
At sætte retning og skabe resultater

sammen med og via andre

Status for 

ledelseskommissionen



Side 2

Grundpræmisserne for kommissionens arbejde

❖ Offentlig ledelse skal skabe værdi for borgerne

❖Offentlig ledelse er en særlig disciplin

❖ Udøvelsen af ledelse er afhængigt af konteksten

❖ Øget økonomisk ansvarlighed giver plads til at løsne på 

styringshåndtaget 



Side 3

Udvalgte centrale temaer i den fælles bestræbelse på at 
få endnu bedre offentlig ledelse

❖ Borgeren skal i centrum

❖ Ledere skal sætte retning

❖ Ledere skal udvikle sig

❖ Forvaltningscheferne skal lede udvikling af driften

❖ Samspillet med den politiske ledelse skal styrkes



Side 4

Borgeren skal i centrum



Side 5

Borgeren skal 
(fortsat) være i 
centrum

❖Vi skal bruge borgernes viden og 

oplevelser mere aktivt for at holde 

fokus på resultatskabelsen.

❖Hvordan bruger vi vores tid? 

Nærværende ledelse, nærværende 

offentlig service – til gavn for borgerne.

❖Data af ordentlig kvalitet - tilgængelig 

på alle niveauer - er en forudsætning. 



Side 6

Borgeren skal i centrum

❖ Information om andre institutioners 

aktiviteter er en forudsætning for 

samarbejde til gavn for borgerne.

❖ Mange har ikke tilstrækkelig information 

om andre offentlige institutioners aktiviteter.

❖ Lederne skal opsøge relevante partnere 

og opstille fælles succeskriterier.

Anm.: n=1517. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er 

sorteret fra. 

Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 93
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Samlet

Sammenhæng mellem fagområde og tilstrækkelig information fra andre offentlige 

institutioners aktiviteter

Andele. ”Har du tilstrækkelig information om andre offentlige institutioners aktiviteter, 

der har betydning for løsningen af din kerneopgave?”

I meget høj gradI høj gradI nogen gradI lav gradI meget lav grad



Side 7

Ledere skal sætte retning



Betydningen af visioner

Vores mål er at skabe videndeling og dialog på tværs af forvaltninger, kommuner, regioner og 

grænser. Vi vil skabe et større offentligt fokus på livsvilkårene for mennesker med 

funktionsnedsættelse, og fremme samarbejdet mellem alle parter med interesse inden for det 

socialpædagogiske område, for derigennem at nå vores fælles vision: 

”Vi vil sikre optimale vilkår for bo-, samværs- og aktivitetstilbuds brugere og ansatte”.

http://socialtlederforum.dk/


Side 9

”Medarbejderne ønsker at høre den 

øverste ledelse forklare, hvilken 

retning skibet sejler” Lærer på 

Tåsingeskole

”God ledelse er at invitere medarbejderne 

ind til at være med på holdet som 

medspillere” Skoleleder på Tåsingeskolen

”Vi vidste, hvad der skulle ske. 

Vi havde en overskuelig 

dagsrytme med ro og tryghed. 

Det var bare det bedste” 

Tidligere elev på Tåsingeskoles 

centerafdeling

Vi har som mål at fokusere på ressourcer og 

potentialer uden at tabe problemerne af syne

(Centerafdelingens hjemmeside)



Side 10

Ledere skal sætte retning

❖ Både dansk og international forskning viser 

positive resultater af visionsledelse

❖ Det handler om evnen til at tale den 

konkrete opgaveløsning ind i en 

samfundsmæssig kontekst - om at skabe 

mening. 

❖ Det handler om aktivt at påtage sig 

lederrollen.



Side 11

Ledere skal sætte retning

❖ Der er brug for at styrke lederidentiteten 

flere steder. 

❖ Den faglige identitet skal balanceres med 

den ledelsesmæssige – og sidstnævnte 

skal fylde mindst lige så meget som den 

faglige identitet.

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Anerkendelse

Distribueret

ledelse

Faglig ledelse

Visionsledelse*

Meget stærk lederidentitet (8-10)

Stærk faglig identitet (0-4)

Lige stærk faglig og lederidentitet (5)

Stærk lederidentiet (6-7)

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og lederidentitet

Gennemsnit. Ledelsesadfærd: 0=meget lav brug; 10=Meget høj brug

Lederidentitet: 0 angiver stærk faglig identitet, 10 stærk lederidentitet

Anm.: n=1819. 112 ledere har en stærk faglig identitet; 493 ledere har lige stærk faglig 

og lederidentitet; 517 ledere har en stærk lederidentitet; 697 ledere har en meget

stærk lederidentitet.

*: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression)

Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 40-52 og 94

Brug af ledelsesadfærd



Side 12

Det er svært at sætte retning, 
hvis ledelsen bliver smurt ud 
over for mange skiver brød

❖ Mange ledere har et meget stort 

ledelsesspænd – især ældreområdet,  

sundhedsvæsenet og grundskolerne, men 

nogle af jer ledere på socialområdet har også 

ledelsesansvar for mange medarbejdere

❖ Nærværende og aktiv ledelse er svært at 

bedrive i de store enheder. 

❖ Men også opmærksomhed på udfordringer 

ved flere hierarkiske niveauer samt risiko for 

lav ledelsesidentitet ved små ledelsesspænd
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Enkelte lederes ledelsesspænd på tværs af fagområder samt områdernes 
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Gennemsnit er markeret med lodret streg. Enkelte ledere er markeret med kryds.
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19

Antal medarbejdere, som lederen holder MUS/LUS med

Anm.: n=1819. 

Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 18.



Side 13

Hvorfor ledelsesgrundlag: Personligt og organisatorisk

Icebreaker

Øvelse 1: Skriv med almindelige ord, hvad du forbinder med god ledelse

Fremtiden – find dine pejlepunkter

Øvelse 2: Hvad ønsker du, at dine medarbejdere siger til dig, den dag du stopper i nuværende 

job?

Øvelse 3: Hvilke dimensioner vil du måle din egen ledelsesindsats på, når du slutter i jobbet?

Fortiden – lær af dine succeshistorier

Øvelse 4: Beskriv kort tre eksempler, hvor du ved, at du gjorde det fremragende som leder

Nutiden – bliv bevidst om dit ståsted

Øvelse 5: Hvilke fire ledelsesværdier mener du, er de vigtigste for din egen udøvelse af ledelse



Side 14

Ledere skal udvikle sig



Side 15

Ledere skal udvikle sig

❖ De formelle lederuddannelser skal 

kigges efter i sømmene. Fx mere fokus på 

datainformeret ledelse. 

❖ Ledere af ledere skal have fokus på 

andres ledelsesudvikling. En særlig indsats 

over for nye ledere. 

❖ Ledelsesudvikling skal være mere 

praksisorienteret – der skal komme 

adfærdsændring ud af det. 



Side 16

Lederuddannelse og selvtillid ift. forsk. ledelsesopgaver

Lederuddannelse skal passe til ledelsesopgaven: 

Ledere med såvel diplom- som masteruddannelser 

har mere selvtillid ift. personaleledelse, mens ledere 

med master derudover oplever sig som ekstra 

kompetente ift. ledelse rettet udad og opad. 

Deltagere på tværs af forskellige områder af den 

offentlige sektor => interaktionen med ledere fra 

andre områder. 

Lederudvikling skal ruste lederne til at have dette 

fokus 

Lederudvikling skal forholdes til ledelsesopgaven



Side 17

Ledere skal udvikle sig

❖ Mange skal træne deres personlige 

lederskab - fx ved at udarbejde og 

fremlægge sit personlige ledelsesgrundlag.

❖ En særlig indsats for at udvikle 

lederidentiteten hos nye ledere vil gøre 

ledelse mere attraktivt og smitte positivt af 

på driften 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Visionsledelse

Anerkendelse*

Faglig ledelse

Distribueret

Ledelse*

20+ år10-19 år5-9 år0-4 års erfaring

Brug af ledelsesadfærd

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og samlet ledererfaring

Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug

Anm.: n=1819. 333 har 0-4 års erfaring; 374 har 5-9 år; 687 har 10-19 år; 425 har 20+.

*: p<0,05 (estimeret OLS-regression) (sammenhæng mellem erfaring og distribueret 

ledelse p=0,056).

Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 10 og 40-52



Side 18

Forvaltningscheferne skal 

lede udviklingen af driften



Hvorfor bekymring?



Side 20

❖ Politisk og ikke mindst administrativ 

detailstyring skal mindskes. 

❖ De faglige fællesskaber skal i højere grad 

påtage sig et helhedsansvar og udvikle 

faglighederne – med afsæt i samfundets 

behov.

❖ Forvaltningscheferne skal bruge flere 

kræfter på at gå i dialog om driften.

Forvaltningscheferne skal lede 
udviklingen af driften



Side 21

❖ Dokumentationskrav opleves af mange 

som begrænsende for at skabe 

resultater.

❖ Dokumentation kan være vigtigt for at 

sikre transparens og mulighed for 

ledelsesopfølgning.

❖ Fokus på proces må ikke stå i vejen for 

at gøre det rigtige for borgeren.

Forvaltningscheferne skal lede 
udviklingen af driften

Anm.: n=1786. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er 

sorteret fra. 

Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 68
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Andele. ”Vurderer du dokumentationsprocedurer som understøttende eller 

begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?”

NeutralBegrænsende Understøttende



Side 22

❖ Ledelseskæden skal hænge sammen 

både vertikalt og horisontalt – det er et 

fælles ansvar.  

❖ Dialogerne skal bygge på systematisk 

viden om, hvad der skaber reel værdi for 

borgeren.

Forvaltningscheferne skal lede 
udviklingen af driften

”Hold op med at tale om kolde 

og varme hænder – kolde 

hænder kan spille de varme 

gode og forbedre kvaliteten for 

borgerne” 

Emma Winther



Side 23

Samspillet med den politiske 

ledelse skal styrkes



Side 24

❖ Politikerne har legitimiteten til at 

interesse sig for alt i den offentlige sektor.   

❖ Ledelse bør oftere være svaret på politisk 

utilfredshed med opgaveløsningen - ikke 

lovgivning.

❖ Politikerne skal være bevidste om, at 

forandring og innovation kræver 

ledelsesmæssig opbakning – også når 

det blæser. 

Samspillet med den politiske 
ledelse skal styrkes



Side 25

Samspillet med den politiske 
ledelse skal styrkes

❖ Det er et grundvilkår, at offentlig ledelse 

foregår i politisk styrede organisationer.

❖ Det betyder, at topcheferne i højere grad 

orienterer sig mod det politiske, end mod 

driften. 

❖ Rammerne for driftsledelse skal styrkes 

gennem et bedre samspil mellem politikere 

og de forskellige ledelsesniveauer. 

”Siger man offentligt, har 

man også sagt politisk”

(Jørgen Grønnegård 

Christensen)

Anm.: n=1802. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er 

sorteret fra. 

Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 

og 69
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interesse

Andele. ”Vurderer du politisk interesse for opgaveløsningen på dit område som 

understøttende eller begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?”

NeutralBegrænsende Understøttende



Side 26

Ledelseslyst og ledelsesglæde
til dig der er leder i det offentlige

❖ Du skal sætte borgeren i centrum

❖ Du skal være tydelig som leder

❖ Du skal lade ledelse fylde mere og styring mindre

❖ Du skal styrke dine medarbejdere

❖ Du skal bringe fagligheden videre

❖ Du skal forbedre driften

❖ Du skal altid arbejde med din egen ledelsesudvikling
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