverforening, Toldbodgade 19 B, 1253 Kbh. K 
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• Velkomst og orientering ved formand Anders Fløjborg 
Folkemødet på Bornholm var en stor succes. Der var mange gode oplæg og 
arrangementer. Anders og Charlotte deltog i middag HK’Ks chefgruppe og 
ligeledes i en middag med FTF’s ansvarlige på Lederområdet HR – chef 
Luisa Gorgone. Og som noget nyt udgav vi i regi af Offentlig Ledelse et 
nyhedsbrev fra Folkemødet. 
 
Kapitel til bog om ledelse af rehabilitering var genstand for en stor og 
intensiv arbejdsindsats i foråret. Bidraget til bogen var et ønske fra 
formanden Majbrit Berlau. Samarbejdet med projektets journalist blev 
afbrudt og Charlotte blev koblet på som bistand til Anders på et tidspunkt 
meget tæt på deadline. Det lykkedes og det er vurderingen, at resultatet er 
godt. Bogen, der er nr. 3 i en serie fra Rehabiliteringsforum Danmark vil 
formentlig blive lanceret på rehabiliteringskonferencen den 26. oktober. 
Anders og Charlotte regner med at deltage. 
 
Det halvårlige møde med formand Majbrit Berlau blev afholdt 19. august. 
På dagsordenen var indsatsen for før-ledere, gensidig 
forventningsafstemning og FTF’s lederråd. For så vidt angår indsatsen for 
før-ledere er det en god vinkel og et udviklingsområde for DS, men for 
tiden ikke et prioriteret indsatsområde, da foreningen i forbindelse med 
DS2022 har søsat mange projekter, som er prioriteret højere.   
Anders er udpeget som DS repræsentant til FTF’s Lederråd og har i samråd 
med formanden besluttet at stille op til en af forretningsudvalgets fire 
pladser, når valget afholdes den 11. september. 
 
I løbet af næste uge sendes en sensommerhilsen ud til medlemmerne af 
ledersektionen. 
 
Anders er inviteret til at deltage i L’s Lederkonference 5-6. november og 
deltager også i KL’s Ledertræf 23. september. 
 
Den 9. september holdes der inspirationsmøde i Århus 9.september om 
professionel forsimpling med Anders Trillingsgaard som oplægsholder. 
Meget tyder på at hans arbejde om professionel forsimpling bliver noget, 
som alle forholder sig til. Der er gratis deltagelse og muligvis stadig ledige 
pladser. 
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• Budget 2015-2016 
Helle Christoffersen gennemgik status på budgettet. Budgettet justeres 
i forhold til de aktuelle udgifter blandt andet i forhold til 
Socialrådgiverdage. Opdateret budget lægges på sagen. 

 
 

• Socialrådgiverdage 
Bestyrelsen har indgået aftale med Leon Lerborg som oplægsholder om 
”Ledelsesrummet”. Bestyrelsen afholder ligeledes en reception, hvor 
der skal serveres cremant, gulerodsstave og pebermyntestokke 
(gulerod eller ”pisk”) Til brug for receptionen beder vi journalist Tina 
Juul Rasmussen om at udarbejde en leaflet med en præsentation af 
Ledersektionen. Derudover skal der bestilles en roll-up med de 9 bud 
om god offentlig ledelse. Alle deltager i Socialrådgiverdage. Hvis egen 
arbejdsplads ikke afholder udgiften betaler Ledersektionen 
bestyrelsesmedlemmets deltagelse.  

 
 

• Indsats for før-ledere 
Anders havde forud for bestyrelsesmødet et møde med Majbrit Berlau 
vedr. indsatsen for før-ledere, se ovenfor. 
 
Bestyrelsen besluttede , at der skal foretages en afdækning af hvilke 
karakteristika, der kendetegner denne gruppe af medlemmer, der 
udøver faglig ledelse uden at have det formelle ledelsesansvar.Formålet 
med en fremadrettet indsats for før-ledere er dobbelt ; dels at skabe 
synlighed for ledelse som en karriere mulighed dels at afdække hvad 
der karakteriserer/afgrænser gruppen af før-ledere. 
 
På den baggrund udarbejdes et oplæg til bestyrelsesmødet i 
forlængelse af Socialrådgiverdage med bud på en evt. proces for 
indsatsen i foråret 2016. 
 
Bestyrelsen drøftede endvidere et forslag fra et konsulentfirma vedr. 
kursus om samarbejde og ledelse i teams. Der gives besked til tilbuddet 
fra konsulentfirmaet om at tiden pt. ikke er inde til en sådan indsats.  
 
Et tilbud fra DS om at tilbyde coaching til før-ledere vurderes når  
oplægget om før-ledere  har været drøftet i bestyrelsen. 

 
 

• Evt. 
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