
2019 Fredag 27. september 2019 
kl. 8.00-13.00 på Jysk Park 
Ansvej 108, 8600 Silkeborg

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

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.

Borgernes tillid og kommunens legitimitet

Koncernledelsen har i sin strategi 2025 udpeget fire 
overordnede udviklingsspor, som skal være med 
til at sikre, at vi som organisation også om 5-10 år 
kan understøtte de politiske visioner for Silkeborg 
Kommune og er i stand til at gå fremtidige 
muligheder og udfordringer i møde. 

Strategiens vision er, at ”Vi vil være en kompetent 
og nyskabende organisation, der går fremtidens 
muligheder og udfordringer i møde til gavn for 
fællesskabet”. 

De fire overordnede udviklingsspor i strategien er:

• Vi styrker tillid og legitimitet
• Vi udnytter teknologiens potentialer
• Vi skaber helhed og sammenhænge på tværs
• Vi sikrer fremtidens kompetencer
På årets lederkonference sætter vi fokus på tillid 
og legitimitet. Hvorfor taler vi om en tillidskrise i 
den vestlige verden? Hvorfor falder tilliden til både 
politikere, myndigheder og fagprofessionelle? 
Og hvordan kan vi som offentlige ledere tænke 

og handle, så vi styrker tillid og legitimitet? Det 
belyser vi på lederkonferencen fra to forskellige 
perspektiver. Et borger- og offentlighedsperspektiv 
og et politisk perspektiv.

Borgernes tillid er ikke noget vi får. Det er noget, 
vi skal gøre os fortjent til. Men hvordan? Hvad 
har vi i Silkeborg Kommune gjort for at modvirke 
tillidskrisen? Og hvilke håndtag kan vi som ledere 
dreje på i fremtiden? Det giver kommunikationschef 
Hans Mogensen et personligt bud på i sit indlæg 
”Når tilliden ryger bliver demokratiet truet”. Han 
tager blandt andet afsæt i de senere års arbejde 
med Silkeborg Kommunes omdømme med det 
formål at styrke borgernes tillid til kommunen.

Herefter vil professor Peter Bjerre Mortensen fra 
Århus Universitet med udgangspunkt i sin forskning 
give os eksempler på, hvilke konsekvenser dét, at 
vi er en politisk styret organisation, har for hvordan 
vi varetager ledelsesopgaven. Han vil tydeliggøre, 
hvorfor tillid og legitimitet er afgørende for, hvordan 
vi som ledere bør orientere os i det politiske 
landskab, og hvordan det politiske grundvilkår 

også kan rumme overraskelser for os som ledere. 
Det gælder især, når vi ikke helt formår at placere 
os selv i det politiske spil. Her spiller vores evne 
som ledere til at skabe tillid og legitimitet til vores 
politiske ledelse en stor rolle.

Du vil herefter have mulighed for - sammen med 
dine lederkolleger - at drøfte det, du har hørt med 
henblik på at blive endnu skarpere på, hvordan 
du kan arbejde med tillid og legitimitet på din 
arbejdsplads.

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



  

Program
Klik her og tilmeld dig 

Senest 6. september 2019
Sted: Jysk Park
Dato: 27. september 2019
Tid: 8.00-13.00

8.00 Ankomst og morgenmad 

8.30 Velkomst og introduktion til koncernledelsens strategi 2025 – kompetent ind i fremtiden
 v/ Direktionen

9.00 Når tilliden ryger bliver demokratiet truet – hvordan fastholder vi tilliden midt i en tillidskrise, og hvilke håndtag kan vi som ledere dreje på?
 v/ kommunikationschef Hans Mogensen

9.30 Pause

9.50 Ledelse i politikkens vold – tillid og legitimitet
 v/ professor Peter Bjerre Mortensen

11.00 Pause

11.10 Drøftelser og konklusioner
 Samtale i mindre grupper

12.00 Opsamling og perspektivering 
 v/ professor Peter Bjerre Mortensen

12.30 Opsamling og perspektivering 
 v/Direktionen

13.00 Frokost

https://sk.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ebe8232d-bca7-43a0-a8d4-3bc28c295372&r=KursusValg.aspx?id=67194


Peter Bjerre Mortensen
Peter Bjerre Mortensen er professor i offentlig forvaltning ved Institut 
for Statskundskab, Aarhus Universitet. I 2016 udgav han sammen med 
Jørgen Grønnegård Christensen bogen I politikkens vold. Offentlige lederes 
vilkår og muligheder. Han har været inddraget som ekstern ekspert i 
Ledelseskommissionens arbejde og er medforfatter til den aktuelle bog  
Overmod og afmagt. Historien om Det nye SKAT.

Hans Mogensen
Hans Mogensen er kommunikationschef i Silkeborg Kommune. Han har 
arbejdet med strategisk virksomhedskommunikation og omdømmeledelse 
i mere end 25 år, heraf 10 år i private virksomheder og 17 år i offentlige 
virksomheder. Hans Mogensen er uddannet journalist, og han har en 
executive master i strategisk virksomhedskommunikation EMCC fra Aarhus 
Universitet. Desuden har han en række masterfag i offentlig ledelse.

Præsentation af oplægsholdere
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