
Skab værdi i fremtidens 
myndighed
Den 28. - 29. maj 2019

ÅRSKONGRES 2019 // PROGRAM



Som leder eller chef agerer du i en helt særlig ramme, hvor 
du både er med til at sikre sammenhæng og stærk specia-
lisering. Rammen er under hastig forandring med et fokus 
på at skabe øget værdi for de ældre og for dem med behov 
for støtte til at opnå eller generobre et så selvhjulpent liv 
som muligt.

”Det starter med dig” lyder det fra ledelseskommissionen 
under overskriften; ledelseslyst og ledelsesglæde. 
På Substans’ 8. årskongres for myndighedsledere og -che-
fer starter vi derfor med dig og vender, sammen med en 
lille perlerække af forskere og praktikere, blikket mod frem-
tidens myndighed.
 
Vi stiller skarp på dig som leder eller chef på myndigheds-
området. Vi gør det med afsæt i forskning, med inspiration 
fra praksis og med smagsprøver på konkrete greb og værk-
tøjer. Blikket er rettet indad på dig i dit ledelsesrum, udad 
på dine rammer og fremad mod fremtidens ledelsesopga-
ve og nye tendenser i vores kerneopgave:

// Bliv inspireret og få ledelsesgreb til, hvad der styrker dine 
medarbejderes møde med borgerne i en ramme tegnet op 
af krav til dokumentation, økonomistyring og effektive løs-
ninger. 

// Bliv klædt på af konsulenter med redskaber til at styrke 
din ledelseslyst og ledelsesglæde. 

// Kig ind i krystalkuglen og gå med i debatten! 

// Gå i dybden med fremtidens ledelsesopgave. På en ræk-
ke lederlaboratorier bliver du medskaber af fremtidens 
løsninger med ny teknologi, mere inddragelse, bedre sam-
skabelse og forebyggelse.

// Få greb til implementering af borgerstyret økonomi, 
tværgående ledelse, tidlig opsporing på ældreområdet og 
IT-baseret borgerstyret dialog, åbne journaler og tværgå-
ende økonomistyring

Årskongres for myndighedsledere 
og -chefer, 2019



9.30-10.00 // ANKOMST - KAFFE OG MORGENBRØD

10.00 - 10.10 // VELKOMST 
Substans

10.10 - 11.10 
LEDELSESLYST OG  LEDELSESGLÆDE
Caroline Howard Grøn, Lektor ved Kronprins Frederiks Cen-
ter for offentlig ledelse, BSS Aarhus Universitet.  

Da Ledelseskommissionen i 2018 kom med sine anbefalin-
ger, var en del af dem rettet mod lederens evne og vilje til 
at tage lederskabet på sig og gøre det med både lyst og 
glæde. Caroline arbejdede for kommissionen og forsker i 
offentlige ledelse. På den baggrund giver hun sit bud på, 
hvad ledelseslyst og ledelsesglæde betyder i praksis og ikke 
mindst, hvordan de to fænomener skal forstås i relation til 
den del af kommissionens arbejde, der handler om de vilkår, 
offentlige ledere har for at udleve deres ledelseslyst og le-
delsesglæde. Grundlæggende sætter hun fokus på, hvordan 
den enkelte leders lyst til at påtage sig lederskabet spiller 
sammen med de rammer, som lederen leder i og oplægget 
sætter fokus på, hvordan man som leder kan arbejde med 
sit eget ledelsesrum.

11.10 - 11.40
DELTAGERNES PERSPEKTIV PÅ LEDELSESLYST 
OG LEDELSESGLÆDE 

11.40 - 11.55 // PAUSE

11.55 - 12.55 
LEDEREN SOM RAMMESÆTTER OG DRIVKRAFT FOR 
ENGAGEMENT 
Ann-Christina Matzen Andreasen, centerleder og forfatter, fra 
Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret Gentofte. 

Ann-Christina deler ud af de tips og tricks, hun bruger til at 
skabe arbejdsglæde, motivation og stærke resultater hos 
både ledere og medarbejdere. Hende motto er ”ledelse for 
borgernes skyld”. Hun tager os med ind i maskinrummet på 
en arbejdsplads, der tre år i træk er kåret som en af Danmarks 
bedste arbejdspladser, og som i 2018 fik specialprisen som 
Danmarks bedste offentlige arbejdsplads. Tallene taler for sig 
selv. Sygefraværet er faldet med 30 procent, medarbejder-
omsætningen er på under to procent og økonomien er sund. 
Vejen dertil går gennem tillidsbaseret ledelse, delegering af 
ansvar og en tydelig retning for hele organisationen skabt 
sammen med medarbejderne. Sammen med Alfred Josefsen 
har Ann-Christina skrevet bogen: ”Ledelse i virkeligheden. 
Brug koden ”kost” og få 20 procent rabat på bogen her:
www.ledelseivirkeligheden.dk.

12.55 - 13.40 // FROKOST

13.40 - 14.10 
AT LYKKES MED TILLID   
Jakob Schierup Bovin, leder af visitationen i Halsnæs.

Jakob giver et erfaringsbaseret og filosofisk oplæg om at lyk-
kedes gennem tillid. Jakob lukker os indenfor i sit ledelsesrum 
og deler sine erfaringer med radikalt tillidsbaseret styring af 
myndighedsområdet. Hvordan etableres tillid i relationer mel-
lem myndighed og hhv. udfører, borger, topledelse og politisk 
niveau? Hvordan kan det ses på bundlinjerne? Hvilken per-
sonaleledelse kræver det? Kan man måle resultaterne af til-
lidsbaseret ledelse - og hvordan kommunikeres resultaterne?

14.10 - 14.40
LEDERNETVÆRK

14.40 - 15.00 // KAFFE OG KAGE 
- FORTSAT LEDERNETVÆRK

15.00 - 17.00 
SLIP KONTROLLEN 
Poula Helth, ledelsesforsker ph.d. tilknyttet aktionsuniversite-
tet welfare-in-the-making og forfatter.
  
Poulas budskab er, at du kan få mere ledelseslyst og ledel-
sesglæde ved at eksperimentere med dit lederskab. Ekspe-
rimenter i din daglige praksis giver dig afsæt for at skabe dit 
lederskab på helt nye måder. Faktisk skal du vænne dig til, 
at du ind imellem handler, før du tænker og gør noget andet, 
end du plejer. Du skal lære at slippe kontrollen med altid at 
ville være foran det, der sker. Er du kontrolfreak, risikerer du 
at miste evnen til at være nærværende, og når du ikke er nær-
værende, kan du ikke mærke, hvad der sker. Derfor skal du 
slippe kontrollen for en stund og bruge din evne til at mærke 
og iagttage, hvad der sker.
Alt for ofte lader vi stå til og oplever mangel på samarbejde, 
lydhørhed og evnen til at skabe succes. Den gode nyhed er, 
at vi selv kan ændre situationen ved at bruge os selv og vores 
sanser og dermed fylde rummet med ny energi. Energi som 
smitter andre og skaber arbejdsglæde.

19.00 // MIDDAG

20.30 // UNDERHOLDNING: FREDERICIA MUSICALA-
KADEMI

Program // Tirsdag den 28. maj



8.50 - 9.00
INTRODUKTION TIL DAGENS PROGRAM
Ved Substans

9.00 - 10.00
MYNDIGHED OG VELFÆRD I 2025 
– ALTERNATIVE SCENARIER 
Klaus Majgaard, underviser og rådgiver i offentlig styring og 
ledelse. Ekstern underviser og lektor på CBS i master of pub-
lic governance. 

Forholdet mellem myndighed og borger er i opbrud, og flere 
konkurrerende tendenser tegner sig. Én tendens er det øgede 
fokus på effekter og villigheden til at give myndigheden råde-
rum til at gøre det, der skal til for at opnå de ønskede effekter 
(konkurrencestaten). En anden tendens er forsøget på at ind-
drage borgerne i gensidige og mere samskabende relationer 
og netværk (netværksstaten). En helt tredje tendens er ønsket 
om at genetablere bureaukratiske dyder som et bolværk mod 
de første tendenser (den neo-weberianske stat). Hertil kom-
mer udviklingen i digitalisering og nye platforme for samspil 
med borgerne. Dette oplæg vil opstille alternative scenarier 
for velfærd og myndighedsudøvelse i 2025 med afsæt i disse 
tendenser. For hvert scenarium vil vi undersøge, hvad velfærd 
og retssikkerhed bliver til, og hvilke konsekvenser dette har 
for, hvordan kommuner organiserer sig og bliver styret.

10.00 - 10.20
FREMTIDENS MYNDIGHEDSLEDER
Fælles refleksion

10.20 - 10.35 // PAUSE OG NETVÆRK

10.35 - 10.45 
FORSKNINGSPROJEKT OM RELATIONEL KAPACITET
Carsten Hornstrup, ph.d., direktør i Joint Action. 

Introduktion til et landsdækkende forskningsprojekt.

10.45 - 11.35 
PÅ VEJ MOD FREMTIDENS MYNDIGHED
Helle Schnedler, centerchef Københavns Kommune sund-
heds- og omsorgsforvaltning. 

Københavns Kommune har arbejdet med et innovationsbo-
ard, der skal pege på fokuspunkter i udviklingen af og ledel-
se af fremtidens myndighedsopgave. Helle giver en indsigt i 
fund, udfordringer og potentialer set fra Københavns Kom-
mune. 

11.35 - 12.00 
IND I LABORATORIET 
Introduktion til eftermiddagens arbejde i lederlaboratorier. 
Oplægsholdere giver et kort pitch med deres bud på centrale 
udfordringer og løsningsmuligheder i fremtidens myndigheds-
opgave (se oversigt over lederlaboratorier på næste side). 
 
12.00 - 12.45 // FROKOST 
– TID TIL NETVÆRK, MAIL OG TELEFON

12.45 - 13.35 
LEDERLABORATORIER  
Tag del i en af de temabaserede workshops om fremtidens 
kommune! 

Du deltager som medlem i Future Kommunes innovationsbo-
ard. Med afsæt i oplæg fra eksterne eksperter foretager bo-
ardet en kritisk og strategisk drøftelse og udarbejder en plan 
for implementering af nye tiltag. Planen har sigte på gevinster 
og forholder sig til risici og investeringer. Se oversigten over 
temaer i lederlaboratorierne.

13.35 - 13.55 // KAFFEPAUSE OG FERNISERING

13.55 - 14.50 
HOLD NU KÆFT, JEG ER IKKE I FORSVAR 
Eva Stenby Carlsen, konsulent Carlsen&E, certificeret installa-
tør af tillidsfuldt samarbejde.  

Som leder er det vigtigt, at du har kontrol over, hvordan dine 
følelser påvirker den måde, du bedriver ledelse på. 
Krydspres kombineret med stærke værdier omkring velfun-
gerende velfærd kalder på stærke følelser. Det er naturligt og 
svært at komme helt udenom. Det vigtige bliver, hvordan du 
som leder er i stand til at rumme dine følelser og stadig beva-
re adgang til den tænkende del af hjernen. 
Radical Collaboration og The Human Element har i mange år 
været nøglen for ledere til at forstå sig selv og andre bedre.

14.50 - 15.00 // AFRUNDING - TAK FOR DENNE GANG

Program // Onsdag den 29. maj



TILMELDING TIL LABORATORIERNE SKER VED 
ANKOMST TIL ÅRSKONGRESSEN. 
 

1. IT-BASERET - BORGERSTYRET DIALOG 
Nye IT-løsninger tilbyder en let tilgængelig dialog med 
alle de professionelle parter på en gang. Se hvordan 
vi kan tilbyde borgerne en dialog, hvor de er kaptaj-
nen via telefonen eller computeren i hånden. Borgerne 
inviterer selv parter ind på en it-sikker platform. Med i 
dialogen er lægen, hospitalet, kommunens genoptræ-
ning, visitationen, hjemmeplejen, voksen-handicap og 
jobcentret. Kun fantasien sætter grænser. Dialogen ta-
ger afsæt i borgerens behov, ressourcer og drømme. 
Parterne knytter løsninger sammen i en helhedsorien-
teret rehabiliteringsplan. 
Tobias Andersson, Udviklingschef v. Alldialogue.

2. ÅBEN JOURNAL  
Se et eksempel på brugen af åbne journaler i fagsy-
stemet. Ud med journaler der ikke er i øjenhøjde, og 
hvor vi, de professionelle, skriver til hinanden fremfor 
at skrive til borgeren. Ind med en åben platform, hvor 
borgerne kan følge med, se hvad vi ligger til grund for 
afgørelser og kommentere undervejs. Hvilke faglige 
udfordringer opstår, når vi åbner journalerne og hvad 
skal vi være opmærksomme på i processen?
Visitationschef Hanne Rasmussen og udviklingskonsulent 
Bodil Marie Grøn, Fredericia Kommune .

3. LEDELSE PÅ TVÆRS AF OMRÅDER 
Helhedsorienterede og sammensatte løsninger er en 
væsentlig del af sproget i reformerne og i kommuner-
nes strategipapirer. Men får vi egentlig skabt en mærk-
bar forandring for borgerne? Hvor langt er vi egentlig 
kommet og hvad er næste skridt? Seneste forskning 
peger på, at værdiskabelsen sker, når ledelsen går 
forrest og træder ind i kollegaernes ledelsesrum. Få et 
bud på, hvad der skal til for at implementere relationel 
koordineret ledelse og drøft, hvordan det starter hos 
dig? 
Carsten Hornstrup, ph.d., direktør i Joint Action.

4. TIDLIG OPSPORING OG INDSATSER PÅ ÆLDRE-
OMRÅDET 
Hvad er næste skridt, når vi taler tidlig opsporing på æl-
dreområdet? Hvordan kan vi tage erfaringer med akut-
team, triagering til næste niveau og hvordan bruger vi 
big data til mere målrettet sundhedsfremme? Hvordan 
bliver sundhedsscreening en del af indgangen på alle 
områder i kommunen og hvad kan vi så egentlig tilbyde 
borgerne, når de er opsporet? 

5. TVÆRGÅENDE ØKONOMISTYRING
Lad os bare sige det, som det er. Grunden til, at vi ikke 
investerer bedre på tværs af fagområder, er de adskilte 
budgetter. Vi bliver låste og formår ikke at investere på 
tværs, når vi ikke kan følge økonomien for de borgere, 
der går på tværs. Men hvordan styrer vi økonomien på 
tværs og hvad kræver det af ledelsen? Mister vi totalt 
styringen, hvis ledere får bevillingskompetence på om-
råder, hvor de ikke har budgetansvar? Se konkrete bud 
på tværgående økonomistyring på tværs af social, job 
og sundhed.
Charlotte Freil, Økonomichef, Furesø Kommune. 

Temaer i lederlaboratorierne
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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


