Pressemeddelelse

Borgeren er kerneopgaven
Diplomstuderende og dimittender var til nytårskur med netværket fra
Center for Diplomledelse. Det faglige indslag var ”New Public Leadership”
som ny tilgang til offentlig ledelse og styring. Medforfatter til bogen om
emnet, Martin Lundkvist, kom selv og satte scenen.

Auditoriet på Køge Handelsskole lagde rammen om nytårskuren for Center for Diplomledelse. 45
diplomstuderende og dimittender mødtes med undervisere og ansatte i Center for Diplomledelse
for at følge op siden sidst og udveksle erfaring. Nytårskuren er en af de årlige begivenheder, hvor
nuværende og tidligere studerende kan mødes og netværke, mens de får faglige input, der holder
deres ledelse på tæerne i dagligdagen. Det faglige emne denne gang var ”New Public Leadership”,
og efter studieleder på Center for Diplomledelse, Jens-Erik Nonbo, havde budt velkommen, kom
foredragsholderen Martin Lundkvist til orde. Han har på baggrund af 15 års erfaring indenfor
strategi, styring og ledelse i den offentlige sektor sammen med Nicolai Vedsted forfattet bogen
”New Public Leadership – fra strategi til effekt”. Martin Lundkvist er til dagligt direktør i CPL, der
arbejder med vidensudvikling inden for områderne strategi, styring og ledelse til den offentlige
sektor. Med afsæt i den nationale dagsorden om bedre ledelse og styring i den offentlige sektor
beskriver forfatterene i ”New Public Leadership – fra strategi til effekt” måder at modernisere den
offentlige sektor. I Martin Lundkvist og Nicolai Vedsteds optik har New Public Management spillet
fallit og bør afløses af New Public Leadership, som vender tilgangen på hovedet: Den offentlige
sektor skal indrettes med fokus på den virkning, man ønsker – nemlig at sikre at fokus er på
mennesket, samfundet og det fælles bedste. Til nytårskuren introducerede Martin Lundkvist til
ledelse og effektbaseret styring, som grundelementerne i New Public Leadership.
For deltagerne til nytårskuren – og for andre interesserede – er det muligt at tilmelde sig
kursusforløb i marts og april, hvor blandt andre Martin Lundkvist kommer til Køge – denne gang på
Kursuscentret KHS – og giver en indføring og praktiske redskaber til New Public Leadership –
foruden værktøjer til opfølgning og evaluering af indsatsen. Kurset er relevant for chefer, ledere
og konsulenter, der har ansvar for at bidrage til udvikling af ny ledelse og styringspraksis i egen
organisation, og bogen er inkluderet i deltagerprisen.
Mere information om kurset kontakt Køge Handelsskole, Christina Mia Paulsen, cmp@khs.dk eller
tel 5667 0478.
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