FTF og OAO inviterer til inspirationsmøde

Hvad er nye veje ind i den faglige
– offentlige ledelse?
Kom og hør to forskellige bud på de udfordringer og de
mulige løsninger, som fremtidens offentlige mellemledere
står overfor. Giv dit eget bidrag til debatten på en formiddag med spændende oplæg og tid til debat og refleksion.
Faglig ledelse er forandringsledelse
Forandringer iværksat af politikere og offentlige topledere
lykkes, når de ansatte evner og er motiveret for at udøve
en faglighed, der indfrier målene. Det gør faglig ledelse til
forandringsledelse, og derfor skal den forankres hos de formelle ledere. Søren Voxted udfolder en ny model for faglig
ledelse, forskellig fra tidligere tiders ideal om ”den bedste
blandt ligemænd” – og en anderledes lederrolle, end den
der formuleres som ideal i litteraturen om offentlig ledelse.
Søren Voxted er lektor på Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi på Syddansk Universitet. Han forsker blandt
andet i offentlig ledelse og implementering af forandringer i
offentlige driftsorganisationer med særligt fokus på førstelinjelederens rolle og arbejdsopgaver.
Ny velfærd – Nyt lederskab
Offentlig ledelse er midt i en brydningstid, hvor velfærdssamfundets struktur og styring, som vi kender den, er under
nedbrud, mens noget andet er på vej. Dette stiller nye krav,
for hvilken ledelse kræves der i den nuværende situation?
I bogen ”Ny velfærd – nyt lederskab” gives mulige svar
på spørgsmålet med et væld af ideer, erfaringer, øvelser
og metoder. Med udgangspunkt i tanken om, at offentlig
ledelse befinder sig en form for mellemtid eller middelalder,
ser bogen på en række metaforiske roller, som den offentlige leder kan indtage: fyrsten, diplomaten, den opdagelsesrejsende, skjalden, gartneren og alkymisten.

Hanne Dorthe Sørensen er forandringsleder og har gennem de seneste 18 år arbejdet på tværs af staten som
konsulent, udvikler og leder indenfor områderne ledelse,
kompetence- og kvalitetsudvikling. Senest som direktør i
Statens Center for Kompetenceudvikling.
Program:
9.30 – 10.00
Ankomst med kaffe og let morgenmad
10.00 – 10.40	Faglig ledelse er forandringsledelse
v. Søren Voxted
10.40 – 11.20	Ny velfærd – nyt lederskab
v Hanne Dorthe Sørensen
11.20 – 11.30
Pause
11.30 – 12.30 Debat
12.30 – 13.00 Sandwich
Målgruppe:
Offentlige ledere og andre med interesse for ledelse.
Hvornår:
Den 10. maj 2016 fra kl. 9.30-13.00.
Hvor:
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K (lige ved
Nørreport station)
Tilmelding:
Skal senest d 21. april 2016 på chni@ftf.dk
Pris:
350 kr. Ved afbud mindre end 2 uger opkræves det fulde
beløb.

