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Forandringsprocesser og forandringsledelse
Indledning:
Jeg er viceforstander på et tidligere amtsligt nu kommunalt
kommunikationscenter i Næstved Kommune, en institution som ved
Strukturreformen blev kategoriseret som en KAN-institution. Det vil sige en
institution, som beliggenhedskommunen kunne vælge at hjemtage.
Alternativet ville have været en regional forankring.
På kommunikationscentret tilbydes undervisning, rådgivning og vejledning
under ”Lov om Specialundervisning for voksne” til personer med
vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade, tale-, stemme- og
sprogvanskeligheder, svære læse-vanskeligheder og personer med
hørevanskeligheder.
Kommunikationscentret beskæftiger 85 medarbejdere, heraf ca. 60
undervisningskonsulenter (speciallærere og talepædagoger) og resten TAPpersonale. Årligt serviceres ca. 3.500 borgere.
I amtets tid var institutionen mål- og rammestyret. I dag er der er indgået
abonnementsaftaler baseret på objektive kriterier med de kommuner, som
indgik i Storstrøms Amt. Inden for de kommende år vil det økonomiske
fundament formodentlig ændres i retning af takststyring på mange af
ydelserne. Brutto-budgettet er ca. 40 mill. kr/år.
Ledelsen består af en forstander, en viceforstander og 4 mellemledere. Øvrige
medarbejdere er forankret i faglige enheder og teams under ledelse af
mellemlederne. På grund af det store geografiske dækningsområde
(Sydsjælland, Lolland og Falster) arbejder mange medarbejdere decentralt og
mødes blot sporadisk med kolleger og ledelse.

Opgave 1:
Institutionen står over for mange forandringer: Fra amtslig til kommunal
driftsherre, ændrede IT-systemer, ønske om ændret dokumentation for
ydelsernes indhold, omfang og varighed, forskelligt kommunalt ønske for
visitation, elementer af NPM, revideret lovgivning o.a.
Hertil kommer særligt to udfordringer, som fylder meget i tiden:
1. Fokus på økonomi og markedsgørelse
2. Kommuners ønske om justering i opgaveløsningen (læs: besparelser,
dvs. færre eller kortere tilbud eller opgaveløsning af andre faggrupper,
dvs. billigere tilbud)
Som nævnt er organisationens økonomiske fundament under forandring. Der
skal indgås økonomiske aftaler med kommuner i forhold ydelsers omfang og
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varighed. De to nævnte udfordringer hænger tæt sammen. Kommunerne er i
dag meget opmærksomme på udgiftsbyrden i modsætning til tidligere, da
organisationen blev drevet for amtslige midler. Denne synliggørelse bevirker,
at der er stor opmærksomhed rettet mod serviceniveau og pris. Hertil
kommer den faglige diskussion om, hvornår en person er færdigundervist:
Når det kan forsvares ud fra faglige eller ud fra økonomiske grunde? Begge
forandringstyper berører samtlige medarbejdere i organisationen, både det
administrative personale og det fag-faglige.
Klausen1 beskriver 8 strategiske arenaer, som er i fokus inden for den
offentlige sektor. Han nævner netop, at markedsgørelsen af offentlige ydelser
repræsenterer et totalt forandret institutionelt arrangement for
institutionerne. Det betyder, at lederens rolle i den aktuelle forandringsproces
ikke blot skal have fokus på medarbejdernes fysiske, tidsmæssige og
uddannelsesmæssige rammer, men i dag i langt højere grad end tidligere
også på de økonomiske forhold.
De nævnte udfordringer kræver store forandringer både i forhold til ledelse og
medarbejdere, og jeg kan konstatere, at de 2 forandringselementer, jeg har
fremhævet, medfører mange andre forandringer i organisationen, idet én
forandring altid består af flere forandringer.
Mange af disse forandringer er opstået uden at være decideret besluttet, men
optræder som en følge af andre beslutninger. Her tænkes fx på de mange
virkninger efter Strukturreformen. Samtidig kommer forandringerne med
stigende hast. Tidligere nåede en forandring at blive forankret, før den næste
holdt sit indtog. Forandring er nærmest blevet en permanent tilstand.
At lede forandringer er en af de mest vigtige og vanskelige ledelsesopgaver 2.
En forandring er et ønske om en anden tilstand end den gældende. Leavitt3
viser i en model, at forandringer fx kan dreje sig om struktur, opgaver/mål,
teknologi og aktører. Forandringer kan være store reformer eller
inkrementelle justeringer. Man taler om første og anden ordens forandring4.
De forandringer, jeg beskriver, er både af første og anden orden:
Strukturreformen af første orden og de afledte forandringer af anden orden.
March5 behandler 4 antagelser om ledelse, som han mener, er centrale for
såvel tidens ledelsespraksis, som for den aktuelle ledelsesforskning:
1. Organisationer er stive, 2. Ledere er forskellige, 3. Målene er klare og
4. Handling er resultatorienteret.
Jeg er enig med March i antagelse 2. og 4. og uenig i antagelse 1. og 3.

1
2
3
4
5

Klausen, Kurt Klaudi: ”Institutionsledelse” (s. 114), 2007
Yukl, Gary: ”Leadership in Organizations” (s. 296), 2008
Planche 25, forelæsning Morten Balle Hansen 18.04.09
Planche 27, forelæsning Morten Balle Hansen 18.04.09
March, James G.: ”Hvordan vi taler og hvordan vi handler” (s. 30) Samfundslitteratur, 1995
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Mange teoretikere har beskæftiget sig med netop forandringer. Bl.a. Kotter og
Lewin-Schein, som har beskrevet nogle ”klassiske” teoretiske
forandringsledelsesmodeller i henh. en 8-trinsmodel og en 3-fasemodel.6
Disse to modeller er velegnede til at belyse organisatoriske grunde til, at der
opstår udfordringer i forandringsforløb, og hvilke faser, en organisation skal
igennem for at søge at undgå problemer i forandringsforløbet. Begge faser er
baseret på et top-down perspektiv, hvor selve processen har et klart defineret
mål styret af ledelsen.
En af forskellene mellem Kotter og Lewin-Schein er, at Kotter opererer med et
tidsperspektiv, idet han sætter tidsgrænser for, hvor længe de enkelte faser i
forandringsprocesser skal tage, hvilket Lewin-Schein ikke gør. Her er fokus på
processen.
Kotters 8 trin er: Etablering af en oplevelse af nødvendighed, oprettelse af en
styrende koalition, udvikling af en vision og strategi, kommunikation af
forandringsvisionen, styrkelse af medarbejdernes kompetence, generering af
kortsigtede gevinster, konsolidering af resultater og produktion af mere
forandring, forankring af nye fremgangsmåder i kulturen. Kotter oplister
samtidig med sin 8-trinsmodel også de 8 mest almindelige fejlkilder, der ses i
forbindelse med forandringer. Kotters trin refererer jeg til i opgave 2.
Her vil jeg koncentrere mig om Lewin-Scheins 3 faser.
Lewin introducerede i Force-field-modellen de 3 faser, som alle
forandringsprocesser i organisationer bør gennemgå. Efterfølgende har Schein
arbejdet videre med modellen:
1. Optøningsfasen – skabelse af motivation over for ændringer.
Det skal sikres, at organisationen er klar til at påbegynde forandringen. Man
skaber et positivt klima for forandringen og sikrer bl.a., at de nødvendige
økonomiske, tekniske, ledelses- og vidensmæssige samt tidsmæssige
forudsætninger er til stede. Optøning af organisationen er nødvendig for at
sikre, at de involverede medarbejdere kan se nødvendigheden af
forandringen, opnå en forståelse og ikke blot opmærksomhed på årsagen til
forandringen. Forståelsen skal kommunikeres ud i organisationen.
Bekymringer skal op til overfladen, de skal ikke undertrykkes.
Kravet til lederen i denne fase er, at hun skal komme med inspirerende
udfordringer, kolde facts, og visioner. Lederen skal søge aktiv feed back –
ikke passiv deltagelse.
I min organisation var man ikke gennem optøningsfasen, da forandringen
(Strukturreformen) blev sat i kraft. Medarbejderne var ikke nødvendigvis
motiverede for forandringen, og der var uklarhed om de nye organisatoriske
mål. Ikke alle bekymringer kom op til overfladen.
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2. Forandringsfasen – Udvikling af nye holdninger og adfærd på baggrund af
nye informationer og kognitiv redefinering.
I denne fase foretages de ønskede forandringer. Bag forandringen skal der
være en tilstrækkelig ledelsesmæssig involvering og organisatorisk kraft.
Ledelsen skal være engageret. Det er hensigtsmæssigt i organisationen at
have udpeget forandringsagenter, der skal fungere som fortalere for
forandringen. I modsat fald kan det blive vanskeligere at gennemføre
forandringen.
Det er vigtigt at have en klar vision for projektet. Der skal kommunikeres ud i
organisationens forskellige led, uden at budskabet udviskes eller forvanskes.
Lederen skal have den nødvendige ledelsesmæssige opbakning for at kunne
fjerne evt. barrierer og håndtere problemer og konflikter. Fremskridt kan
præsenteres som små sejre, som man kan vælge at belønne for derved at øge
engagementet.
Det forventes af lederen, at hun fremstår som coach, som den, der
tilvejebringer den fornødne uddannelse til medarbejderne, og som den der
hjælper med til at implementere forandringerne.
I denne fase blev der i min organisation ageret med ledelsesmæssig kraft og
engagement. Men da der ikke i den første fase var en klar vision for
forandringen, tog det længere tid end forventet. Nye holdninger og adfærd
blev fejret som små sejre i form af temadage.
3. Genfrysningsfasen – stabilisering af ændringerne.
I denne sidste fase foretages en sikring af de opnåede resultater for bl.a. at
kunne skabe baggrund for yderligere forandring. Forandringen skal
institutionaliseres og forankres i organisationen, hvilket kan ske fx ved fortsat
uddannelse.
I denne sidste fase skal lederen integrere forandringen, fremhæve positive
resultater, belønne og opmuntre til bevarelsen af forandringen.
Først i denne fase, der i mit konkrete tilfælde næppe er slut, er forandringen
institutionaliseret fx ved fortsat uddannelse og ved skabelse af et nyt logo for
kommunikationscentret. De positive resultater fremhæves i møder med
kommuner og skaber dermed baggrund for yderligere forandringer.
Med Kotters og Lewin-Scheins teorier som baggrund for de aktuelle
forandringer, jeg oplever i tiden, skal der fra ledelsens side sættes fokus på
medarbejdernes opmærksomhed for at få dem til at agere i et ændret
økonomisk scenarie og med ændret ønske om opgaveløsning.
Hvad kræves der så af ledelsen, for at forandringer kan lykkes?
Yukl7 har ud fra adskillige teoretikeres erfaringer sammensat en meget
anvendelig guideline til implementering af større forandringer.
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Ledelse skal have rammer at agere i i forhold til de vilkår, der udgør det
formelle grundlag for ledelsesudøvelsen. Dette grundlag vil være et resultat af
kommunale politiske og administrative beslutninger, som den enkelte leder
ikke nødvendigvis har direkte eller afgørende indflydelse på. Rammerne kan
være veldefinerede og nedskrevne, men kan opfattes, fortolkes, påvirkes og
håndteres forskelligt af lederne.
I forandringsprocesser skal relationer afklares, etableres, udbygges og
vedligeholdes. Relationer til chef, lederkolleger, medarbejdere,
samarbejdspartnere og brugere skal defineres. Herved kan opstå et
krydspres, idet såvel topledelse som mellemledere og medarbejdere styres af
mål oppefra og bedømmes nedefra fx af brugerne.
Lederen skal i en forandringsproces ikke blot tænke op og ned i hierarkiet.
Fokus skal også rettes indad mod egne medarbejdere, for hvem forandringer
kan være frustrerende og stressfremkaldende, dels på grund af usikkerhed
over for fremtiden, dels fordi servicen over for borgerne måske ikke fremover
kan være af den vanlige standard, hvorfor medarbejderne må gå på
kompromis med deres egne faglige standarder. Dette sætter et nyt fokus på
ledelse, nemlig at lederne skal sætte sig i spidsen for kvalitetsudvikling.
Lederen skal anerkende medarbejdernes følelser og differentiere imellem
dem. Der skal ikke blot sættes fokus på de negative følelser, men
medarbejdernes selvtillid, tillid til ledelsen og loyalitet over for organisationen
skal også fremmes.
Klausen8 skriver at, (citat): ”Institutionslederne må evne at sætte sig i
spidsen for at imødekomme de forventninger, der er til institutionen både
konkret (levere varen) og symbolsk (spejle samtiden.) …At geare institutionen
til at levere en professionel og effektiv serviceydelse med styr på kvalitet og
budgetter og gøre det i overensstemmelse med samtiden.” Med andre ord
(citat): Institutionsledere skal ville, vide, kunne, skulle og turde.9
Lederens udfordring er at gå i forvejen, give medarbejderne tro på, at
turbulente tider afløses af mere rolige tider og at fastholde forandringerne,
når implementeringsfasen er ovre - vanskelige krav i en tid med udsigt til
besparelser, ansættelsesstop, omorganisering m.m.
Konklusionen på de udfordringer, der kendetegner aktuelle udfordringer i
forhold til forandringsledelse i min organisation, er:
1. At lederne skal klædes godt på for at kunne gå i spidsen for
forandringerne. Mellemlederne, som udgør en meget vigtig brik, idet
de skal fungere som forandrings-agenter, skal ikke blot informeres,
men involveres tidligt i processen.

8
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Klausen, Kurt Klaudi: ”Institutionsledelse” (s. 140), 2007
Klausen, Kurt Klaudi: ”Institutionsledelse” (s. 141), 2007
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2. At der i rigt omfang finder kommunikation og information sted. Der
skal gives plads til at stille en række spørgsmål i formidlingen af
budskabet om forandringen.
Som nævnt arbejder mange af medarbejderne i min organisation
decentralt, og der skal derfor berammes møder mellem medarbejdere
og ledelse gerne i flere fora (samlede medarbejdermøder, fagområdemøder, teammøder m.m.)

Opgave 2
I perioden, før det blev endelig afgjort, hvem organisationen som følge af
Strukturreformen skulle have som driftsherre, kunne jeg registrere mange
arter af negative følelser (medarbejdere, der var kede af det, forvirrede,
vrede, indadvendte usikre og fortvivlede). Her kunne man som leder risikere
at tolke medarbejderens reaktioner som modstand og fornægtelse, og det var
vigtigt at skille disse reaktioner ud, idet de måske blot var udtryk for
bekymring.
Conner10 nævner 9 årsager til medarbejderes modstand mod forandring:
Fravær af tillid, tvivlen på om ændringen er nødvendig, tvivlen på om
ændringen er gennemførlig, den økonomiske trussel, de relative høje
omkostninger, frygten for personlig fiasko, tab af status og magt, truslen mod
værdier og idealer, samt vrede over indgriben.
Lignende har Lazarus11 beskrevet 4 faser: Benægtelse, vrede, sorg og
tilpasning.
Erfaringen viser, at det sjældent er forandringerne, der problemet, men de
konsekvenser, det medfører for den enkelte medarbejder.
Som nævnt i opgave 1 er kommunikation og information vigtig. Mange
frustrationer kan undgås, hvis medarbejderne undervejs holdes orienteret. De
endelige beslutninger behøver ikke være truffet, før medarbejderne
inddrages. Medarbejderne kan holdes løbende ajour med information om
mulige kommende forandringer, hvorved mange bekymringer kan undgås.
Som leder ser jeg ingen fare i at videregive oplysninger om ikke endeligt
afgjorte beslutninger, ej heller hvis disse ”halve vinde” ikke realiseres.
Lederen mister ikke troværdighed – tværtimod.
Ved implementering af forandring er tid et vigtigt aspekt.
Jeg har oplevet et konkret eksempel på, at en forvaltning igennem længere
tid havde udarbejdet planer om forandring (læs: fusion af eksterne
institutioner), vendt og drejet forskellige aspekter, vænnet sig til tanken og
observeret mulige løsninger. Efterfølgende er institutionsledere blevet
involveret i de kommende ændringer, derefter mellemledere og
medarbejderne. Her kom medarbejdernes reaktioner bag på forvaltningen,
men taget den lange periode i betragtning, som forvaltningen har været
10
11

Connor i Yukl: ”Leadership in Organizations” (s. 297), 2008
Lazarus i Yukl: ”Leadership in Organizations” (s. 299), 2008
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vidende om forandringsmulighederne i forhold til institutionsniveauets
medarbejdere, så er reaktionen ganske forståelig. Derfor må en ledelse eller
forvaltning så tidligt som muligt medinddrage medarbejderne i forestående
forandringer – også før de selv kender de endelige muligheder og løsninger.
Yukl m.fl.12 gennemgår under overskriften ”Inddragelse, delegation og
bemyndigelse” 4 typer af beslutningsprocedurer (autokratisk, i konsultation,
fælles beslutning eller gruppebeslutning), hvor graden af medarbejdernes
inddragelse i beslutninger indgår mere eller mindre.
I forbindelse med forandringer bør medarbejderne inddrages, hvor det er
muligt på det rette tidspunkt og på det fornødne niveau. Hvor det er muligt,
hvornår det rette tidspunkt er, og hvad inddragelsesgraden er, afhænger af
situationen. Beslutningsprocedurer og situationsvariabler afviger fra gang til
gang, og det er af stor betydning, at der hos medarbejderne er en
beslutningsaccept og beslutningskvalitet til stede.
Som leder af forandringer skal jeg medtænke Vroom-Yettons13 sammensatte
koblingsmodel (Multiple-Linkagemodel), som inkluderer 4 variabler samt
tilstedeværelsen af neutralisatorer, der kan fratage mig min gennemslagskraft
som leder. Modellen er kompleks og omfattende og omfatter flere
situationsvariabler og typer flere lederadfærd (men siger ikke noget om,
hvorledes disse spiller sammen).
Jeg mener endvidere, at man skal agere fremadrettet og se hvilke
omstillingsbehov, der er mulige og til stede.
I den forbindelse skal vi som organisation både stille spørgsmålet, hvad
kommunen vil med kommunikationscentret, og hvad kommunikationscentret
kan tilbyde kommunen og øvrige interessenter. For at komme en besvarelse
nærmere skal medarbejderne inddrages, og ledelse og medarbejdere skal
sammen udarbejde scenarier for, hvorledes der ageres over for kommune og
øvrige interessenter.
I forlængelse af dette opnås en autokommunikation, hvor det budskab, der
kommunikeres ud, også kommunikeres ind i organisationen.
Her kan der med fordel tages afsæt i Kotters 8 trin, som kan udgøre en slags
manual.
Også Yukls14 guidelines for ledere (beskriv en klar og appellerende vision,
forklar hvorledes denne vision opnås, ager overbevisende og optimistisk,
udtryk tillid til følgerne, anvend slående, symbolske aktioner for at
understrege nøgleværdier, brug eksemplets vej) kan anvendes.
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Yukl, Gary: ”Leadership in Organizations” (s. 133), 2008
Yukl, Gary: ”Leadership in Organizations” (s. 180), 2008
14
Yukl, Gary: ”Leadership in Organizations” (s. 291), 2008
13
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Det gælder i forandringsprocesser at fastholde medarbejdernes motivation.
Christensen15 beskriver i en oversigt seks forskellige perspektiver på
motivationsteorier, og siger samtidig, at oversigten ikke giver et svar på,
hvad man skal gøre med motivation, andet end at der er temmelig meget at
gøre. De 6 perspektiver omskriver han til TURPAS-modellen med angivelse af
konkrete eksempler på, hvad der kan understøtte motivationsfaktorerne.
Som tidligere nævnt bygger Kotter og Lewin-Schein teorierne på forandringer,
som er top-down styrede, hvilket også er gældende i langt de fleste tilfælde.
Gæsteforelæser Annette Digmann, Odense Kommune nævnte, at man i
kommunen havde opfordret frontmedarbejdere og andre til at komme med
ideer til forandringsstrategier. Et eksempel på bottom-up.
Tidligere handlede medarbejdertryghed om, at medarbejderen vidste, at der
blev sørget for dem, de modtog veldefinerede arbejdsopgaver og skulle ikke
bekymre sig om, hvad der skete i omverdenen, og hvad der kunne true
arbejdspladsen. Var der problemer, skulle ledelsen nok tage sig af dem.
I dag handler tryghedsbegrebet sig om at være velinformeret, at have
forestillinger om, hvad der kan være i vente og hvad det værste, der kan ske,
er, så man kan forholde dig til sådanne kritiske situationer. Tryghed drejer sig
også om at udvikle sine kompetencer, så man dels gør sig uundværlig på
arbejdspladsen, og dels kan få et andet arbejde = øge sin markedsværdi.
Vi taler om et ændret syn på medarbejderes modenhed jf. Situationsbetinget
ledelse16 med 4 grader af modenhed fra tidligere M1 (lav modenhed) til i dag
M4 (høj modenhed).

Spørgsmål 3
Offentlige ledere skal forholde sig til forandringer såvel udenfor som indeni
organisationen. Vi skal hele tiden have for øje, hvor vi bevæger os fra, hvor vi
er nu, og hvor vi skal hen.
At gennemføre en forandring af og i en offentlig organisation kræver stor
empati, ledelsesmæssig tilstedeværelse, nærvær og mod. Et ganske andet
billede end de klassiske strategi- og beslutningskompetencer.
Klausen17 har i et kodeks skitseret 9 anbefalinger for god offentlig topledelse i
Danmark. Disse anbefalinger beskriver hvilke krav, der stilles til en leder i det
offentlige. Ikke alle 9 punkter er relevante for mig på mit niveau, men langt
størstedelen er aktuelle og er vigtige at have in mente.
Samtidig gør han opmærksom på at offentlige ledere står i en
loyalitetskonflikt mellem et institutionshensyn og et mere overordnet
strategisk hensyn – mellem det lille og det store fællesskab18. Ser man på
15
16
17
18

Christensen, Peter Holdt: ”Motivation i videnarbejde” (s. 111-112), 2007
Hersey og Blanchard i Yukl: ”Leadership in Organizations” (s. 173), 2008
Klausen, Kurt Klaudi: ”Institutionsledelse” (s. 147), 2007
Klausen, Kurt Klaudi; ”Skulle det være noget særligt?” (s. 43), 2007
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lederens opgave gennem de seneste 40 år er den ideelle ledelsesopfattelse
ændret fra at være bedst blandt ligemænd, over lederen som
organisationsudvikler, chef og strateg og til ledelse som profession.
I det følgende vil jeg fremhæve de generelle problemstillinger, som jeg ser
knyttet til ledelse i forandringsprocessen.
Uddannelse af ledere:
Klausen skriver om de 9 anbefalinger, at han bevidst har undgået at nå tallet
10, men i forhold til lederjobbet er uddannelsen af ledere vigtig. Rigtig mange
ledere er valgt som den bedste blandt ligemænd. Det rakte tidligere, men i
dag er lederjobbet meget komplekst, og som opgaven her antyder underlagt
hastige og hyppige forandringer.
Ledelse er et fag, og en leder er ikke blot den, der med sin faglige indsigt skal
lede en virksomhed. Derfor bør en ekstra anbefaling i Klausens ”lederstjerne”
være kravet om en relevant lederuddannelse. Mange opgaver er
decentraliseret fra forvaltningsniveau til institutionsniveau – uden at der er
fulgt ressourcer eller viden med.
Networking:
Et andet element, der kræves af en leder i det offentlige, er kravet om at
kunne netværke. Lederen skal i et udadvendt perspektiv kunne sikre
effekten19 udadtil og skal derfor kunne netværke såvel med andre offentlige
institutioner som med private virksomheder. De fleste offentlige
organisationer har private samarbejdspartnere på den ene eller den anden
måde, hvilket blandt andet skyldes den politiske udvikling og NPMtankegangen.
Lederrollen:
Samtidig skal lederen kunne løse indadvendte opgaver og sikre effektiviteten.
Herved stilles der krav til lederen om både at kunne agere efter hårde og
bløde ledelsesteorier med Leadership og Management20
Disse mange ledelsesfunktioner har Adizes21 beskrevet i 4 roller:
Producentrollen, Administratorrollen, Entreprenørrollen og Integratorrollen.
Hvis ikke lederen selv rummer alle disse roller, er det vigtigt, at den samlede
ledelse gør det.
Yukl22 taler om, at lederen skal sætte sin egen integritet ind - en meget vigtig
faktor i disse forandringsprocesser, da et tillidsbrud kan få fatale følger i en
forandringsproces.

19
20
21
22

Larsen, Bøje: ”Mening i Galskaben. Ledelse, Service og Kvalitet i en Opbrudstid” (s. 34), 1991
Larsen, Bøje: ”Mening i Galskaben. Ledelse, Service og Kvalitet i en Opbrudstid” (s. 26), 1991
Larsen, Bøje: ”Mening i Galskaben. Ledelse, Service og Kvalitet i en Opbrudstid” (s. 44), 1991
Yukl, Gary: ”Leadership in Organizations” (s. 331), 2008
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Bestyrelsessammensætning:
Langt de fleste offentlige organisationer har en bestyrelse sammensat af
forskellige interessenter.
Således har min organisation en bestyrelse sammensat af kommunalpolitikere
og repræsentanter fra flere invalideorganisationer. Fælles for disse
repræsentanter er, at de er valgt for 4 år ad gangen. Ingen af de eksterne
bestyrelsesmedlemmer har relevant ledelseserfaring og føler ikke på samme
måde som bestyrelsesmedlemmer i en privat virksomhed et ansvar for
organisationens drift og økonomi. En privat virksomhed har en bestyrelse,
som kan drive virksomhed, som føler et personligt ansvar, og som tager dette
ansvar alvorligt.
Et andet problem med bestyrelser i offentligt regi er deres mulighed for at
gribe ind, hvis ledelsen ikke er dygtig nok. Hvis økonomidirektøren i en privat
virksomhed ikke er god nok, er det den administrerendes direktørs problem,
og hvis han heller ikke er god nok, er det bestyrelsens problem23. Men hvem
tager ansvaret i en offentlig organisation?
Organisationens ledelse savner således en værdifuld sparringspartner til hjælp
med udviklingen af organisationen, og en bestyrelse som kan holde ledelsen
til ilden.

Afrunding:
Når jeg ser tilbage på de forandringer, som Strukturreformen har medført,
erfarer jeg, at ophavsmændene bag denne reform ikke har skelet meget til
ledelsesteorier om forandringsprocesser hverken Yukl, Kotter eller LewinSchein.
Og ser vi fx på, hvad Fernandez24 nævner som 8 faktorer, der bør være til
stede for at opnå succesrige organisatoriske forandringer i det offentlige (sikre
behov, sørge for at have en plan, opbyg intern opbakning og overvind
modstand, sikr support og engagement i topledelsen, opbyg ekstern support,
sikr de fornødne ressourcer, institutionaliser forandringen og tilstræb
omfattende forandring), så blev ganske mange af disse faktorer ikke
realiseret.
Alligevel vil jeg mene, at vi på institutionsniveau er kommet godt igennem de
forandringer, Strukturreformen har medført.
Det kan vi takke en dygtig institutionsledelse og engagerede, motiverede
medarbejdere for.

23
24

Berlingske Tidende, Business: ”Offentlige ledere mangler bestyrelseslignende sparring”, 18. juni 2009
Fernandez, S and H.G. Rainey: “Managing Successful Organizational Change in the Public Sector, no. 2, 2006
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