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EFFEKTIVISERINGSPRES 
UDFORDRER 
BESTYRELSERNES 
LEDELSESRUM

- Forum for O�entlige Bestyrelser

Dagens Dagsorden

Hvordan skal bestyrelserne sætte udviklings-
dagsordenen, når de samme opgaver skal løses 
for stadigt færre ressourcer 



R A M M E R N E

EFFEKTIVISERINGSPRES UDFORDRER BESTYRELSERNES LEDELSESRUM

 09.20  Velkommen med introduktion til dagens program
v/ adm. direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership

	09.30-09.55  Nationaløkonomiske styringsideer møder uddannelse
At få produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor 
til at modsvare den private sektor er et centralt natio-
naløkonomisk forskningsfelt. Hvordan skal uddannel-
sesbestyrelser balancere produktivitetsøgning med 
kvalitetsudvikling?
v/ professor Nina Smith, Aarhus Universitet og  
fhv. formand for Favrskov Gymnasium

	09.55-10.20  Finansministeriel styring møder forsyning
Oplægsholderen er en af hovedarkitekterne bag 
Finansministeriets aktive økonomiske styring af 
fagministerier og institutioner. Hvilket ledelsesmæs-
sigt spillerum er der tænkt i denne styringsmodel til 
bestyrelserne – og efterleves det i dag?
v/ Anders Eldrup, fhv. departementschef og nuværende 
bestyrelsesformand i forsyningsvirksomheder 

10.20-10.45  Privat forretningslogik møder kultur
 Med stærkt ejerpres, digital disruption og markeds-
konkurrence har oplægsholderen på få år transforme-
ret en mediekoncern. Stimulerer løbende 2 procents be-
sparelser i en kulturinstitution til en lignende innovation 
og ressourceoptimering.
v/ Lisbeth Knudsen, tidligere koncernchef for Berlingske 
Media - nu chefredaktør og direktør Mandag Morgen 
og bestyrelsesformand for Det kgl. Teater.

	10.45-11.00  Kaffepause

	11.00-11.25  Udvikling af de selvejende institutioner og offentlige 
virksomheder
De styringsmæssige rammers betydning for offentlige 
bestyrelsers mulighed for at udøve værdiskabende 
ledelse i uddannelses- og kulturinstitutioner samt i 
offentligt ejede virksomheder. 
v/ Allan Søgaard Larsen, formand for Ledelseskommis-
sionen

	11.25-12.20  Paneldebat 
Muligheder for at skabe et ledelsesrum for bestyrel-
serne til at skabe udvikling af institutioner og selskaber 
inden for den økonomiske ramme fastsat af regering og 
folketing.
v/ Allan Søgaard Larsen, Nina Smith, Anders Eldrup  
og Lisbeth Knudsen

	12.20-13.10  Frokost

	13.10-14.40  Workshops

	14.40-15.00  Kaffepause

	15.00-15.30  Uddeling af prisen ”Årets Offentlige Bestyrelse”
Paneldebat blandt bestyrelsesformændene for de tre 
’best in class’ inden for uddannelses-, kultur- og forsy-
ningssektoren.

	15.30-15.50  Større ledelsesrum til offentlige bestyrelser 
Vinderen af vores nystiftede prisopgave for studeren-
de præsenterer sit bud på en styringsmodel, der øger 
bestyrelsens ledelsesrum.

	15.50-16.00  Tak for i dag



W O R KS H O P S

EFFEKTIVISERINGSPRES UDFORDRER BESTYRELSERNES LEDELSESRUM

Workshop I:   Uddannelser på spil

Moderator: Partner Uffe Black Jensen, EY
 13.10	 Jeg vil gøre en forskel for min uddannelsesinstitution

v/ bestyrelsesformand Karina Boldsen, Aarhus Busi-
ness College 

 13.20	 Uddannelser på spil – holddialog om strategiske 
udfordringer
Dilemmaspil inspireret af ’Trivial Pursuit’, hvor deltager-
ne i hold af fire besvarer strategiske institutionsudfor-
dringer inden for de eksisterende styringsrammer.

14.20	  Nyt til samspillet med bestyrelsen om strategi- 
lægning
v/ direktør Marianne Oksbjerre, UCRS og rektor Poul 
Erik Madsen, Fredericia Gymnasium

Workshop II:  Tag det strategiske kulturledelsesrum

Moderator: Partner Rikke Søgaard Berth, Horten
 13.10	 Se de røde og grønne lygter i tide

Hvordan opdager bestyrelsen, om deres omverdens-
analyse er retvisende – guide til at finde 5 røde og 5 
grønne lys.
v/chefkonsulent Jan Ole Traasdahl, Slots- og  
Kulturstyrelsen

 13.30	 Hvor hænger lyskurven med rødt og grønt lys i vores 
institution?
Gruppearbejde ved rundborde om at bruge Jan Ole 
Traasdahls redskaber

 13.50	 Gi’ bestyrelsen et klart fundament for strategilægning
Dialogen med bestyrelsen om at skabe indsigt og over-
blik til strategilægning.
v/ direktør Ulla Tofte, Museet for Søfart

 14.10	 Har vi et reelt grundlag for strategilægning?
Stiller vi de rigtige spørgsmål til direktionen, inden vi 
lægger strategien?
Gruppearbejde ved rundborde om at bruge Ulla Toftes 
redskaber

Workshop III:  Strategisk udvikling under effektiviseringspres i 
forsyningsselskaber

Moderator: Partner Line Markert, Horten 
 13.10  Strategiske veje til lavere priser

Overblik over forsyningsselskabernes strategitiltag de 
næste fem år. Resultater af aktuel survey blandt direk-
tioner og bestyrelsesformænd for forsyningsselskaber.
v/ partner Michael N.C. Nielsen, EY

	 13.20  AquaGlobe – forsyningsselskab i spidsen for udvikling 
af vandteknologiske løsninger
Strategisk lederskab til at skabe erhvervsudvikling, 
teknologiudvikling, eksport og effektive vandløsninger 
for borgere og virksomheder i Skanderborg, regionalt 
og internationalt.
v/ adm. dir. Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning

	 13.45  Positionering til den ’rigtige’ fremtid
Skab overblik over potentialerne for værdiskabelse  
og rationalisering inden strategilægning. 
Gruppedrøftelser blandt deltagerne
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Læs mere om konferencen, og tilmelding 
på www.dagensdagsorden.dk

Læs mere om konferencen, og tilmelding 
på www.dagensdagsorden.dk

Om Dagens Dagsorden  
– Forum for Offentlige Bestyrelser

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser er et netværk for 
bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer for offentlige besty-
relser. Netværket samler og formidler viden og praktiske erfaringer om 
offentligt bestyrelsesarbejde fra forskere, organisationer og praktikere.

Formidlingen sker gennem:

	Årets Offentlige Bestyrelseskonference, hvert efterår

	Nyhedsbreve med aktuelle nyheder, udkommer 1-2 gange om måneden

	Tidsskrifter på ca. 20 sider, som kommer både i dybden og rundt om et 
aktuelt tema, udkommer 4-6 gange om året

	Hjemmesiden, hvor al indsamlet viden er systematiseret og tilgængelig 
på overskuelig vis. Aktuelt rummer siden ca. 300 fagligt kvalificerede 
artikler, redskaber og anbefalinger om offentligt bestyrelsesarbejde.

Det er gratis at benytte hjemmesidens faciliteter, ligesom alle uden beta-
ling kan modtage nyhedsbreve og tidsskrifter.

Pluss Leadership er initiativtager til Dagens Dagsorden – Forum for 
Offentlige Bestyrelser, og sekretariatsfunktionen ligger der. Horten, EY 
og Pluss Leadership bidrager både økonomisk og fagligt.

Læs mere om netværket, se de faglige artikler og tilmeld dig nyhedsbrev 
og tidsskrift på www.dagensdagsorden.dk
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