
 
 

Før generalforsamlingen i Region Midt-Nord afholdes temaarrangement fra kl. 16.30 -18.00 om  
 

EFFEKTIVISERING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 
- ET FOREDRAG, DER TAGER FAT I CENTRALE STRATEGISKE, ORGANISATORISKE OG PSYKO-
SOCIAL FORHOLD, MAN SKAL OVERVEJE I EFFEKTIVISERINGSPROCESSER V/LEON LERBORG  

 
Hvad enten man kan lide det eller ej er effektivisering for alvor kommet på dagsordenen i den offentlige 
sektor de senere år. Riget fattes penge – og det nemmeste er at skære ned på serviceydelserne. Det svære 
er at få de samme ydelser for færre penge eller flere ydelser for de samme penge. Hvordan gør man? Der 
er ingen nemme løsninger. Men foredraget tager fat i centrale strategiske, organisatoriske og psyko-sociale 
forhold, som man skal overveje i effektiviseringsprocesser. Undervejs bliver der sagt flere politisk ukorrekte 
ting og slagtet et par hellige køer. Måske er det dét, der skal til, hvis man vil effektivisere? 
 

Leon Lerborg har gennem tre årtier arbejdet med ledelse og styring af den offentlige sektor; i 
Finansministeriet, som direktør i en innovationsenhed og som konsulent. I dag er han forsker ved CBS og 
direktør i Institut for Offentlig Ledelse. Leon er magister i filosofi og statskundskab. Han er forfatter til flere 
bøger, heriblandt ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor” og "Kommunikation på tværs". Han har 
desuden skrevet en lang række artikler i antologier og tidsskrifter - samt et væld af rapporter.  

Normalt plejer Leon ikke at fortryde det, han siger og gør, men i en kronik i Politikken ”Undskyld – vi vidste 
ikke hvad vi gjorde” har han været med til at sige undskyld for sine synder i Finansministeriet.  
 
Som foredragsholder er han tankevækkende, underholdende og mange mener også provokerende – på den 
gode måde! Først og fremmest er han konkret og anvendelsesorienteret. Leon skræddersyer gerne sine 
foredrag, så længe der er en klar rød tråd til offentlig ledelse og styring i den offentlige sektor eller enkelte 
styringskoncepter. Han har for eksempel også holdt foredrag om ytringsfrihed, tilsynsværdibaseret ledelse 
og samarbejde i MED-udvalg. 
 

• Efter arrangementet er der fællesspisning frem til kl. 18.45 

• Herefter generalforsamling 

Adressen er Viborg Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg. Du tilmelder dig her 

http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-i-etf-region-midt-nord-2018/1065

