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Vedr.: Evaluering – Lederudvikling i kommunerne 
 
 
Ved OK-02 blev KL og KTO enige om, at igangsætte projektet ”Lederudvikling i kom-
munerne”. Da Væksthus for ledelse blev etableret i 2004 blev projektet konverteret til et 
Væksthus projekt. 
 
Produkter 
Følgende produkter/rapporter er udarbejdet: 
 

1. Ledere der lykkes – en undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere 
på kommunale arbejdspladser. 

2. Ledere der lykkes – hvad er det de kan? Beskriver fem kernekompetencer hos suc-
cesfulde kommunale ledere. 

3. Afholdt 3 konferencer med titlen: Kommunale ledere der lykkes – hvordan får le-
derne i de nye kommuner succes? 

4. Let vejen for de nye ledere – resultater og perspektiver fra en undersøgelse af 
kommunale lederes første år. 

5. De første 100 dage – som leder af en fusioneret organisation. 
6. Workshop på messen vedr. ”Ledere der lykkes”. 
7. Workshop på messen vedr. ”Let vejen for de nye ledere”. 

 
Om publikationerne kan det fremhæves, at de er skrevet således, at de er en form for 
værktøj i sig selv. Endvidere er der tale om relativt korte publikationer, der betyder at det 
tidsmæssigt er sandsynligt at de faktisk bliver læst af målgruppen. 
 
Udover ovenstående projekter arbejdes der pt. på at udarbejde en elektronisk udgave til 
www.lederweb.dk af udvalgte dele af ovenstående produkter. Den elektroniske udgave 
ventes at gå i luften i løbet af efteråret 2006. 
 
Formidling 
I forhold til formidling og spredning af projektet er der pt. registreret nedenstående omtale 
mv. Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende. 
 
Ledere der lykkes 
Ledere der lykkes – hvad er det de kan? afsat til ca. 25.000 – skal muligvis genoptrykkes 
for tredje gang. 
 
Ledere der lykkes – en undersøgelse af kernekompetencer: afsat til over 5000 
 
39 præsentationer i kommuner og faglige organisationer.: Fælles projektkonference i DI-
huset, FOA Lederkonference, BUPL Lederdage, BUPL’s Lederkonsulenter, DJØF Konfe-
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rence for Offentlige Chefer, Beskæftigelsesministeriets HR- og personaleafdelinger, 
HK/K Chefgruppen Lederkonference, KL's social- og arbejdsmarkedskontor,  Dansk Sel-
skab for Sygehusledelse. Kommuner: Ny Vejle, Gundsø, Ny Kalundborg, Frederiksberg, 
Herlev, Rønnede, Skolelederne i Køge Kommune. Skibby kommune, FAS konference i 
Kolding, BUPL’s Københavnerforeninger, Erfagruppe for nye ledere, hos Deloitte, Vejle 
Amt, Konference om ledere der lykkes – Aalborg og Middelfart, HK/K Chefgruppen, Le-
derkonference, Fåborg Fjord, Ny Stevns Kommune, Ny Randers Kommune, Helsingør 
Kommune, Ny Kalundborg, Frederiksberg Kommune, Herlev Kommune, Forvaltnings-
højskolen, KL's social- og arbejdsmarkedskontor, Miljøministeriet, AF- Ringkøbing, 
Horsens Kommune, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Helsingør Kommune - teknisk forvaltning 
ledergruppen samt Konference om ledere der lykkes - København 
 
Medieomtale  
Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Mandag Morgen, Computerworld samt en lang række 
fagblade. Googlehits” primo jan. 2005: 48 hits (omtale, henvisninger mv.). Tilsvarende har 
f.eks. ”Kodeks for offentlig topledelse” 47 hits 

 
Let vejen for de nye ledere 
Publikationen ”Let vejen for de nye ledere” er udsendt i ca. 10.000 eksemplarer. 
 
Medieomtale 
Berlingske Tidende og en række fagblade. ”Googlehits” primo jan. 2005: 15 hits. 
 
 
De første 100 dage – som leder af en fusioneret organisation 
Publikationen ”De første 100 dage – som leder af en fusioneret organisation” er udsendt i 
ca. 15.000 eksemplarer. 
 
Medieomtale 
Nogle fagblade. 
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