& ledelse

Invitation til

Lederkonference 2013
Kære Leder

13. september 2013 kl. 8-14
i Jysk Musik- og Teaterhus

13. september holder vi dette års lederkonference. I år handler konferencen
om velfærd og ledelse.
Lille vækst i kommunerne, stigende konkurrence og stadigt større behov for
sammenhæng mellem borgernes ønsker, de politiske mål og medarbejdernes
faglige vurderinger – hvordan leder vi i det landskab af forskellige krav?
Professor Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet er dette års hovedtaler. Ulrik
Kjær sætter den politisk styrede organisation i perspektiv og fortæller, hvilke
temaer der er på dagsordenen i samspillet mellem politikere og kommunens
ledere.
Efter Ulrik Kjærs oplæg har du mulighed for at udforske én af tre vinkler på,
hvordan vi som ledere navigerer i de udfordringer, vi står overfor, når service,
mål og faglighed skal gå op i en højere enhed.

Program
8.00 – 8.15:

Ankomst

8.15 – 9.00:

Silkeborg

og registrering
Kommune og velfærden

Direktionen

giver en status på, hvor Silkeborg Kommune er i forhold
til dagens tema.

9.00 -10.00:

Den

politisk styrede organisation i en velfærds- og ledelsesdagsorden.
Hvor

har den politisk styrede organisation ændret karakter? Og
hvilke temaer er på dagsordenen i samspillet mellem det politiske
niveau og den kommunale organisationens ledere?
Professor

10.00 – 10.30:

Pause

10.30 – 11.45:

3

Ulrik Kjær, SDU

spor om velfærd

Tre

spor med hver deres bud på de udfordringer I som ledere møder
i deres jeres dagligdag. Og hvad I kan gøre for at håndtere udfordringerne.

11.45 - 12.00:

pause

12.00 – 12.45:

Lederrollen

og ledelsesopgaven i velfærdsdagsordenen

Paneldiskussion

med oplægsholdere og repræsentanter fra ledelsen i
Silkeborg Kommune

12.45 – 13.00:

Silkeborg

13.00:

Afrunding

og Jorn
og frokost

Spor 1: Paradoks-ledelse
At få samstemt forventningerne mellem forskellige interesser, der kan være modsatrettede og
paradoksale, er en af vores væsentligste opgaver som offentlige ledere. Paradoks-ledelse
byder ind med nye og anderledes vinkler på
ledelsesopgaven.
Oplægsholder er Lotte Lüsher. Hun er erhvervspsykolog og udkom sidste år med bogen ”Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig
handlekraft i organisatorisk kompleksitet”. Lotte
Lüsher giver en praktisk og handlingsorienteret
indgang til dette forholdsvis nye ledelsesbegreb.

Spor 2: Politikere, organisation og
borgere – samskabelse og sammenhæng
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Mødet mellem politik, borger og organisation
kan gøre ledelse i den politisk styrede organisation til et ”trekantsdrama”. Som ledere skal vi
have fokus på samspillet mellem politiske intentioner, borgernes ønsker og organisationens
kapabilitet. Hvilke krav stiller det til os?
Oplægsholder er Klaus Maigaard, som er
tidligere kommunaldirektør og nu selvstændig konsulent. Klaus Maigaard har i mange år
beskæftiget sig med ledelse i offentlige organisationer og har stor indsigt i de forskellige
mekanismer, der er på spil og ledelsesværktøjer
til at håndtere samme.

Spor 3: Kerneopgaven og fagprofessionalitet i nyt perspektiv
Hvordan kombinerer vi kerneopgavens krav med
den fagprofessionelle identitet? På forvaltningspolitik.dk kan du læse et samlet forslag fra en
større gruppe samfundsforskere om, hvordan
den offentlige sektor i fremtiden skal forvaltes
og herunder ledes.
Oplægsholder er Christian Bøtcher Jacobsen,
Aarhus Universitet, der vil have fokus på de
praktiske betydninger af forvaltningsudspillet og
specielt have fokus på den ledelsesmæssige udfordring med at kombinere kerneopgavens krav
med den fagprofessionelle identitet.

Tilmeld dig nu til det spor, du ønsker
Du kan kun deltage i ét spor. Du tilmelder dig
ved at udfylde tilmeldingsblanketten og sende
den til sku@silkeborg.dk. Tilmeldingsfristen er 1.
september.

Lederkonferencen skaber fælles viden, fælles
forståelse og fælles retning for samtlige lederniveauer.
Konferencen bliver afholdt hvert år i september.
I Direktionen forventer vi, at du deltager. Vi
sender invitationen ud til alle ledere med personaleansvar i Silkeborg Kommune og glæder
os til at se dig!
Venlig hilsen Jann Hansen, Leif Sønderup,
Hanne Ahrens, og Jens Peter Hegelund Jensen.

