
Velkommen 



Dagens program (I) 

• 9.30:  Velkomst v. Formand for Kommunaldirektørforeningen Henrik 
Kolind, Roskilde Kommune 

• 9.40: “Effekter af resultatbaseret styring på velfærdsproduktionen” v. 
Marie Østergaard Møller, KORA 

• 10.10: “Ledelse og styring – hvad virker i hvilken kontekst?” v. Klaus 
Majgaard, CBS 

• 10.40: Pause 

• 11.00: “På vej mod en tillidsreform”, v. Ingvar Mattson, Statskontoret, 
Sverige 

• 11.35: Paneldebat med de 3 oplægsholdere og udvalgte opponenter 

• 12.00: Frokost 

• 12.45: Indledende introduktion af alle forskere, hvor de præsenterer deres 
problemstilling. Alle deltagere har mulighed for at vælge tre 
problemstillinger. 

 



Dagens program (II) 

• 13.00: Konsekvenser for praksis i kommunerne - 1. runde - der arbejdes 
med forskere, som debatterer med deltagerne om centrale pejlemærker 
og udfordringer ift. ledelse og styring. 

• 13.35: Konsekvenser for praksis i kommunerne - 2. runde 

• 14.10: Pause 

• 14.25: Konsekvenser for praksis i kommunerne - 3. runde 

• 15.05: Afrundende paneldebat med de deltagende forskere: Eva Sørensen, 
RUC, Dorthe Pedersen LPF, CBS, Vibeke Normann, KORA, Marie Østergaard 
Møller, KORA. Søren Obed Madsen, CVL, CBS, Tina Øllgaard Bentzen, RUC, 
Leon Lerborg, CVL, CBS, Klaus Majgaard CVL, CBS. 

• 15.30 :Tak for nu. 



Formiddagens panel 

Opponenter: 
Niels Højberg, Aarhus Kommune 
Stine Johansen, Helsingør Kommune 
Christian Nissen, FORUM 



Oversigt over temaer (I) 

• 1) Dorthe Pedersen: "Hierarki og netværk. Hvordan kan samspillet 
forbedres mellem den klassiske ledelse og styring og det nye samspil i 
samskabelse, kapacitetsopbygning og frivillighed ?” Facilitator: Pernille 
Thorup Lokale: Københavns Hovedbanegård 

• 2) Klaus Majgaard: "Hvad sker der i de kommunale cheffora? Individuelle 
og kollektive strategier for håndtering af styringsmæssige 
spændingsfelter.” Facilitator: Stine Roed Nielsen Lokale: Istedgade 

• 3) Leon Lerborg: "Vigtigheden af at diagnosticere sin organisation forud for 
nye styringsinitiativer” Facilitator: Christian Nissen Lokale: Tivoli 

• 4) Søren Obed Madsen: "Loyalitet – Der tales om krydspres, paradokser, 
dekobling og hykleri, men hvad kan, skal og bør kommunale ledere være 
loyale imod?” Facilitator: Jan Kallestrup Lokale: Vesterbro Torv 



Oversigt over temaer (II) 

• 5) Tina Øllgaard Bentzen: ”Hvordan får vi kontrol og tillid til at rime i den 
kommunale styring?” Facilitator: Tommy Christiansen Lokale: Enghave 
Plads 

• 6) Marie Østergaard Møller: "Street level bureaucracy. Hvordan kan 
styringen udformes så den giver mening for de 
velfærdsprofessionelle?” Facilitator: Per Ullerichs  Lokale: Kødbyen 

• 7) Eva Sørensen: "Samskabelse: Varm luft eller vejen til et handlekraftigt 
kommunestyre.?” Facilitator: Kim Herlev Lokale: Lounge Nord  

• 8) Vibeke Normann Andersen: "Med inspiration i Value-based health care 
eller værdibaserede strategier i sundhedssektoren, er spørgsmålet om 
også kunne give mening at styre ud fra værdibaserede strategier i  den 
kommunale sektor?"  Facilitator: Hanne Dorthe Sørensen Lokale: Lounge 
Syd 

 



Workshop 1 

Dorthe Pedersen:  

"Hierarki og netværk. Hvordan kan 
samspillet forbedres mellem den klassiske 
ledelse og styring og det nye samspil i 
samskabelse, kapacitetsopbygning og 
frivillighed ?”  

Facilitator: Pernille Thorup 



Workshop 2 

Klaus Majgaard:  

"Hvad sker der i de kommunale cheffora? 
Individuelle og kollektive strategier for 
håndtering af styringsmæssige 
spændingsfelter.”  

Facilitator: Stine Roed Nielsen 



Workshop 3 

Leon Lerborg:  

 

"Vigtigheden af at diagnosticere sin 
organisation forud for nye 
styringsinitiativer” 

 

 Facilitator: Christian Nissen 



Workshop 4 

Søren Obed Madsen:  
 
"Loyalitet – Der tales om krydspres, 
paradokser, dekobling og hykleri, men hvad 
kan, skal og bør kommunale ledere være 
loyale imod?”  
 

Facilitator: Jan Kallestrup 



Workshop 5 

Tina Øllgaard Bentzen:  

 

”Hvordan får vi kontrol og tillid til at rime i 
den kommunale styring?”  

 

Facilitator: Tommy Christiansen 



Workshop 6 

Marie Østergaard Møller:  

 

"Street level bureaucracy: Hvordan kan 
styringen udformes så den giver mening 
for de velfærdsprofessionelle?”  

 

Facilitator: Per Ullerichs 



Workshop 7 

Eva Sørensen:  

 

"Samskabelse: Varm luft eller vejen til et 
handlekraftigt kommunestyre.?”  

 

Facilitator: Kim Herlev 



Workshop 8 

Vibeke Normann Andersen:  

 

"Med inspiration i Value-based health care eller 
værdibaserede strategier i sundhedssektoren, er 
spørgsmålet om også kunne give mening at styre 
ud fra værdibaserede strategier i  den 
kommunale sektor?"   

Facilitator: Hanne Dorthe Sørensen 


