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Møde i FTF’s Lederråd den 1.3.2016 

 
 
Til stede: Claus Hjortdal, Irene Hesselberg, Sanne Lorenzen, Birte Nissen, Bjarne Madsen, 
Steen Devantier, Ulrik Husum, Erik Andersen, Gert Winkelmann, Kirsten Nielsen, Alex Salling, 
Lisbeth Schrøder, Jørgen Mosbæk, Stine Kofoed, Rud Nielsen og Martin Andersen 
 
Fraværende: Anders Fløjborg, Michael Agerbæk, Bente Sorgenfrey, Ole Mørk og Martina Jürs 
 
 
Ad. 1 - Opsamling for Lederråds- FU-seminaret 

Formanden orienterede om nogle af de emner som FU drøftede på deres seminar – omdrej-

ningspunktet var de forandringer som ledere oplever i dag. FU drøftede også, hvad Lederrådet 

skal fremadrettet. Hvad der er af dagsordner som er fælles for de offentlige - og private lede-

re.  

 

FU havde på seminaret udarbejdet en vision for Lederrådet - at ”sikre alle lederne i alle FTF-

organisationerne har en stærk stemme”, hvilket Lederrådet bakkede op om. 

 

På seminaret havde FU endvidere udarbejdet et katalog med emner og indsatser som var 

inddelt i tre kategorier, som formanden gennemgik. 

 

De tre områder var: 

Organisatorisk  

Formanden nævnte nogle af de punkter som omhandlede de organisatoriske perspektiver, 

herunder Lederrådets plads i FTF og i en eventuel ny hovedorganisation – og vigtigheden i at 

alle lederne i FTF-organisationerne har en stemme. 

 

Ledervilkår  

I forhold til ledernes vilkår fremhævede formanden, styringsdagsorden, grænseoverskridende 

arbejde – grænseløse arbejde og OK18. Her drøftede Lederrådet de muligheder der kunne 

være i at samarbejde på tværs af lederorganisationerne for at kunne byde ind med krav til 

OK18 – velvidende, at de ikke ejer overenskomsterne. Lederrådet besluttede at arbejde videre 

med OK18 sporet, da det f.eks. kan være ledere som forlader FTF-organisationerne til fordel 

for DJØF, hvor de får en bedre overenskomst rent lønmæssigt. Der var forslag om at lave et 
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bagkatalog med lederoverenskomsterne fra de forskellige organisationer og forslag til at lave 

en overenskomstcamp, for de i Lederrådet, som har interesse. 

 

Fagprofessionel ledelse 

Formanden fremhævede enkelte emner som fremme af den fagprofessionelle ledelse og afbu-

reaukratisering (mere tillid og selvledelse) og styringsdagsorden, hvor den fagprofessionelle 

ledelse er i spil. Lederrådet besluttede at arbejde videre med fokus på fagprofessionel ledelse. 

 

Trepartsforhandlingerne 

Formanden orienterede om, at Bente Sorgenfrey havde deltaget på seminaret for at komme 

med en status på trepartsforhandlingerne og drøfte mulighederne for, at Lederrådet kan spille 

ind med ledervinkler til treparten. 

 

Der var forslag fra Lederrådet om, at fokusområderne kan bringes ind de respektive leder-

råd/fraktioner, for at kunne få feedback – og en fælles forståelse for aktuelle emner. 

 

Kommunikation  

På seminaret havde FU drøftet en kommunikationsstrategi for at skabe synlighed for Lederrå-

dets arbejde.  Bl.a. får Lederrådet hjælp udefra til at få skrevet artikler og lavet markedsfø-

ringsmateriale. Der var også ”go” for, at Lederrådet får sit eget logo, som kan understøtte 

Lederrådet visuelle identitet. 

 

Det vil være en stor hjælp, hvis de enkelte organisationer udbreder nyheder fra Lederrådet. 

Lederrådet aftalte, at Lederrådets medlemmer sender en mailadresse til Charlotte Krogh Niel-

sen på chni@ftf.dk, som så kan sende nyhedsmail/info om Lederrådet – og organisationerne 

kan komme med ideer til, hvilke emner/nyheder Lederrådet kan arbejde med.  

 

Der var også forslag til, at FTF laver en hovedhistorie som foreningerne kan arbejde videre 

med.  

 

Ad. 2 og ad. 3 - Vision og mission for Lederrådet/Fokus på de politiske dagsordner 

Lederrådet besluttede at arbejde med følgende emner det næste år: 

• Fagprofessionel ledelse 

• OK 18  

• Grænseoverskridende arbejde (Lederens psykiske arbejdsmiljø, ledelsesrum mv.)  

 

Der var enighed om at etablere nogle grupper, der har interesser på forskellige områder – 

med efterfølgende godkendelse i Lederrådet. 
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Ad. 4 - Folkemødet på Bornholm 

Formanden orienterede om session om ledelse på Folkemødet fredag den 17. juni kl. 13.00-

14.00, og Lederrådet besluttede, at temaet skulle være ”Det grænseoverskridende arbejde” 

sammen med LO/Bodil Otto. Claus Hjortdal, Irene Hesselberg og Sanne Lorenzen fra Lederrå-

det deltager på panelet.  

 

 

Luisa Gorgone 


