
2018 Fredag 21 september 
2018 kl. 8.00-13.00 på 
Jysk Park Ansvej 108, 
8600 Silkeborg

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 
derfor invitationen 
ud til alle ledere med 
personaleansvar i 
Silkeborg Kommune.

Efter Ledelseskommissionen – betydning og perspektiver for offentlig ledelse.

Endelig kom den! Ledelseskommissionens 
rapport om ledelse i den offentlige sektor. 
Rapporten indeholder 28 anbefalinger fordelt 
på syv hovedoverskrifter. Hvad er betydningen 
og perspektiverne for den offentlige sektors 
ledere? Og for ledere i Silkeborg Kommune? 
Rapporten har affødt mange forskellige 
reaktioner og meninger, men vi vil gerne 
invitere til at vi i Silkeborg danner vores eget 
billede af anbefalingerne.

Men inden vi dykker ned i indhold og resultater 
fra rapporten, vil vi gerne drøfte, hvordan 
anbefalingerne tolkes ind i den udvikling den 
offentlige sektor og samfundet generelt er inde 
i. Ja det er faktisk her, vi starter. Teknologien 
buldrer afsted, og mulighederne for nye 
arbejds- og ledelsesformer synes at udfolde 
sig i disse år. Hvad er det for en udvikling, vi er 
vidne til, og hvad betyder den for den offentlige 
sektor i Danmark?

Til at fortælle om den udvikling har vi inviteret 
Andreas Hjorth Frederiksen fra Tænketanken 
Mandag Morgen, der samtidig vil give 
bud på, hvad vi som kommune skal være 
særligt opmærksom på blandt de mange 
udviklingstrends.

Og så skal vi tilbage til Ledelseskommissionen 
og dens perspektiver for offentlig ledelse og 
den offentlige leder. Vi har indbudt Christian 
Bøtcher Jacobsen fra Århus Universitet til at 
”udlægge teksten”. Christian vil efterfølgende 
indgå i en dialog med fire ledere fra Silkeborg 
Kommune om deres overvejelser i forhold til 
anbefalingerne. Han vil også kort introducere 
os for det nye Kronprins Frederiks Center for 
Offentlig Ledelse, der blev indviet i juni 2018.

Rapporten fra Ledelseskommissionen kan 
findes på  
www.ledelseskom.dk. 

Endelig får du mulighed for - sammen med 
dine lederkolleger - at drøfte det, du har 
hørt med henblik på at blive endnu skarpere 
på, hvad netop du tænker i forhold til 
Ledelseskommissionens anbefalinger. 

Direktionen vil til sidst samle op på dagens 
indlæg og perspektivere dem i forhold til de 
strategier og indsatser, Silkeborg Kommune  
vil have fokus på fremadrettet.

Silkeborg Kommunes
Lederkonference

Vi glæder os til at se dig til en  
udbytterig dag.

Venlig hilsen

Lone Lyrskov, Jann Hansen,  
Hanne Ahrens og Anders Kjærulff

http://www.ledelseskom.dk.


  

Program Klik her og tilmeld dig 

Senest 10. september 2018 

 

Du kan læse mere om oplægsholderne på næste sideSted: Jysk Park
Dato: 21. september 2018
Tid: 8.00-13.00

8.00 Ankomst + kaffe 

8.30 Velkomst 
 v/ Direktionen

8.35 Fremtiden for den offentlige sektor 
 v/Andreas Hjorth Frederiksen, Projektdirektør, Tænketanken Mandag Morgen

9.30 Ledelseskommissionen – perspektiver for offentlig ledelse 
 v/Christian BøtcherJacobsen, Århus Universitet og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

10.15 Pause

10.35 Hvad tænker ledere i Silkeborg Kommune om perspektiverne for deres ledelse?
 Samtale mellem Christian Bøtcher Jacobsen og fire ledere.

11.05 Drøftelser og konklusioner
 Samtale i mindre grupper

11.55 Pause 

12.00 Opsamling og perspektivering 
 v/Direktionen

13.00 Frokost

https://sk.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ebe8232d-bca7-43a0-a8d4-3bc28c295372&r=KursusValg.aspx?id=57989


Andreas Hjorth Frederiksen
Andreas Hjorth Frederiksen er direktør for Tænketanken Mandag Morgen, der arbejder for at 
styrke vækst, velfærd og demokratiske fællesskaber i Danmark. Andreas har mere end 15 års 
erfaring med velfærdsinnovation og socialt entreprenørskab på tværs af sektorer.

Christian Bøtcher Jacobsen
Christian Bøtcher Jacobsen er vicecenterleder i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 
og lektor ved Institut for Statskundskab. Her forsker og underviser Christian i offentlig ledelse, 
motivation og resultatskabelse, og han har stor erfaring med at arbejde med lederudvikling, 
ledernetværk og vidensformidling om offentlig ledelse.

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
Centeret er samlingspunkt for forskere og praktikere, der brænder for at bidrage til en endnu bedre offentlig sektor. 
I centeret samarbejder forskere på tværs af Aarhus BSS, fordi der skabes synergier, når fagligheder mødes. Det 
overordnede mål er at forbedre offentlige organisationers muligheder for at leve op til og udvikle deres målsætninger. 
Det sker gennem tre sammenhængende bidrag, der tilsammen understøtter målet: 

1. International topforskning inden for offentlig ledelse

2. Formidling af denne viden i tæt dialog med praksis

3. Udvikling af nuværende og kommende offentlige ledere gennem bl.a. undervisning og træning

Præsentation af oplægsholdere
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