
Lederkonference 2016
Fredag 30. september 2016 i JYSK Musikteater

Lederrollen i den offentlige sektor – og i Silkeborg Kommune
Den offentlige sektor forandrer sig. Nye reformer og omstillinger præger hverdagen på stort set alle velfærdsområder i 
kommunen. Og det stiller nye krav til dig som leder. 

På dette års lederkonference stiller vi skarpt på den offentlige sektor anno 2016 og de udfordringer og krav, du står over 
for som offentlig leder. Rasmus Willig, sociolog på Roskilde Universitet og Stefan Herman, rektor på Metropol, giver i år to 
forskellige perspektiver på den offentlige sektor, og hvad det kræver af dig som leder. Herefter lægger journalist og vært på 
DR’s Deadline, Niels Krause-Kjær op til en debat, der udfordrer begge parters synspunkter.  

Efter en kort pause vil direktionen præsentere et nyt fælles ledelsesgrundlag i Silkeborg Kommune, som efterfølgende vil 
blive drøftet i en dialog mellem repræsentanter fra Silkeborg Kommune, Rasmus Willig og Stefan Herman.

Og til sidst springer vi til noget helt andet – nemlig Kulturby 2017, som kultur- og borgerservicechef John Bøgelund 
Frederiksen vil gøre os meget klogere på.

Vi glæder os til at se jer! 

Venlig hilsen
Lone Lyrskov, Jann Hansen og Hanne Ahrens

 8.00 Ankomst og registrering

 8.30 Direktionen har ordet
  ”Rigets tilstand” – status og fremtid. Direktionens afsæt til dagens tema 

 9.30 Kaffepause

 10.00 Lederrollen i den offentlige sektor
  2 perspektiver på den offentlige sektor og ledelsesrollen 
  Oplæg ved Stefan Herman, Metropol og Rasmus Willig, RUC

  Debatten
  Niels Krause-Kjær ”revser” de to debattører, stiller skarpt på uenigheder og finder fællestræk 

 11.00 Pause

 11.15 Præsentation af Silkeborg Kommunes nye ledelsesgrundlag.
  Direktionen præsenterer i hovedtræk ledelsesgrundlagets indhold

  Paneldebat: ”Ledelsesgrundlaget møder virkeligheden”
  Stefan Herman, Rasmus Willig og repræsentanter fra Silkeborg Kommune

  Afrunding
  Direktionen samler op på dagens tema 

 12.30 Kulturby 2017 – og hvad betyder det for Silkeborg?
  Kultur- og borgerservicechef John Bøgelund Frederiksen

 13.00 Frokost

Klik her 
og tilmeld dig

Tilmeldingsfristen  

20. september 2016

https://sk.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ebe8232d-bca7-43a0-a8d4-3bc28c295372&r=KursusValg.aspx?id=43078

