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10.00 - 10.15 // VELKOMST 
Substans

10.15 - 11.30 
STYRINGSPARADIGMER
Ved Leon Lerborg,
forsker på Copenhagen Business School
Leon Lerborgs oplæg vil tage afsæt i en oversigt over 
de styringsparadigmer, som har bidraget til styring 
og ledelse af den offentlige sektor gennem tiderne, jf. 
hans bog Styringsparadigmer i den offentlige sektor. I 
forlængelse heraf vil han diskutere en række problem-
stillinger som fx, hvordan myndighedsrollen har ændret 
sig gennem tiden, hvilken betydning samskabelsesbe-
vægelsen har for offentlige myndighedere, og hvordan 
myndighedere kan samarbejde og samskabe med ”ci-
vilsamfundet”. Lerborg vil yderligere tage fat i begre-
ber som kompleksitet, det præorganisatoriske, dømme-
kraft og visdom, samt i de offentlige institutioners rolle 
i samfundet som helhed.

11.30 - 11.45 // PAUSE

11.45 - 12.45 
OPGAVER I FREMTIDENS MYNDIGHED
Ved Dorte Lykke Jensen, Koncernchef Sundhed og 
Omsorg, Faaborg Midtfyn Kommune
Når ”wicked problems og kejtede skæve løsninger” 
mere er reglen end undtagelsen, hvad kræver det så 
af borger såvel som medarbejder i denne nye nordiske 
velfærd. Dorte Lykke præsenterer, med afsæt i konkre-
te praksiseksempler, hvordan de i Sundhed og Omsorg 
i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med overgangen 
til ny velfærd.

12.45 - 13.45 // FROKOST

13.45 - 14.45 
CHARLOTTE OG MONOPOLET - 1. RUNDE:  
Styring af fremtidens velfærd og konsekvenser 
for fremtidens myndighed
Vi gentager successen fra Årskurset for myndigheds-
medarbejdere med Charlotte og monopolet, hvor I som 
deltagere får lov til at udfordre chefer og direktører, 
som skal drive ledelse på myndighedschefer og -ledere. 
Vi har sammensat et panel af mennesker med holdnin-
ger og forskellige perspektiver på fremtidens myndig-
hed. I vil blive inddraget i dialogen og får mulighed for i 
første runde at formulere konkrete dilemmaer inden for 
temaet ”styring af fremtidens velfærd og konsekvenser 
for fremtidens myndighed”.
Monopolet består af Hosea Dutschke, Magistrats-
direktør Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune, 

Helene Bækmark, kommunaldirektør Faaborg-Midt-
fyn Kommune og Vibeke Ries, Socialchef i Hillerød 
Kommune. Moderator er Charlotte N. Kjær, partner i 
Substans

14.45 - 15.05 // KAFFEPAUSE

15.05 - 16.05 
CHARLOTTE OG MONOPOLET - 2. RUNDE: 
Ledelse af fremtidens myndighed
I anden runde af Charlotte og monopolet skal der for-
muleres og reflekteres over konkrete dilemmaer inden 
for temaet ”ledelse af fremtidens myndighed”.
Monopolet består forsat af Hosea Dutschke, Magi-
stratsdirektør Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune, 
Helene Bækmark, kommunaldirektør Faaborg-Midtfyn 
Kommune og Vibeke Ries, socialchef i Hillerød Kommu-
ne. Moderator Charlotte N. Kjær, partner i Substans

16.05 - 16.15 // PAUSE 

16.15 - 17.45 
NYT! STRUKTURERET ERFARINGSUDVEKSLING 
PÅ UDVALGTE TEMA OMKRING STYRING I 
FREMTIDENS MYNDIGHED 
Struktureres og styres af Substans.
Den strukturerede erfaringsudveksling sættes i gang 
med et kort oplæg fra Tænketanken Fremtidens myn-
dighed. Derefter er der mulighed for en kort walk and 
talk om udvalgte spørgsmål i de grønne områder om-
kring hotellet, inden man vælger et temabord. Når te-
mabordet har arbejdet i en halv time og valgt, hvad de 
vil ”udstille” fra deres dialog, er der fernisering med et 
glas bobler. Temaerne der skal drøftes er:

// Styring af samarbejdet med de frivillige
// Styring af helhedsorienteret sagsbehandling 
 på tværs af myndighedsafdelingen
// Styring i en samarbejdende BUM 
// Styringsmæssige udfordringer med 
 de tidlige udskrivelser 

17.45 - 18.00 
OPSAMLING OG TAK FOR I DAG  
Ved Vølund og Kloster

19.00 -   
MIDDAG 
Med indslag v. musicalperformers fra Fredericia Musi-
calakademi/Den danske scenekunstskole.

8.30 - 8.35 // VELKOMMEN IGEN 
Ved Substans

8.35 - 10.05 
FAGLIG LEDELSE
Katrine Schumann, ledelses- og organisations-
konsulent ved communicate2innovate og 
Søren Voxted, lektor v. Syddansk Universitet
I mange år har ledelse i den offentlige sektor været de-
fineret af New Public Management, der har haft mere 
fokus på målstyring og andre teknokratiske virkemidler 
end det der faktisk er vigtigt, nemlig det faglige fokus!
Der er til stadighed et stigende pres på den offentlige 
sektor om hele tiden at forbedre sig gennem forandring. 
Presset eksisterer i alle ledelseslag, men selve foran-
dringen udmøntes hos lederen og medarbejderen helt 
tæt på borgeren. Det der i sidste ende er afgørende for 
om forandringen lykkes, er om medarbejderne kan og 
vil udøve en faglighed der indfrier de mål, som er opsat. 
Det betyder i praksis, at forandringsledelse er lig med 
faglig ledelse. Det er vigtigt, at ansvaret for den fagli-
ge ledelse forankres hos lederen som er tættest på de 
ansatte i hverdagen og at ledelseslagene over skaber 
legitimitet og anerkendelse til netop faglig ledelse.

10.05 - 10.15 // PAUSE

10.15 - 11.15 
STYRING I FREDERICIA 
Ved Annemarie Zaco-Broe, Velfærdsdirktør, 
Fredericia Kommune
Fredericia Kommune arbejder intensivt med at nytænke 
styringsmodeller inden for velfærdsopgaverne på bl.a. 
social og sundhedsområdet. Kodeord som database-
ret styring, faglig ledelse, udefra - og ind perspektiv, 
samskabelse og partnerskaber er eksempler på, hvor-
dan kommunen skaber nye styringsformer og udfordrer 
tænkningen om, hvilke opgaver kommunen skal løse - 
og på hvilken måde. Med afsæt i to konkrete cases vil 
velfærdsdirektør Annemarie Zacho-Broe give et billede 
på, hvordan der arbejdes med styring på de store vel-
færdsområder i kommunen.

11.15 - 11.55 
STYRING PÅ TVÆRS AF MYNDIGHEDSENHEDER 
- sammenhængende borgerforløb i Furesø Kommune
Ved Rikke Ø. Asmussen, Centerchef, 
Center for Børn og Voksne, Furesø Kommune
Rikke Andersen vil fortælle om projektet ”Sammenhæn-
gende borgerforløb” i Furesø Kommune. Hun vil fortælle 
hvorfor de i Furesø har søsat projektet og problematise-
rer bl.a., hvordan borgere med sammensatte behov har 
alt for mange kontaktpunkter i kommunen og at det er 
en jungle af planer og kommunale medarbejdere. I Fu-
resø har de som en del af et frikommuneforsøg lavet en 
plan med lovgivningsmæssige fritagelser, der giver ad-
gang til data på tværs. Rikke vil fortælle om forsøg med 
tværgående myndighedsteam, ”Grøn bølge” til øvrige 

involverede samarbejdspartnere, netværksmøder som 
myndigheden faciliterer samt borgerkonsulenter og 
virksomhedskonsulenter i en ny koordinerende funktion.
 
11.55 - 12.00 // PAUSE

12.00 - 12.30 
REFLEKSION OVER FORMIDDAGENS OPLÆG OG 
OPSAMLENDE SPØRGSMÅL TIL PRAKSISOPLÆG 
Efter formiddagens to praksisoplæg bliver der mulighed 
for at relatere dem til egne kommuner gennem drøftel-
ser ved bordene. Nogle af refleksionerne deles i plenum 
og formiddagens to oplægsholder samler op på pointer 
og uddyber deres perspektiver yderligere.
Refleksionerne styres af Substans – og kommenteres af 
Rikke Ø. Asmussen og Annemarie Zaco-Broe. 

12.30 - 13.30 // FROKOST

13.30 - 14.20 
STYRING AF NYE INDSATSER SOM UDFØRES 
I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE 
Ved Maj Morgenstjerne, Sekretariatschef, 
Frivillighovedstaden, Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er i 2018 kåret som Europæisk Frivil-
lighedshovedstad. Sekretariatschef for frivillighedsho-
vedstaden, Maj Morgenstjerne, vil fortælle om de nye 
samskabende initiativer og tiltag, der er sat i gang på de 
sociale velfærdsområder. Hun fortæller, hvordan frivil-
lige kan bidrage til dagsordenen for nye veje til velfærd 
og samarbejdet mellem civilsamfundet, kommune, er-
hvervslivet og andre aktører. I oplægget vil der samtidig 
være fokus på, hvorvidt kommunen bør tage styring af 
indsatserne og hvilke risici, der kan være heri. Kan kom-
munens styring blive et overgreb mod frivilligheden, og 
kan man tale om at være ufrivillig frivillig?

14.20 - 14.40 // KAFFEPAUSE

14.40 - 15.50 
FREMTIDENS STYRING OG LEDELSE
Ved professor dr. Claus Nygaard, Managing Director 
cph:learning og Executive Director Institute for 
Learning in Higher Education
Professor Claus Nygaard vil afslutte årets kongres 
med pointer fra sin forskning, der tydeliggør, hvordan 
skiftet fra IQ (individuel intelligens) til CO-Q (kollektiv 
intelligens) stiller nye krav til offentlig ledelse. Claus 
vil give sine bud på, hvordan den offentlige institution 
kan gå fra reaktiv styring af drift til proaktiv udvikling 
gennem samskabelse. Vi bliver præsenteret for nogle 
strategiske modeller og eksempler, som Claus har ud-
viklet i 2017. 

15.50 - 16.00 
TAK FOR DENNE GANG 
- KAN FREMTIDENS MYNDIGHED SÅ STYRES?
Ved Substans

Årsmøde 2018 // Program
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www.substans-konsulenthus.dk

Vores vision er, at borgerne styrkes i mødet 
med kompetente kommunale organisationer, 
der har blik for helhed og sammenhæng.”

HVORFOR HEDDER VI SUBSTANS?
Vi hedder Substans, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi leve-
rer indholdsmæssig tyngde og altid stræber efter at skabe den bedste effekt for vores kunder. De 
opgaver vores kunder og samarbejdspartnere løser har substans, og det ønsker vi at understøtte og 
udvikle yderligere, når de skal styrke deres organisationer, medarbejdere og borgerne. 
 
VI LEVERER SUBSTANS FORDI:
// vi har indgående kendskab til vores kunders praksis.
// vi har viden om nyeste forskning og tendenser på området.
// vi kan koble og implementere strategi i praksis.
// vi er ambitiøse og udfordrer.
// borgerne kan mærke det, når vi har stået for et uddannelses- eller udviklingsforløb.

VORES KONSULENTER
Substans består af en række erfarne konsulenter og undervisere, som vi trækker ind afhængig af 
opgavens karakter. Med mange års erfaring fra praksis på social- og sundhedsområdet plus en bred 
vifte af faglige kompetencer indenfor ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation kan vi 
hjælpe som projektledere, ekspert- og proceskonsulenter. Substans ejes af Charlotte Nejmann Kjær 
og Karin Storr.

CHARLOTTE NEJMANN KJÆR
charlotte@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2544 4770

KARIN STORR
karin@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2616 9380


