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HK Kommunals chefkonference 2018
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TEMA 1: 
Find dit fodfæste som leder i den digitale transformation
- fra robotallergiker til handlekraftig forandringsagent

n Vi ved det godt: Robotterne er landet, borgerne selvbetjener, jobfunktioner forandrer sig eller forsvinder helt.  
Som ledere står vi midt i den digitale transformation af de offentlige velfærdsydelser. Det påvirker din organisati-
on og slår derfor også igennem i kravene til din måde at lede på. 
 
Både politikere, topledelse, medarbejdere og borgere har forventninger og ønsker, du skal kunne vurdere, 
kommunikere og håndtere. Hvad kræver det af dig som leder? Hvordan ruster du din organisation, og hvilke 
ledelsesmæssige kompetencer skal du besidde? 
 
Pernille Kræmmergaard klæder dig bedre på til den digitale transformation. Og robotterne Marc og Eia fra 
Region Nordjylland gør den digitale tranformation konkret – fra det strategiske niveau hos it-direktøren til det 
operationelle, praktiseret under HK-regnskabschefens ledelse.

din handlekraft
som lederStyrk

Pernille Kræmmergaard, grundlægger af Digitaliseringsinstituttet 
Tidl. Professor (MSO) i Digitalisering og IT-ledelse, AAU og ITU. Ph.d. i 
organisatoriske og teknologiske forandringer.
 

Klaus Larsen, IT-direktør i Region Nordjylland
I spidsen for 14.000 brugere og 165 medarbejdere. Diplom i ledelse, 
politik og økonomi, Aarhus Universitet. 
 

Susanne Nielsen, kontorchef i Regnskabsservice 
Leder for 40 regnskabsmedarbejdere centralt forankret 
i Økonomi i Region Nordjylland. 



TEMA 2: 
  

Udbyg dit ledelsesrum og dit personlige lederskab
 - fra driftssikker mellemleder til fantastisk fremtidsleder

n Du er offentlig leder – og under beskydning fra alle sider: Ledelseskommissionen anbefaler mindre styring og mere ledelse 
- og peger på dine muligheder og ansvar for at løfte den offentlige velfærdsservice. Erhvervspsykologen påpeger, at for at lykkes 
godt som leder skal du være bevidst om dine indflydelsessfærer og muligheder for at påvirke omgivelserne.

Den erfarne topchef og forsker ved, at din handlekraft har afsæt i din personlighed og private rygsæk. Og er afgørende  
for, om du for alvor tør involvere dig selv og dine medarbejdere i kerneopgaven – og droppe pligtsludderen.

Den erfarne mellemleder og coach opfordrer dig til at tage ledelsesopgaven 100 % på dig og lede i alle retninger. Og Chefgruppens 
bestyrelse opfordrer dig til at sikre den nødvendige opbakning fra baglandet for at have bedst mulighed for at lykkes. 

Du får Klaus Majgaards, Solveig Gjerdings og Annette Klausen Bengtssons guldkorn og anbefalinger. Sammen undersøger vi, 
hvad det hele betyder for din hverdag som leder. Og hvordan du kan styrke din handlekraft – allerede i morgen.

din handlekraft
som leder

Klaus Majgaard, forstander på Askov Højskole
Tidl. kommunaldirektør, forsker ved CBS og forfatter til flere bøger,  
bl.a. Handlekraft i velfærdsledelse.
 

Solveig Gjerding, erhvervspsykolog
Cand.psych. fra KU, psykoterapeut, specialist i arbejds- og organisations- 
psykologi og erfaren underviser, ledelses- og stresscoach. 
 

Annette Klausen Bengtsson, selvstændig konsulent
Uddannet i shipping, NLP Master Practitioner og NLP Master Trained Coach.  
Tidligere mellemleder i det private erhvervsliv. Erfaren foredragsholder,  
underviser og ledelsescoach. 



PRAKTISK
Tilmelding på www.hk.dk/chefkonference

Medlem: 
n Døgnarrangement, inkl. trerettes festmiddag, underholdning og overnatning:  2.995 kr. 

Ikke medlem:   
n Døgnarrangement, inkl. trerettes festmiddag, underholdning og overnatning:  5.995 kr. 

Bustransport fra Nyborg Station den 15. marts og retur fra  
hotel Christiansminde den 16. marts: Tider følger senere. 

Medlemsmøde: Alle medlemmer af HK Kommunal Chefgruppen kan deltage i  
medlemsmødet torsdag den 15. marts fra kl. 11-12.15 (gratis). 

Medlemsmøde  
Oplæg om bestyrelsens arbejde
Debat med medlemmerne
Valg til bestyrelsen

Frokost (for alle)

TEMA1:  
Find dit fodfæste som leder i den  
digitale transformation  
- fra robotallergiker  
til handlekraftig forandringsagent

Aperitif

Middag
Singersongwriter  
Annika Aakjær  
underholder 
Networking og  
kollegial hygge 

TORSDAG DEN 15. MARTS 2018 

PROGRAM

11.00............

12.15............

13.00 –18.00

19.00............

19.30............

Der kan forekomme ændringer i programmet

Morgen gåtur for de friske

Morgensang

Tema 2:  
Udbyg dit ledelsesrum og dit  
personlige lederskab
- fra driftssikker mellemleder til  
fantastisk fremtidsleder

Per Helge:  
Djøf med Løg(n) 3  
– nu på Christiansborg  
 
 

Frokost to-go og afrejse

FREDAG DEN 16. MARTS 2018 
  8.00............

  8.45............

  9.00............

11.30...........

12.30............

KOMMUNAL


