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Væksthus for Ledelse sætter fokus på kodeks for god institutionsledelse 
 
 
Væksthus for Ledelse vil nu indbyde institutionsledere, personaleorganisationer og arbejdsgiver- 
repræsentanter til en ”ConsensusCamp” til skabelse af kodeks for god institutionsledelse. Det blev 
besluttet på et bestyrelsesmøde i dag i Væksthus for Ledelse, der er et samarbejde mellem KL, 
Danske Regioner og KTO.  
 
”Vi vil fortsat skabe engagerede arbejdspladser med høj brugertilfredshed. Derfor vil vi sammen 
med lederne opstille en række pejlemærker, der kan hjælpe dem med at navigere i en fremtid præget 
af høje forventninger og  vigende ressourcer” siger formanden for Væksthusets bestyrelse, direktør i 
KL Hans Berthelsen. ”Vi er klar over, at der kan være stor forskel på, at være leder af en ældrepleje, 
en børnehave, en sygehusafdeling og af et bibliotek, men når ledelsesopgaven lykkes, er der mange 
fælles træk  .   
 
Næstformand i Væksthuset, formand for HK/Kommunal, Kim Simonsen tilføjer: ”Vi stiller meget 
store krav til vores ledere, og vi ved, at god ledelse på mange måder er et omdrejningspunkt for, at 
vi får skabt bæredygtige service- og velfærdsydelser af høj kvalitet. I dette arbejde har lederne brug 
for et refleksions- og dialogværktøj, der kan hjælpe dem i dagligdagen. Derfor går Væksthus for 
Ledelse nu i gang med at udarbejde kodeks for god institutionsledelse”. 
 
Arbejdet, der fuldt udfoldet, kan komme til at berøre ca. 100.000 ledere i kommuner og regioner 
bliver nu igangsat og forventes at løbe over det næste års tid. 
 
Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO. Parterne vil 
igennem de fælles udviklingsprojekter i Væksthus for Ledelse bidrage til et målrettet og systematisk 
arbejde mod stadig bedre ledelse i de danske kommuner og regioner. 
 
Læs mere om Væksthus for Ledelse og dets projekter på www.lederweb.dk
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Hans Bertelsen, 33703196 og Kim Simonsen, 33 
30 44 15. 
 
 
 Hans Berthelsen                             /              Kim Simonsen 
 
Direktør i KL                                                  Forbundsformand i HK/Kommunal 
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