
KL’s Ledertræf 2009
Kvalificeret arbejdskraft

- hvordan gør ledelse en forskel

TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2009 
i Fredericia Messe- og Konferencecenter PROGRAM



Der er i dag for alvor kommet
fokus på kommunal ledelse.
Kommunalreformen og kvalitetsre-
formen, det fælleskommunale kva-
litetsprojekt, og fra dette efterår
nye muligheder for offentlig leder-
uddannelse, er blot nogle af de
platforme, hvor der er fokus på en
professionalisering af kommunal
ledelse. Årets Ledertræf skal med-
virke til at gøre kæden af kommu-
nale ledelsesaktiviteter endnu
stærkere

Med Ledertræffet 2009 sætter vi
fokus på arbejdskraftudfordringen
i kommunerne. Den aktuelle
finanskrise ændrer ikke afgørende
ved, at kommunerne både nu og i
fremtiden står med en udfordring i
forhold til at kunne fastholde og
rekruttere kvalificerede medarbej-
dere - og her spiller lederen en
central rolle. Udfordringen består
bl.a. i at fastholde de medarbejde-
re, der netop nu søger over i den
kommunale sektor - også når
Danmark er kommet ud af finans-
krisen, i at rekruttere og fastholde
de innovative og dygtige medar-
bejdere og i at spotte og udvikle
fremtidens kommunale ledere. 

KL indbyder for tredje år i
træk de kommunale ledere
– fra topchefer til decentrale
ledere – til KL’s Ledertræf.

Dette års ledertræf sætter scenen
for en levende og vedrørende
debat om lederens muligheder og
udfordringer i forhold til at sikre
den nødvendige arbejdskraft – en
debat, der går på tværs af kommu-
negrænser, ledelsesniveauer og
sektorer. 

Træffet er arrangeret i to spor: Et
spor om ledelse og trivsel og et
spor om lederen og den attrak-
tive arbejdsplads. Indenfor hvert
spor findes en lang række håndtag
– bl.a. arbejdsmiljø, mangfoldig-
hed, branding, uddannelse og
talentudvikling - som lederen kan
dreje på. Det er ofte håndtag, der
udvikles i HR afdelingerne, men
det er lederen, der i dagligdagen
skal dreje på håndtagene, for at
de giver effekt. Målet med årets
ledertræf er at formidle viden og
debat om, hvordan lederen kan
anvende de mange håndtag.

I år har vi nytænkt formen på
Ledertræffet. Som deltagere skal I
selv på banen og udfordre og
inspirere oplægsholderne og hin-
anden på de svære emner. Ved
hjælp af nytænkende og kreative

Kære leder
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interaktionsformer sørger vi for, at
det er jeres refleksioner, prioriteter
og problemstillinger, der kommer i
centrum og vi skaber et funda-
ment for, at vi på selve dagen
bevæger os fra ord til handling.

Vi har inviteret 19 inspirerende
personligheder til at kick-starte
vores fælles debatter og give os
konkrete redskaber til at løfte
arbejdskraftudfordringen. Du kan
bl.a. høre filminstruktør Kathrine
Windfeld, Falck direktør Lars
Vester Pedersen og sociolog
Emilia van Hauen.  

Vel mødt til KL’s Ledertræf 2009!

Med venlig hilsen

Peter Gorm Hansen



Program

Konferencier: 
Cecilie Beck, 
Studievært, TV2
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8:30 - 9:20
Ankomst
Indregistrering, morgenmad og tid til at besøge udstillingsarealet

9:20 - 9:30
Velkommen til KL’s Ledertræf 2009 
Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel
v/Søren Thorup, 
Afdelingschef, KL

9:30 - 10:15 
Ledelse og trivsel 
- fra stress og sygefravær til sundhed og langtidsfriskhed 
v/Henrik Krogh, 
Trivselsekspert og Kropsterapeut 

Henrik Krogh slår takten an for dagens spor om Ledelse og trivsel og
introducerer seks ledelseshåndtag, som sporets debatmøder går i dyb-
den med. Henrik Krogh giver konkrete teknikker og værktøjer til, hvordan
lederen kan skabe arbejdsglæde, motivation, engagement og trivsel på
arbejdspladsen. Og oplægget giver inspiration til et målrettet arbejde
med at vende stress og sygefravær til sundhed og langtidsfriskhed.

10:15 - 11:00 
Lederen og den attraktive arbejdsplads
- hvordan brander vi vores attraktive arbejdspladser   
v/Lars Vester Pedersen, 
Redningsdirektør, Falck

Lars Vester Pedersen slår takten an for dagens spor om Lederen og den
attraktive arbejdsplads og introducerer seks ledelseshåndtag, som
sporets debatmøder går i dybden med. Lars Vester Pedersen fortæller om
Falcks succes med at fastholde og rekruttere medarbejdere og synliggøre
Falck som en attraktiv arbejdsplads. Oplægget inspirerer til, hvordan også
kommunerne kan sætte fokus på de attraktive arbejdspladser som middel
til at løfte arbejdskraftudfordringen.

http://www.personaleweb.dk/med-uddannelsen
http://www.personaleweb.dk/med-hovedudvalg
http://www.personaleweb.dk/med-budget
http://www.personaleweb.dk/med-stress
http://www.personaleweb.dk/med-mangfoldighed
http://www.personaleweb.dk/su-uddannelsen
http://www.personaleweb.dk/04Z4542211
http://www.puf.dk
http://www.puf.dk


Program ...fortsat
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11.00 - 11.30 
Pause
Kaffe, tid til at besøge udstillingsarealet, dele viden
ved ”Videntavlen” og besøge ”Mød KL”. 

11:30 - 12:30 
1. debatmøderunde i de to spor:

Ledelse og trivsel og 
Lederen og den attraktive arbejdsplads 

12:30 - 13:30
Frokost 
Frokost og tid til at besøge udstillingsarealet.

13:30 - 14:30 
2. debatmøderunde i de to spor:

Ledelse og trivsel og 
Lederen og den attraktive arbejdsplads 

14:30 - 15:10 
Pause
Kaffe, ”Kaffeklubber”, tid til at besøge udstillingsarealet,
dele viden ved ”Videntavlen” og gå i dialog med
Dialogforum for offentlig ledelse

Læs mere om de forskellige 
pauseaktiviteter på side 10.

Læs mere om de forskellige
pauseaktiviteter på side 10

Du kan læse mere om de 
12 debatmøder på side 6-9.

http://www.macmannberg.dk/
http://www.macmannberg.dk/
http://www.leadingcapacity.dk/cms/view.php?template=search&page_id=0&search_string=l%E6ring
http://www.leadingcapacity.dk/cms/view.php?template=search&page_id=0&search_string=leadership
http://www.macmannberg.dk/


Program
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15:10 - 16:10 
Hvad er det så, vi gør i morgen!
Vælg mellem 2 programpunkter:

Fra teori til ny praksis 
I plenum tager Finn Kollerup fra Alt4Kreativ os med
gennem en Ideku proces. Hver Ideku tager udgangs-
punkt i en konkret ledelsesudfordring indenfor fasthol-
delse og rekruttering, hvorefter dig og de øvrige del-
tagere sammen udvikler kreative idéer til, hvordan vi
kan gå hjem og omsætte alle dagens mange input til
konkrete handlinger.

Lederens dilemma
I debatmødelokale 2B mødes sociolog Emilia van
Hauen, redningsdirektør Lars Vester Pedersen og
kommunaldirektør i Halsnæs Kommune Michael
Graatang i en paneldebat. Det er dig og de øvrige
deltagere, der med inspiration i dagens oplæg og
debatter rejser de ledelsesdilemmaer, I ønsker debat-
teret. 

16:10 - 16: 50 
Fremtidens leder 
- at navigere på et marked for sociale relationer 
v/Emilia Van Hauen, 
Sociolog med speciale i moderne livsformer 
og strategisk rådgiver 

I dag kan der spores et paradigmeskifte blandt de
kommunale medarbejdere. De ønsker at gøre en for-
skel – og helst i fællesskab med andre. Emilia van
Hauen introducerer de livsformer, som kommer til at
sætte dagsordenen i fremtiden – og som dermed
giver nogle særlige udfordringer for de kommunale
ledere. Oplægget giver inspiration til, hvordan lede-
ren kan navigere i det nye værdilandskab, hvor soci-
al intelligens er en nøglekompetence og hvor fast-
holdelse og rekruttering handler om evnen til at til-
byde medarbejderne en vision og et formål med
dagligdagen.

16.50 - 17.00 
Tak for i dag 
og på gensyn på KL’s Ledertræf 2010
v/Søren Thorup, 
Afdelingschef, KL

...fortsat

http://www.lundgaard-konsulenterne.dk/
http://www.effektfuld.dk/default.aspx?pageId=13


Debatmøder

Spor 1) Ledelse og trivsel

Et af de spor, som lederen kan vælge i indsatsen for at fastholde og rekruttere de
rigtige medarbejdere nu og i fremtiden handler om at skabe trivsel på arbejdsplad-
sen. Under sporet om Ledelse og trivsel kan du vælge mellem seks debatmøder,
der hver især stiller skarp på et konkret håndtag, som du kan dreje på i arbejdet
med at skabe trivsel.
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Debatmøde 1A) 
Et godt arbejdsmiljø 
– øg dine handlemuligheder 
v/Dorte S. Andersen, 
Cand. psych. i arbejds- og organisationspsykologi 
og arbejdsmiljøkonsulent 

Dorte S. Andersen giver en indføring i nogle af de
centrale dimensioner i arbejdspladsens psykiske
arbejdsmiljø. Hun opstiller konkrete redskaber, der
øger lederens handlemuligheder for at skabe et
bedre arbejdsmiljø, og giver gode råd om, hvordan
lederen i dialog med medarbejderne kan skabe
sunde og varierende jobs. Oplægget kaster bolden
op til en fælles debat om, hvordan kommunerne kan
leve op til det håndslag, de kommunale direktioner
har givet hinanden på kvalitetskonferencen i marts
2009, om en målrettet ledelsesmæssig indsats
indenfor arbejdsmiljø.

Debatmøde 1B) 
Mangfoldighedsledelse 
– muligheder og begrænsninger? 
v/Ana-Maria Gallardo Ruiz, 
Centerchef ØAC, 
Høje Taastrup Kommune 

Økonomi- og Analysecentret i Høje Taastrup
Kommune er et af de steder, hvor man arbejder
aktivt med mangfoldighed i et trivselsperspektiv.
Ledelse af mangfoldighed handler her om alle

arbejdspladsens medarbejdere og om at kunne
opdage medarbejdernes skjulte og usynlige kompe-
tencer. Ana-Maria Gallardo Ruiz giver sit bud på,
hvad man som leder kan gøre for at opdage guldet i
den enkelte medarbejder og hvordan man kan
skabe balance mellem fælles normer og værdier og
plads til forskellighed. Oplægget inspirerer til en
debat om grænserne for mangfoldighed og hvordan
mangfoldighedsledelse adskiller sig fra almindelig
god ledelse.

Debatmøde 1C) 
Hvornår er arbejdet sjovt for dig 
og dine medarbejdere?
v/Kathrine Windfeld, 
Filminstruktør 

Et væsentligt led i at skabe trivsel på arbejdsplad-
sen er at kunne skabe et rum, hvor det er sjovt for
medarbejderne at gå på arbejde og hvor alle kan
føle, at de gør en forskel. Som leder skal man kunne
overføre sin egen energi og begejstring til medarbej-
derne og kunne skabe motivation og arbejdsglæde
på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i hendes
erfaringer med bl.a. Kongemordet og
Kronprinsessen beretter Kathrine Windfeld om,
hvordan lederen kan skabe energi, begejstring og
arbejdsglæde blandt medarbejderne. Hun spiller
bolden op til en debat om, hvordan lederen kan
anvende inspiration og motivation til at styrke både
sin egen og medarbejdernes trivsel.



Debatmøder

...spor 1 fortsat
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Debatmøde 1D) 
Stress og sygefravær 
– hvad er lederens rolle?
v/Thomas Milsted, 
Leder af Center for Stress og Trivsel

Ansvaret for arbejdsbetinget stress skal i høj grad
placeres på et ledelses- og organisationsniveau. Som
leder har man både et ansvar for og en interesse i at
bidrage til tidlig diagnosticering og korte sygeforløb
bl.a. gennem tidlig og vedvarende dialog med medar-
bejderne. I sit oplæg beretter Thomas Milsted med
udgangspunkt i psykologien og neurologien om roden
til stress. Oplægget inspirerer til en debat om, hvor-
dan man som leder kan håndtere både ens egne og
ens medarbejderes stressfyldte situationer, så det
ikke ender i mindsket trivsel og øget sygefravær. 

Debatmøde 1E) 
Fra seniorpolitik til livsfasepolitik 
v/Per Bentsen, 
Skoleleder Torstedskolen, Horsens Kommune 

Horsens Kommune vandt i 2007
Beskæftigelsesministeriets seniorpris og modtog i 2008
en international seniorpris. Per Bentsen fortæller om,
hvordan kommunen har udviklet en prisvindende senior-
politik og hvordan han som leder bringer politikken i
spil. I oplægget fortæller han om kommunens erfaringer
med at gå fra seniorpolitik til livsfasepolitik og om hvor-
dan de tilrettelægger arbejdet efter den enkeltes ønsker,
evner, livsforløb og behov. Oplægget inspirerer til en
debat om, hvordan livsfasepolitik kan integreres i perso-
nalepolitikken og hvordan lederen i hverdagen kan
sætte fokus på medarbejdernes livsfaser.

Debatmøde 1F) 
God ledelse når verden forandrer sig
– fra strategi til praksis
v/Christian Majgaard, Adm. direktør, 
MAJGAARD® Brand & Business Development 
og tidl. koncerndirektør for LEGO

Dårlig ledelse er en af de primære årsager til, at med-
arbejdere søger nyt job. Med andre ord:
Medarbejderne forlader ikke deres arbejdsplads, de
forlader deres ledere. Det er ikke nok, at kommunen
og arbejdspladsen har de rigtige værdier og har lagt
en strategi for god ledelse. Den enkelte leder skal
også hver dag praktisere ledelse, der lever op til vær-
dierne. Christian Majgaard giver sit bud på, hvordan
man skaber gode strategier og værdier for ledelse og
hvordan man omsætter dem til konkret ledelsespraksis
i hverdagen – selv under øgede krav og forandrings-
pres fra bl.a. nye opgaver, borgernes og politikernes
øgede forventninger og mangel på arbejdskraft.



Debatmøder

Spor 2) Lederen og den attraktive arbejdsplads
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Debatmøde 2A) 
Hvad får jeg ud af at søge job hos dig? 
v/Bo Øksnebjerg, 
Direktør i Burson-Marsteller 

Moderne employerbranding handler om mange ting.
Kommunerne skal først og fremmest formidle kommu-
nens og arbejdspladsens værdier og goder. Men det
handler også om at ’kravle’ ind i hjernen på de poten-
tielle ansøgere til arbejdspladsens stillinger og finde
frem til, hvor kommunen kan tilbyde noget, der passer
til ansøgernes inderste, selviske interesser. Bo
Øksnebjerg giver sit bud på, hvordan man i rekrutte-
ringsindsatsen kan anvende ”What’s in it for me”-
effekten, hvad der tænder de unge og hvad sammen-
hængen er mellem bl.a. PR, stillingsopslag og perso-
nalegoder. Oplægget inspirerer til en debat om, hvor-
dan lederen kan skabe synlighed omkring de attrakti-
ve kommunale arbejdspladser.

Debatmøde 2B) 
Hvordan spotter 
og udvikler man (leder)talenter? 
v/Ole Fogh Kirkeby, 
Professor, Dr. phil., CBS  

Kompetente og innovative medarbejdere vil altid være
efterspurgte – finanskrise eller ej. Og med den store
lederafgang i kommunerne er opkvalificering af med-
arbejdere til lederstillinger samt talentudvikling af
ledere høj aktuelt. Som leder skal man derfor både

kunne spotte talenter blandt ansøgere og medarbej-
dere og have en strategi for, hvordan man kan arbej-
de aktivt med talentudvikling. Ole Fogh Kirkeby giver
et bud på, hvordan lederen kan arbejde systematisk
med medarbejdernes og ledernes særlige behov og
talenter og anerkende og understøtte deres videre
faglige og personlige udvikling. Oplægget inspirerer
til dialog om, hvordan lederen kan udvikle arbejds-
pladsens talenter, herunder hvordan fx lederevalue-
ring, LUS og uddannelse kan bidrage til kompetence-
givende lederudvikling.

Debatmøde 2C) 
Personalepleje og attraktive ansættelsesvilkår 
– uendelige muligheder?
v/Lisbeth Haumann, 
HR-chef, Odense Kommune

Odense Kommune har valgt at arbejde bredt med per-
sonalepleje og udviklingen af den attraktive arbejds-
plads. Kommunen angriber feltet fra mange vinkler, lige
fra deltagelse i frivilligt arbejde i arbejdstiden til syste-
matiske vurderinger af ledelseskvalitet. Lisbeth
Haumann beretter om kommunens erfaringer og giver
gode råd til, hvordan man strategisk kan arbejde med
den attraktive arbejdsplads. Debatmødet lægger op til
en debat om muligheder og begrænsninger indenfor
personalepleje og attraktive ansættelsesvilkår. Herunder
bl.a. hvilke muligheder der ligger i den lokale løndannel-
se, hvilke nye veje vi kan slå ind på, og hvor langt vi skal
strække os fx i forhold til det private erhvervsliv.

Et andet spor lederen kan vælge i indsatsen for at fastholde og rekruttere de rigtige
medarbejdere nu og i fremtiden handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads og syn-
liggøre de attraktive arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder, der findes i kommunerne.
Under sporet om Lederen og den attraktive arbejdsplads kan du vælge mellem
seks debatmøder, der hver især stiller skarpt på et konkret håndtag, som du kan dreje
på i dit arbejde med at skabe og synliggøre de attraktive arbejdspladser.



Debatmøder

...spor 2 fortsat
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Debatmøde 2D) 
Hvad kan du vinde ved 
at arbejde strategisk med kompetenceudvikling 
og synlige uddannelsesspor?
v/Jacob Krarup, 
Leder af Personalepolitisk Team, Københavns Kommune,
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i
Københavns Kommune arbejder strategisk og syste-
matisk med kompetenceudvikling og synlige interne
uddannelsesforløb som et fast element af MUS.
Jacob Krarup fortæller om, hvordan det bidrager til at
opnå og fastholde kompetente medarbejdere med de
rette forudsætninger. Han giver bl.a. et bud på, hvor-
dan MUS kan anvendes til at udarbejde et kompeten-
ceregnskab for organisationen og dermed fungere
som strategisk planlægningsværktøj for en effektiv
kompetenceudviklingsindsats. Oplægget inspirerer til
en dialog om, hvordan man med udgangspunkt i
arbejdspladsens opgaver, vision/mission og konkrete
udfordringer kan lægge en strategi for kompeten-
ceudviklingsindsatsen, som giver resultater i praksis. 

Debatmøde 2E) 
Hvordan fastholder du dine medarbejdere?
v/Mette Pontoppidan, Udviklingskonsulent, 
Malene Kjærulff, Udviklingskonsulent 
og Charlotte Buchwald, Institutionsleder

Rudersdal Kommune har med projektet Den attraktive
arbejdsplads sat fokus på fastholdelse af medarbejdere
på ældreområdet bl.a. med støtte fra
Forebyggelsesfonden. Kommunen har kortlagt nedslid-
nings- og fastholdelsesfaktorer og sætter nu målrettet
ind på de områder, som er afgørende for, at medarbej-
dere og ledere har lyst til at blive på arbejdspladsen.
Oplægsholderne fortæller om kommunens erfaringer
med at afdække ”træk- og skub-faktorer” og om de til-
tag, kortlægningen er mundet ud i – herunder om erfa-
ringer med sundhedssamtaler, kurser i anerkendende
kommunikation og lederudviklingsforløb. Oplægget spil-
ler op til en dialog om muligheder og udfordringer for
fastholdelse – fx hvordan man skaber opbakning om ini-
tiativerne, når hverdagen er fyldt op af drift.

Debatmøde 2F) 
Har din kommune en rekrutteringsstrategi?
v/Tanja Lundgaard, 
HR-chef, Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune arbejder systematisk og strategisk
med rekruttering og har bl.a. udarbejdet arbejdskraftana-
lyser. Tanja Lundgaard fortæller om kommunens strategi-
ske rekrutteringsindsats og giver sit bud på, hvordan
man kan opnå konkret viden om tilgang og fragang fra
kommunens stillinger, som kan danne udgangspunkt for
den fremtidige rekrutteringsindsats. Oplægget leverer
samtidig input til det strategiske rekrutteringsarbejde
gennem en præsentation af de foreløbige resultater af et
fælles projekt mellem en række kommuner og KL om
arbejdskraftforsyningen. Oplægget spiller bolden op til
en dialog om, hvordan kommunerne kan leve op til det
håndslag, de kommunale direktioner gav hinanden i kon-
sensuspapiret fra kvalitetskonferencen i marts 2009, om
at udvikle innovative rekrutteringsstrategier, der kan imø-
degå kommunernes rekrutteringsmæssige udfordringer i
de kommende år.
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Pausearrangementer

Udstillingsarealet
I udstillingsarealet kan du i programmets pauser
hente viden og inspiration hos de mange private og
offentlige udstillere.

Videntavle i udstillingsarealet
I løbet af dagen kan du udfylde idékort og i træffets
pauser kan du dele og diskutere dine egne og andres
gode idéer og erfaringer med dine lederkollegaer ved
videntavlen i udstillingsarealet. 

Mød KL
I kaffepausen kl. 11.00-11.30 kan du i forhallen høre
om KL’s forskellige initiativer og værktøjer indenfor
fastholdelse og rekruttering, kommende arrangemen-
ter, inspirerende publikationer mv. Giv samtidigt dine
ønsker og idéer til, hvad KL skal gøre nu og i fremti-
den for at understøtte dit arbejde med at løfte
arbejdskraftudfordringen. 

Kaffeklubber
I kaffepausen kl. 14.30-15.10 holdes der kaffeklubber
i frokostarealet. Kaffeklubberne er uformelle forsamlin-
ger, hvor du over eftermiddagskaffen kan fortsætte de
diskussioner, du har haft på debatmøderne eller høre
om de øvrige debatmøder. Ved hver kaffeklub er en
KL-vært som videregiver debatmødernes hovedbud-
skaber og spiller ind til videre diskussion. 

I dialog med Dialogforum 
for offentlig ledelse
I kaffepausen fra kl. 14.30-15.10 kan du i forhallen gå
i dialog med medlemmer af Dialogforum for offentlig
ledelse, om hvorfor det er meningsfuldt, udfordrende
og udviklende at være leder i det offentlige.
Medlemmerne fra Dialogforum kommer med deres
bud på, hvordan vi – arbejdsgivere og ansatte - i fæl-
lesskab kan være med til at sikre rekrutteringen af
fremtidens ledere.



Pæsentation
af træffets 
oplægsholdere

11

Ana-Maria Gallardo Ruiz
Ana-Maria Gallardo Ruiz er uddan-
net cand. polit. Hun har siden
2007 været centerchef i Høje-
Taastrup Kommunes Økonomi og
Analysecenter. Ana-Maria Gallardo
Ruiz har tidligere været ansat i
Socialforvaltningen og
Økonomiforvaltningen i
Københavns Kommune og senere i
KL's konsulentvirksomhed KLK. 

Bo Øksnebjerg
Bo Øksnebjerg er direktør i PR- og
Kommunikationsbureauet Burson-
Marsteller. Han er journalist og
cand. scient. med speciale i foran-
dringskommunikation, branding og
virksomhedskommunikation. Bo
Øksnebjerg har tidligere været
ansat i bl.a. Aller, Novo Nordisk og
Novozymes og er redaktør af
Børsens Ledelseshåndbog om
Corporate Communication.

Charlotte Buchwald
Charlotte Buchwald er institutions-
leder i Rudersdal Kommune og
projektleder på delprojekt Dialog,
Etik og samspil under kommunens
projekt om Den attraktive arbejds-
plads. Hun er uddannet sygeplejer-
ske i 1988 og har tidligere arbej-
det som sygeplejerske, klinisk
sygeplejerske og projektsygeplejer-
ske. Hun har været leder i primær-
sektoren i 10 år. 

Christian Majgaard
Christian Majgaard er adm. direk-
tør, i firmaet MAJGAARD® Brand
& Business Development, hvor han
rådgiver i bl.a. vision/mision, forret-
ningsudvikling og strategiudvikling.
Han er uddannet cand. merc. og
var i 80’erne og 90’erne chef og
koncerndirektør i LEGO. Christian
Majgaard er omtalt som én af ”det
21. århundredes 21 ledere” i en
nyere engelsk bog af samme navn.

Han har i mange år været medlem
af det internationale topdirektør-
netværk Groupe d’ Ouchy i
Schweiz. I dag er han medlem af
en række bestyrelser og sidder
som formand for Brand Base ved
Syddansk Universitet.

Dorte S. Andersen
Dorte S. Andersen er arbejdsmiljø-
konsulent i et fagforbund. Hun er
uddannet cand. psych. med spe-
ciale i arbejds- og organisations-
psykologi.  Hun har tidligere været
arbejdsmiljøchef på Rigshospitalet,
rådgivet patienter i Stressklinikken
på Hillerød Sygehus og lavet kur-
ser for stressede sygedagpenge-
modtagere.

Emilia van Hauen
Emilia van Hauen er strategisk råd-
giver, sociolog med speciale i
moderne livsformer og forfatter.
Hun har en HD i afsætningsøkono-
mi og er uddannet cand. scient.
soc. fra Københavns Universitet.
Emilia van Hauen fungerer som
freelance journalist og kommenta-
tor for bl.a. Jyllandsposten. Hun er
forfatter til en række bøger, bl.a.
Eliten, Moderskab – Lederskab og
bestselleren Farvel egofest. Og
goddag til formål og fællesskaber,
der udkom den 31. marts 2009.

Finn Kollerup
Finn Kollerup er direktør i
Alt4Kreativ, der laver skræddersye-
de kreative processer til virksomhe-
der med henblik på at hjælpe dem
til at få og udvikle nye og bedre
ideer. Finn Kollerup er uddannet
kemiingeniør og har en Ph.d. i bio-
teknologi samt en MBA i innova-
tion. Han har tidligere været afde-
lingsleder og Innovation Anchor i
Novozymes og underviser i dag
som gæstelærer og censor ved
bl.a. DTU´s MBA-uddannelse,

Biocentrum DTU, CBS,
KaosPiloterne og Niels Brock.

Henrik Krogh
Henrik Krogh er trivselsekspert,
stressekspert, kropsterapeut og
strategisk rådgiver. Han har lavet
ledertræningsforløb og rådgivet top-
ledere i bl.a. SAS, Novo Nordisk,
Topdanmark og Coca Cola. Henrik
Krogh har udgivet flere bøger om
ledelse og stress og har bidraget til
Børsens Executives serie om ledel-
sesredskaber til forebyggelse af
stress. Han er i øjeblikket i gang
med at færdiggøre en ny bog Fra
overlevelse til overskud om strategi-
er til at stortrives og blive langtids-
frisk, der udkommer i starten af
oktober 2009.

Jacob Krarup
Jacob Krarup er uddannet cand.
scient. pol. Han har siden 2008
været Leder af Personalepolitisk
Team i Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen i
Københavns Kommune. Jacob
Krarup har været i Københavns
Kommune siden 2004 og har tidli-
gere arbejdet i
Amtsrådsforeningen og
Finansministeriet. 

Kathrine Windfeld
Katrine Windfeld er filminstruktør og
er mest kendt for Tv-serierne
Kongemordet og Kronprinsessen.
Hun er uddannet instruktør fra den
polske filmskole og har en MA i film-
produktion fra Northern School of
Film & TV. Hun debuterede i begyn-
delsen af året som spillefilmsinstruk-
tør med filmen Flugten, som havde
premiere den 9. januar 2009. 

Lars Vester Pedersen
Lars Vester Pedersen er redningsdi-
rektør i Falck, og har været i koncer-
nen siden 1979. Inden han i april
måned 2009 blev udnævnt til red-
ningsdirektør, har han beklædt stillin-
ger fra redder til udrykningsleder,
distriktschef, regionschef, vicedirek-
tør. I perioden fra 2007 til 2009 var
han divisionsdirektør for Falcks
Redningsdivision, hvor han medvir-
kede ved Falcks brandingindsats.
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Lisbeth Haumann
Lisbeth Haumann er uddannet i
organisationspsykologi og kommu-
nikation. De sidste 10 år har hun
arbejdet med forandringsledelse
ved "turn arounds" i det offentlige i
mange forskellige funktioner: fra
informations- til kommunikationsaf-
deling og fra personaleafdeling til
kompetencecenter for HR. Lisbeth
Hauman har erfaring fra såvel det
statslige, regionale (amtslige) og
kommunale niveau. 

Malene Kjærulff
Malene Kjærulff er udviklingskonsu-
lent i Rudersdal Kommune og pro-
jektkoordinator på KRAM aktivite-
terne under Kommunens projekt
Den attraktive arbejdsplads.
Malene Kjærulf er uddannet cand.
scient. pol. fra Københavns
Universitet i 2007 og har siden da
været udviklingskonsulent i
Rudersdal Kommune på ældreom-
rådet.

Mette Pontoppidan
Mette Pontoppidan er udviklings-
konsulent på ældreområdet i
Rudersdal Kommune og overord-
net projektleder på kommunens
projekt Den attraktive arbejds-
plads. Hun er uddannet sygeplejer-
ske i 1985 og har tidligere arbej-
det på skadestue og intensiv afde-
ling. Hun har mange års erfaring
fra primærsektoren i kommunen
som hhv. hjemmesygeplejerske,
distriktsleder og projektleder. 

Michael Graatang
Michael Graatang er kommunaldi-
rektør i Halsnæs Kommune. Han er
uddannet cand. jur og har tidligere
været ansat i forsvaret, Politiet,
Ringsted Kommune, Roskilde
Kommune, Frederiksværk
Kommune  og Frederiksværk-
Hundested Kommune. Michael

Graatang har beskæftiget sig med
ledelse i 25 år, heraf 12 år som
kommunaldirektør.

Ole Fogh Kirkeby
Dr. phil. Ole Fogh Kirkeby er pro-
fessor på Institut for ledelse, politik
og filosofi og leder af Center for
kunst og lederskab ved CBS. Han
forsker primært inden for emnerne
Ledelsesfilosofi og
Organisationsfilosofi, herunder i
emner som det nye lederskab, coa-
ching og identitet, ledelse af selvle-
delse, ledelse som kunst og
fusionsledelse. Han har udgivet en
lang række publikationer og er for-
fatter til flere bøger, bl.a. bogen
Den frie organisation. Balancen
mellem passion og storsind, der
udkommer i efteråret 2009.  

Per Bentsen
Per Bentsen er skoleinspektør på
Torstedskolen i Horsens – der pt.
kun har uddannet personale ansat.
Per Bentsen er uddannet lærer og
har læst dansk på universitetet.
Han har siden 2000 arbejdet med
Det gode arbejdsliv på
Torstedskolen, der er et projekt
med udgangspunkt i et forsknings-
baseret samarbejde mellem kom-
munen, lærerforeningen, et privat
konsulentfirma og KL.  

Tanja Lundgaard
Tanja Lundgaard er uddannet
cand. merc. i strategi & ledelse fra
Handelshøjskolen i Århus. Hun har
været HR-chef i Esbjerg kommune
siden starten af 2009. Hun har tid-
ligere været HR-partner i ISS og
før det arbejdet som HR-konsulent,
forelæser og konsulent i organisa-
tionsudvikling.

Thomas Milsted
Thomas Milsted er leder af Center
for Stress og Trivsel, som driver

undervisnings- og foredragsvirk-
somhed. Han er foredragsholder,
forfatter, underviser og skribent og
har bl.a. skrevet bøgerne: Stress,
sådan tackler du det, Stress. Grib
chancen for et bedre (arbejds)liv,
Lykke, er der en vej til det gode
liv?, Trivsel. en guide til motivation
og arbejdsglæde og Stressfri gen-
nem krisen.



Målgruppe 
Kommunernes ledere 
- fra topchef til decentral leder

Sted
Fredericia Messe- 
og Konferencecenter, 
Dronning Margrethe Hallen, 
Vestre Ringvej 101, 
7000 Fredericia, 
Tlf.: 75 92 25 66.

Tid
Torsdag d. 17. september 
fra kl. 9.20 til 17.00

Deltagerafgift
2.500 kr. ekskl. moms. For hver
deltager udover ti fra hver kommu-
ne reduceres kommunens samlede
deltagerpris med 500 kr. 

Tilmelding
Tilmelding kan ske på
www.kl.dk/ledertraef/09
eller www.cok.dk/ledertraef
Sidste tilmeldingsfrist er 
fredag den 14. august 2009.
Tilmeldingen er bindende efter til-
meldingsfristens udløb.

Fælles bustransport 
Der er mulighed for at køre med
fælles busser fra banegården i
Fredericia til Messe- og
Konferencecentret og tilbage igen
den 17. september 2009.
Busserne kører fra banegården om
morgenen, efterhånden som de fyl-
des op. Første bus holder klar fra
kl. 8.30 og sidste bus kører kl.
9.05. Busserne kører retur til bane-
gården om eftermiddagen, efter-

hånden som de fyldes op. Første
bus kører kl. 17.10. Det koster 70
kr. oven i deltagergebyret at delta-
ge i den fælles bustransport. Du
melder dig til via tilmeldingsblan-
ketten til træffet. Tilmeldingen er
bindende efter tilmeldingsfristens
udløb.

Henvendelser 
og spørgsmål 
kan rettes til
Student Iver Kjar 
(ivk@kl.dk, 33703811), 
konsulent Stine Hald Larsen
(stl@kl.dk, 33703516) 
eller 
konsulent Peter Andersen
(pta@kl.dk, 33703796)

Praktiske 
oplysninger
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