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Velkommen til 
Offentlig ledelse 2020

Bæredygtig ledelse - De nye styreformer - De nye generationer 
- Mindre pseudoarbejde - Mere taknemmelighed

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2020 henvender sig til alle offentlige ledere på tværs af pro-
fessioner og arbejdsområde. Ledelseskonferencen er en solid tværfaglig platform med fokus på 
networking og erfaringsudveksling på tværs i den offentlige sektor. 

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse afholdes d. 25.  marts 2020 på Bygholm (Scandic) i Horsens.

Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller modspiller?
Per Nikolaj Bukh
Professor v. Aalborg Universitet, førende forsker og ekspert i design af offentlige økonomistyrings-
modeller

Pseudoarbejde: Hvad er det og hvad gør vi ved det?
Anders Fogh Jensen
Filosof, ph.d., forfatter, hyppigt anvendt ekspert i radio og TV samt klummeskribent i Berlingske og 
Jyllandsposten samt forfatter til bogen Pseaudoarbejde (2018)

Ledelse af unge generationer – hvordan?
Alexandra Krautwald
Ledelsesekspert, futurist, forfatter og betroet ledelses- og beslutningsrådgiver for en lang række 
mellem- og topledere i den offentlige såvel som private sektor.

Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden!
Steen Hildebrandt
Professor emeritus v. Aarhus Universitet og adjungeret professor v. CBS, Handelshøjskolen i Køben-
havn og Aalborg Universitet

Taknemmelighed – nøglen til bedre offentlige organisationer?
Rikke Østergaard
Erhvervssociolog, rådgiver, gæstelektor på University of Sidney samt bestsellerforfatter til Sluk Em-
hætten (2016) og bogen Tak! (2017)

Ledelseskonferencen Offentlig Ledelse 2020 vil bl.a. give svar på følgende:

• Hvad er et ledelsesrum, og hvordan ændres det, så den decentrale ledelse styrkes?
• Presser økonomistyringen fagligheden – eller styrker den fagprofessionerne?
• Hvad er pseudoarbejde, hvilke mekanismer ligger bag, og hvad kan vi som individer, som ledere 

og som samfund gøre får at skabe mere tid til kerneopgaverne og til at holde fri?
• Hvordan er Unge i dag anderledes, hvordan kan du som leder bygge bro mellem arbejdsmar-

kedets forskellige generationer og hvilke ledelsesformer er nødvendige?
• Hvad er bæredygtig ledelse, hvordan inddrages de 17 bæredygtighedsmål i praksis, og hvilke 

nye løsninger kræver morgendagen?
• Hvordan skabes motivation med de rigtige incitamenter?
• Hvorfor glemmer vi ofte taknemmeligheden i hverdagens ræs, og hvordan kan taknemme-

lighed blive et naturligt, integreret ”værktøj” i hverdagen og ikke mindst i dit ledelsesarbejde?
 
Læs mere om Bygholm Park Hotel, kørselsvejledning mm. her: 
http://ledelseskonferencen.dk/om-ledelseskonferencen/om-bygholm-park-hotel/

Vel mødt på Ledelseskonferencen 2020!

http://ledelseskonferencen.dk/om-ledelseskonferencen/om-bygholm-park-hotel/
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Oplægsholdere

Per Nikolaj Bukh
Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller 
modspiller?
Effekt er i de senere år blevet et centralt omdrejningspunkt for mange af de fag-
lige og ledelsesmæssige forandringer i den offentlige sektor. Når der ikke er råd 
til at gøre mere af det samme, må der tænkes ud af boksen og gøres mere af 
det, der virker. Og det, som ikke virker, må nedprioriteres eller helt undlades. Det 
kræver nye styringsformer, som kan udvide ledelsesrummet. I sit indlæg vil Per 
Nikolaj Bukh skitsere, hvad effekt-og værdibaseret styring drejer sig om samt give 
eksempler fra danske kommuner og hospitaler.

Uhensigtsmæssige styringsmodeller, manglende viden og utilstrækkelige data 
forhindrer at vi kan lykkes med kerneopgaven. Samtidig breder utilfredsheden og 
frustrationen sig, der råbes på mere tillid og der efterspørges faglighed. Spørgs-
målet er, om en anden og mere avanceret styring kan styrke ledelsesrummet og 
skabe en endnu stærkere fagprofessionalisme?

Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig 
med effektbaseret styring, ledelse og strategi. Han er en af landets førende eks-
perter i design af økonomistyrings modeller og har udgivet mere end 300 artikler 
og 20 bøger. Herudover har Per Nikolaj Bukh rådgivet en mængde kommuner i 
forbindelse med indførelse af effektbaseret styring, budget- og tildelingsmodeller 
samt strategiske styringsmodeller. Se yderligere information på www.pnbukh.com.

Per Nikolaj Bukh vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Hvad er er ledelsesrum, og hvordan ændres det, så den decentrale ledelse 
styrkes?

• Presser økonomistyringen fagligheden – eller styrker den fagprofessionerne?
• Hvad er de praktiske erfaringer med effektbaseret økonomistyring?
• Hvilke datakrav indebærer den nye styring?
• Hvordan skabes motivation med de rigtige incitamenter?

Anders Fogh Jensen
Pseudoarbejde: Hvad er det og hvad gør vi ved det?
I 1930erne troede kloge hoveder, at vi i dag ville arbejde 15 timer om ugen. Vir-
keligheden viste sig at blive en helt anden. I dag har mange travlt, men hvad har 
de egentlig travlt med? Med udgangspunkt i bogen Pseudoarbejde, Hvordan vi 
fik travlt med at lave ingenting (m. Dennis Nørmark, Gyldendal 2018) forklarer filo-
soffen Anders Fogh Jensen, hvad det er for mekanismer der virker til at generere 
mere arbejde hver gang teknologien afløser os, og hvad vi som individer, som 
ledere og som samfund kan gøre for at holde meget mere fri – eller bare tage os 
af vores kerneopgaver.

Anders Fogh Jensen (ph.d., f.1973) er filosof, forfatter og foredragsholder. Han har 
skrevet otte bøger, herunder bl.a. Projektsamfundet, Projektmennesket, Hvordan 
skal jeg leve mit liv Kierkegaard? og senest Pseudoarbejde og teaterstykket De dan-
ser alene. Anders er en hyppigt brugt ekspert i radio og TV og er klummeskribent 

http://www.pnbukh.com
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i Berlingske og Jyllandsposten og udkommer med en ugentlig podcast: Se mere 
på www.filosoffen.dk.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

• Hvorfor arbejder vi så meget?
• Hvad er det for mekanismer i arbejde og organisering, der fjerner os fra 

vores kerneopgaver?
• Hvordan får vi mere tid til kerneopgaverne og til at holde fri?

Alexandra Krautwald
Ledelse af unge generationer – hvordan?
I dette foredrag vil forfatter og ledelsesekspert, Alexandra Krautwald, tage fat i et 
af tidens vigtigste emner: Hvordan skal vi lede de unge generationer? På hvilke 
måder er de unge generationer anderledes end ældre generationer, og hvad 
betyder det i arbejds- og ledelsessammenhæng? 

Tidens unge generationer er på mange måder mere ressourcestærke end nogen-
sinde før, men de er samtidig også en del mere skrøbelige. Og så opponerer de 
bl.a. mod den individualistiske konkurrence- og præstationskultur, og de insisterer 
på et fremtidigt samfund med fokus på mening, fysisk og psykisk sundhed, fæl-
lesskab og bæredygtighed. Alexandra Krautwald tager i dette foredrag udgangs-
punkt i sin bog, Unge generationer på arbejde – vejen til et anderledes rigt liv (2018).

Alexandra Krautwald tager os på en rejse ind i de unge generationers verdens, der 
giver dig som leder indsigt i, hvad der er på spil for de unge, og hvad det betyder 
for din rolle som leder? Alexandra Krautwald vil desuden inddrage perspektiver 
vedr. nutidens arbejdsmarked, hvem de unge generationer er, hvordan historiske 
strømninger påvirker ungdommen. Ikke mindst vil Alexandra Krautwald give dig 
indsigt i, hvordan du som leder kan lede på en måde, hvor der bygges bro mellem 
arbejdsmarkedets forskellige generationer.  

Alexandra Krautwald er adfærdsøkonom og anerkendt ledelsesekspert. Hun er 
en aktiv foredragsholder og er medforfatter til bøgerne Oplagt – at lede adfærd 
(2015) og Strategiimplementering – værktøjskassen (2013). Senest har hun udgivet 
bogen, Unge generationer på arbejde – vejen til et anderledes rigt liv (2018). 
Alexandra Krautwald er desuden mangeårig betroet beslutningsrådgiver for en 
lang række af mellem- og topledere i det private og offentlige arbejdsliv. Desuden 
tidligere artikelskribent og business blogger for Dagbladet Børsen og Børsen Le-
delse i 9 år.

Oplægsholdere

http://www.filosoffen.dk
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Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

• Hvordan er Unge i dag anderledes end tidligere, og hvad betyder det for 
dig som leder?

• Hvilket arbejdsmarked efterlader vi til de unge?
• Hvilke ledelsesformer er hensigtsmæssige at få i spil i forhold til ledelse af 

de unge generationer, så de blomstrer på arbejdsmarkedet?
• Hvordan kan du som leder bidrage til, at der bygges bro mellem arbejds-

markedets forskellige generationer?

Steen Hildebrandt
Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden!
Bæredygtig ledelse er ledelse, der respekterer alle de vigtige interessenter om-
kring en organisation, herunder 1) de ansatte, 2) borgere, klienter, patienter, elever 
etc., 3) det omgivende sociale samfund, 4) naturen og 5) de endnu ikke fødte 
generationer. Bæredygtig ledelse bliver i praksis til en ledelse, der eksplicit ind-
drager de 17 bæredygtighedsmål (FN’s 17 verdensmål). Bæredygtig ledelse er en 
ledelse, der accepterer, at mange af de problemer, vi i dag slås med, kommer ud 
af gårsdagens løsninger, hvorfor morgendagen kræver nye løsninger.

Steen Hildebrandt er ph.d., professor emeritus ved Aarhus Universitet og adjun-
geret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. 
Han er medlem af flere bestyrelser og rådgivende komiteer samt en meget be-
nyttet foredragsholder om ledelse, organisation, samfundsforhold, herunder om 
bæredygtighed og FN’s verdensmål. Han har et omfattende forfatterskab bag sig, 
et forfatterskab, der i de sidste 10 år er resulteret i op mod 10 bøger om vækst, 
bæredygtighed, bæredygtig ledelse og de 17 verdensmål.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

• Hvad er bæredygtig ledelse?
• Hvordan inddrages de 17 bæredygtighedsmål i praksis?
• Hvilke nye løsninger kræver morgendagen?

Rikke Østergaard
Taknemmelighed som nøglen til bedre offentlige organisationer?
– verdens nemmeste teknik til at motivere medarbejdere, skabe resultater og fostre et 
mentalt sundt arbejdsmiljø.
Ny forskning viser, at der i taknemmelighed ligger en kæmpe, ofte uudnyttet res-
source. Taknemmelighed kan ændre vores hjerner og dermed vores virkelighed 
og livssyn. Når vi er taknemmelige, falder vores stressniveau, vores immunsystem 
styrkes, vi sover bedre om natten, og vi får bedre relationer til andre mennesker 
og oplever større optimisme i tilværelsen.

Taknemmelighed medvirker desuden til, at vi i højere grad opnår det, som vi 
drømmer om og arbejder hen imod. Dette bevirket af et mere positivt fokus, der 
centrerer sig om det, som vi ønsker i vores hverdag, i modsætning til et fokus, 
der er skabt og drevet af frygt for ikke at præstere godt nok. Det er desuden 

Oplægsholdere
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videnskabeligt bevist, at medarbejdere, der har en ledelse, der udviser taknem-
melighed for medarbejdernes arbejde, præsterer 50% bedre i hverdagen. Det er 
ikke småting! Tilmed stiger arbejdsglæden for medarbejdere såvel som ledere. 
Og medarbejdere fastholdes og antallet af dyre rekrutteringer reduceres. 

Taknemmeligheden gør kort sagt, at vi bliver bedre udgaver af os selv – i private 
så vel som arbejdsmæssige sammenhænge. Vi bliver bedre samlevere, forældre, 
medarbejdere. Og vi bliver bedre ledere. Men hvordan gør vi så i praksis?

Med udgangspunkt i sin bestsellerbog, Tak! (2017), vil Rikke Østergaard i dette 
yderst relevante – men også grænsesøgende – foredrag indføre os i brugen af 
verdens nemmeste teknik til at motivere medarbejdere, skabe resultater og fostre 
et mentalt sundt arbejdsmiljø. Du vil som leder opnå indsigt i taknemmelighedens 
transformerende kraft og metoder til handling i praksis. Metoder der vil bidrage 
til, at taknemmelighed bliver et naturligt, integreret ”værktøj” i hverdagen og ikke 
mindst i dit ledelsesarbejde.

Rikke Østergaard er sociolog, foredragsholder, rådgiver og forfatter til to bestsel-
lerbøger, Sluk Emhætten (2016) såvel som bogen Tak! (2017). Hun er trivsels- og 
mentaltræningsekspert og benyttes ofte i forskellige medier og på konferencer i 
ind- og udland. Derudover er hun underviser på nogle af landets førende besty-
relses- og ledelsesuddannelser, samt gæstelektor på University of Sydney. Rikke 
Østergaard er en af de første i Danmark, der har specialiseret sig som erhvervs-
sociolog. Rikke Østergaard er en rutineret foredragsholder med et smittende nær-
vær, og hun besidder evnen til at omsætte teori til metoder, der let kan omsættes 
til handling i praksis.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende: 

• Hvorfor vi i dagens Danmark ofte glemmer taknemmeligheden i hverdagens 
ræs, og hvorfor det er livsnødvendigt at få den tilbage?

• Hvorfor hjernen ikke kan producere stresshormoner, når vi er taknemmelige?
• Hvorfor taknemmelighed er så effektivt og nemt et redskab til at ændre 

arbejdsmiljøet fra stress og brok til produktivitet og glæde?
• Hvordan taknemmelighed bliver et naturligt, integreret ”værktøj” i hverda-

gen og ikke mindst i dit ledelsesarbejde?

Oplægsholdere
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Program Ledelseskonferencen 
onsdag d. 25. marts 2020

 
09.15   Velkomst

09.20 - 10.20   Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller mod-
spiller? 
 Per Nikolaj Bukh 
 Professor v. Aalborg Universitet, førende forsker og ekspert i design af offentlige 
økonomistyringsmodelle

10.20 - 10.45  Pause

10.45  - 11.30   Pseudoarbejde: Hvad er det og hvad gør vi ved det?
   Anders Fogh Jensen
    Filosof, ph.d., forfatter, hyppigt anvendt ekspert i radio og TV samt klummeskribent 

i Berlingske og Jyllandsposten samt forfatter til bogen Pseaudoarbejde (2018) 
11.30  - 12.30  Frokostpause

12.30 - 13.15  Ledelse af unge generationer – hvordan?
   Alexandra Krautwald
    Ledelsesekspert, futurist, forfatter og betroet ledelses- og beslutningsrådgiver for 

en lang række mellem- og topledere i den offentlige såvel som private sektor 

13.15  - 13.40  Pause

13.40 - 14.20  Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden!
   Steen Hildebrandt
    Professor emeritus v. Aarhus Universitet og adjungeret professor v. CBS, Handels-

højskolen i København og Aalborg Universitet 

14.20  - 14.40   Pause

14.40  - 15.25  Taknemmelighed – nøglen til bedre offentlige organisationer?
   Rikke Østergaard
    Erhvervssociolog, rådgiver, gæstelektor på University of Sidney samt bestsellerfor-

fatter til Sluk Emhætten (2016) og bogen Tak! (2017)

15.55    Tak for i dag – og på gensyn!

    Forplejning
Morgen    Buffet med hjemmebagt rugbrød, glutenfrit brød og fuldkornsbrød m/alm. smør og 

laktosefri smør. Dansk ost og frisk flødeost med purløg. Pålæg og marmelade. Juice 
og vand renset med kul. Croissanter og kanelstang.

Frokost    Dagens suppe med toppings 2 kolde retter samt 1-2 varme retter med kød (fjerkræ, 
oksekød eller svinekød) Dagens fisk. Tilbehør (pasta, ris eller kartofler). Grøntsager 
samt 1 vegansk ret. Stor salatbuffet, hvor du kan blande din egen favorit salat m/
dressing og olie/balsamico eller lækre blandede salater. Udvalg af forskelligt brød, 
fx økologisk rugbrød, glutenfrit brød og fuldkornsbrød m/alm. og laktosefri smør. 
Diverse oste. Dessert Scandic vand – med og uden brus.

Eftermiddag    Hjemmebagt kage eller crumble efter årstiden. Knækbrød – fuldkorn, surdej og glu-
tenfri. Rawbars Spreads, fx avocadocreme, humus eller frisk ost med granatæble. 2 
slags frisk, hjemmelavet juice eller limonade samt vand renset med kul.

Hele dagen    Bæredygtig kaffe. Te, forskellige smagsvarianter. Tørrede frugter og nødder. Frisk frugt
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PRISER
Deltagelse pr. person: kr. 2.287,00  
Gruppetilmelding (4 personer):  kr. 7.984,00 (15% rabat) 
Tillæg – gruppetilmelding pr. person:  kr. 1.995,00 (15% rabat) 
 
Eksempel: 5 samtidige tilmeldinger, pris i alt kr. 7.984,00 + kr. 1.995,00 = kr. 9.975,00 
Alle priser er ekskl. moms. 
Ved tilmelding bør fremgå navn, titel, arbejdsplads samt betalers cvr. eller Ean. nr.

TILMELDING – Ledelseskonferencen 2020, tonsdag d. 25. marts 2020
 
Tilmelding foregår via: https://ctku.nemtilmeld.dk/20/
Hvis der er nogle problemer med tilmeldingssiden eller lignende, så er I naturligvis altid velkomne 
til at sende en email til info@ctku.dk

BETINGELSER
Tilmelding er bindende.
Dog kan tilmeldinger godt “byttes”, således at en anden person end den tilmeldte kan deltage 
i stedet for den oprindeligt tilmeldte. Ledelseskonferencen skal blot informeres om dette senest 
dagen inden Ledelseskonferencen.

Grupperabatter forudsætter samtidige tilmeldinger (min. 4 tilmeldinger på en gang). Altså i én og 
samme email. Det er desuden en forudsætning for at opnå rabat, at der kan skrives én regning. Det 
vil bla. sige, at der kun skal anvendes ét EAN- eller CVR-nr. til opkrævning.

Ved betaling udover forfaldstid beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr 100,- kr. 
pr. rykker.

Ved tilmelding oplyses email på samtlige deltagere. Disse emailadresser bruges til at fremsende 
evalueringsskemaer efter konferencen, til oplysninger om eventuelle programændringer samt in-
vitation og program til fremtidige leldelseskonferencer. I alt typisk 3-4 emails om året. I samtlige 
emails oplyses tydeligt om, hvordan man frabeder sig fremtidige emails.

Læs eventuelt mere om de formelle betingelser mv. på:
http://ledelseskonferencen.dk/om-ledelseskonferencen/formelt/

https://ctku.nemtilmeld.dk/20/
mailto:info%40ctku.dk?subject=
http://ledelseskonferencen.dk/om-ledelseskonferencen/formelt/
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Tlf: 23 23 61 09
Cvr.nr. 32303471
Bank: Spar Nord
Registreringsnummer: 9280 
Kontonummer: 4575631792

Ledelseskonferencen 2020

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens 

Tog  Gåafstand igennem parken fra Horsens Banegård 

Bus  Det er let at få en taxa fra Horsens Hovedbanegård til Scandic Bygholm Park.  
Turen fra stationen til hotellet tager normalt ca. 5 minutter.   

Bil  Fra Syd: Frakørsel 57 på E45 (Horsens / Fra Nord: Frakørsel 56 på E45 (Horsens).  
Drej mod Horsens ad Silkeborgvej (52) og kør ca. 2,6 km.  
Drej til højre ad Schüttesvej og kør ca. 1 km. 

Fly  57 km fra Billund. Du kan tage lufthavnsbussen fra Billund Lufthavn til Q8-tanken ved mo-
torvejens frakørsel 56 (se tidstabeller på www.billund-lufthavn.dk). Fra tankstationen kan 
du tage en taxa direkte til Scandic Bygholm Park.


