
Silkeborg Kommunes 
Lederkonference
Reformbølgen – Tsunami eller et bette skvulp?
Hvordan står det til med reformarbejdet i Silkeborg 
Kommune? Hvordan ser fremtiden ud i et reform-
perspektiv? Og hvorfor er det egentlig så vigtigt, 
at vi lykkes med reformerne? 

Professor Kurt Klaudi Klausen og journalist Niels 
Krause-Kjær tager hul på debatten om reformer som  
et vilkår, vi som ledere skal navigere i. De har  
fo kus på, hvilke erfaringer og resultater, der er op  -
nået indtil nu, med særligt perspektiv på kom  mu  n al     - 
reformen i 2007. Desuden drøfter de, hvor dan re for -
merne indvirker på os som ledere i kommuner ne.

Derefter får du mulighed for at udforske en af føl-
gen de tre vinkler: Hvordan kan vi få reformerne  
til at blive til strategier, der bliver til daglige ledel-
sesmæssigebeslutninger? Hvilke svar giver de nyere 
styringsredskaber? Hvordan kan vi håndtere  
reformarbejdet og få medarbejderne med?  

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

Venlig hilsen 

Jann Hansen, Leif Sønderup, Hanne Ahrens,  
og Jens Peter Hegelund Jensen.

2014
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.

19. september 2014
kl. 8.00-13.00
I Jysk Musikteater



Klik her 
og tilmeld dig

Program

8:00 Ankomst og registrering

8:15 Hvordan står det til med reformarbejdet i Silkeborg Kommune?  
Hvordan ser Direktionen fremtiden i et reformperspektiv?

9:00 Reformbølgen – Tsunami eller et bette skvulp? Professor Kurt Klaudi  
Klausen og journalist Niels Krause-Kjær i samtale om, hvor dan reformer 
bliver til og hvilke erfaringer og re sul ta ter, der  er opnået indtil nu med 
særligt perspektiv på kommunal reformen i 2007. De drøfter især, hvor-
dan reformerne indvirker på os som ledere i kommunerne.

10:00 Pause, 30 min

10:30 3 spor om reformer 

 Spor 1: Når reformer bliver til strategier, der bliver til daglige  
ledelsesmæssige beslutninger Mekanismer, ledelsesrum og muligheder? 
Hvad er opgaven på de forskellige niveauer?  
Ved professor, Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet.

 Spor 2: Reformarbejdet og lederrollen Hvilke svar giver nyere styrings-
redskaber i forhold til reformer og ledelsesrollen? Hvordan håndterer 
lederen reformarbejdet, og hvilke udfordringer stiller dette for lederrollen? 
Ved adjunkt Dan Bonde Nielsen, Syddansk Universitet 

 Spor 3: Succesfuld implementering af reformer – erfaringer og gode råd 
En guide til reformarbejdet i lederens dagligdag. Hvordan får jeg  
medarbejderne med?  
Ved oberstløjtnant Kristian Malver fra Chef for Personelstrategi sektionen, 
Forsvarskommandoen 

11:45 Pause, 15 min

12:00 Paneldebat: Lederrollen og ledelsesopgaven i en reformtid  
Opsummering af perspektiver og fremtidsudsigterne for  
”Ledelse i en reformtid” og spørgsmål fra salen.

12:45 Afrunding, farvel, og tak for denne gang.

13:00 Frokost

Tilmeld dig nu til det spor, du ønsker.

Du kan kun deltage i ét spor. 

Klik her og tilmeld dig SKUs kursussystem  
senest 1. september.
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https://sk.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ebe8232d-bca7-43a0-a8d4-3bc28c295372&r=KursusValg.aspx?id=28400
https://sk.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=ebe8232d-bca7-43a0-a8d4-3bc28c295372&r=KursusValg.aspx?id=28400



