
Nogle væsentlige take aways fra 
årskongressen for myndighedsledere 
og -chefer 2020
-	og nogle spørgsmål der kan arbejdes videre med hjemme i 
ledelsesgrupperne

Styring og prioritering:
Jacob Torfing pegede på, at et sted at starte er ved at skabe et dialogrum på tværs, som 
inviterer til en refleksion om de forskellige styringsparadigmer, der er på spil. Hvordan får I 
skabt en hybrid eller et All-star hold, som skaber den største værdi for det tværgående 
arbejde og for borgeren? 



Med en pendant til ‘Ny Syntese’ fra Kristian Dahl, er det også vigtigt at gøre sig bevidst om, 
hvor dit ledelsesgrundlag ligger? Styrer du med både højre og venstre hånd? Eller skal du 
genbesøge et andet område i skismaet fx samskabelse eller robuste fællesskaber? 



Også Lillian Mogensen havde fokus på, prioritering og styring. Her var en pointe at I som 
ledere, tæt på driften, også må tage styring på udviklingsopgaverne (både dem i får 
ovenfra, samt dem som I selv definerer) og arbejde strategisk med at tænke dem ind i 
driften.


Håndtering af dilemmaer
Der er mange dilemmaer i ledelse, og dilemmaerne står i kø i myndighed. Er det borgerne 
der kommer først, eller er det driftsmålene? Driften har det med at tage over, og den kan vi 
ikke lukke øjnene for. Lillians pointe er, at udviklingsprojekter skal passe ind i den strategi, 
der er valgt for dén kommune, du sidder i. En måde at tage styring og skabe overblik ind i 
udviklingsprojektet kan være ved at arbejde med spørgsmål som: 



•	Hvordan finder du som leder modet og handlekraft til det, du tror på, der skal til? Der er  
ikke en rigtig vej at gå, så det handler om at finde modet og en handlekraft for den 
iderigdom, der skal til. 



•	Hvad er det for nogle medarbejdere – og måske borgere og frivillige du kan tænke med 
ind i udviklingsopgaven? Og hvordan kan I arbejde med det på tværs? 




Digitalisering
Hvor skal man starte? Lad os starte med, hvor vi står? Hvor er vi henne på vores digitale 
rejse? Hvad kan vi i dag, og hvad kræver morgendagen af os? 



Både Jacob Torfing og Kristian Dahl pointerede, at en af de nye veje er digitalisering, og at 
det her er vigtigt, at vi ikke starter med teknik og it, men en dialog som handler om to 
konkrete spørgsmål. Hvad er det egentlig vi kan teknologisk, og hvad vil vi etisk, politisk 
samt fagligt? Og så bygge bro mellem de aspekter. Hertil er det vigtigt at tage med, at det 
er en læreproces for hele organisationen, som handler om, at man sammen skal 
eksperimentere med teknologierne på en refleksiv måde, hvor man hele tiden uddrager 
læring. Det er ikke en snorlige rejse der går fra A - Z, men det bliver en iterativ proces. 



På den digitalerejse vil vi formentlig se, at borgerne selv kan gå ind og lave flere og flere 
ansøgninger, egen funktionsvurdering samt egne bestillinger, og at digitaliseringen taler ind 
i journalsystemer, så myndighed kan lave bevillinger uden at have set og snakket med 
borger. Og så skal vi forholde os til vores mindset omkring god offentlig kommunikation. 
Vores mentale modeller tager sit afsæt i OBS, mens de nye generationer tænker i youtube, 
facebook og snapchat.  



