Nyttige ledernetværk
FTF’s Lederpejling nr. 5 om ledernetværk inviterer til en relevant dialog om
udvikling af nye organisations- og læringsformer, som kan være alternativer til den traditionelle hierarkisk-bureaukratiske styring

bejde med professor Henrik Holt Larsen, Co-

værk i en praksissammenhæng, hvor der i

penhagen Business School og seniorforsker

høj grad er plads til forbedringer.

Af EGON PETERSEN, K-CLK, epe@kl.dk

Anne-Mette Hjalager, Advance/1, Århus.

Rapporten stiller en række relevante

71 procent af lederne inden for FTF-om-

E N E R G I O G V I TA M I N E R

rådet deltager i formaliserede ledernet-

Tidligere blev ledernetværk ofte set som en

værksgrupper, fremgår det af FTF’s seneste

udfordring og konkurrent til det formelle

undersøgelse i rækken af lederpejlinger.

ledelsessystem eller som for eksempel

S T R AT E G I S K I N D S AT S O M R Å D E

Lederne danner typisk netværk med andre

suspekte udfordringer til de demokratiske

I et kommunalt perspektiv bør det vække

ledere inden for samme organisation

institutioner jf. de såkaldte VL-grupper.

til eftertanke, at ledernetværksarbejdet

og arbejdsområde. De øverst placerede

Nu betragtes ledernetværk for eksempel i

sjældent er koblet sammen med organisati-

kommunalt regi som et sted, hvor lederne

onens udviklingsstrategi. Her er måske et af

kan hente energi og vitaminer til ledelses-

de vigtige strategiske indsatsområder, som

ANMELDELSE

ledere er de mest net-

spørgsmål til den måde, ledernetværk praktiseres på, og påpeger en række centrale

opgaverne, et praksisfællesskab

problemer og dilemmaer.

topledelserne bør prioritere mere fremover.

for ledere, hvor ledelse som

Ikke mindst set i lyset af de udfordrin-

profession sættes på dagsor-

ger, som kommunerne står over for med

den og udvikles, en måde kommu-

opgave- og strukturreformen, herunder fu-

nen kan skabe helhed i en fragmen-

sioner på tværs af eksisterende kommunale

teret organisation eller et sted,
hvor kommunen kan få
lederne til fokusere på

værksaktive og giver

”policy making”. I

i særlig grad udtryk for at kunne

grænser og ledernetværk. Ledernetværk
kan være et af de tiltag, som topledelsen
strategisk kan overveje og prioritere med
henblik på at etablere, integrere og udvikle

nyttiggøre deres netværk. Under-

mange kommu-

de nye fusionerede kommuner.

søgelsen viser, at netværksarbejdet

ner arbejdes der

Lederpejlingen påpeger, at der en ten-

i ringe grad tænkes sammen med

med og ekspe-

dens til, at lederne danner netværk med

arbejdspladsens bestræbelser inden for

rimenteres med

ledere, der ligner dem selv, dvs. fra samme

ledernetværk.

ledelsesniveau og samme faglige område.

kompetenceudvikling, lederudvikling og

FTF undersø-

Måske leger ledere inden for samme profes-

sammen med organisationens udviklings-

gelsen anskues

sion bedst, men de lærer nok ikke mest. Le-

strategi.

ledernetværkene i

dernetværk, der prioriterer at binde lederne

ledertræning, og at det sjældent er koblet

I

Lederpejling nr. 5 har titlen ”Lederne og de-

et kritisk konstruktiv

res netværk” og bygger på besvarelser fra

perspektiv, sam-

sig selv og ikke optager nye ledere, er måske

3.871 ledere (svarprocent 31). Den er

tidig med at det

nok stabile, men spørgsmålet er, om det er

blevet til i samar-

anskueliggøres,

svaret på de ledelsesmæssige udfordrin-

hvordan lederne og

ger, der ikke kun er præget af behov for en

organisationerne

solid faglig fokus? Måske har sådanne typer

anvender ledernet-

ledernetværk en større berettigelse under

tæt sammen i trygge rammer, lukkede om
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stabile omverdensvilkår? Modsat kan bro-

mer, herunder

bygger-ledernetværk, der er sammensat på

alternativer til den

tværs af organisationer og faglige sektorer

traditionelle hierarkisk-bureau-

dokser vil være, hvordan ledernetværk kan
sættes strategisk på dagsorden og styres
uden samtidig at underminere potentialet

måske give mere inspiration til nye former

kratiske styring eller markedsstyring, men

i ledernetværkene? Thi, hvis du strammer

for udvikling, selv om de kan være mere

gerne ser, at netværksstyring og ledernet-

garnet, så kvæles barnet.

krævende og risikofyldte.

værk udbredes fremover.

FTF vil som en udløber af rapporten iværk-

FTF’s rapport om lederne og deres netværk

Ledernetværk kan være kimen til nye for-

sætte en række ledernetværk med konsu-

inviterer til en relevant dialog, der ikke kun

mer for styring og selvstyring, der må tages

lentstøtte. Et lignende initiativ er taget af

bør reserveres en snæver faglig sfære. Den

i anvendelse, hvis den offentlige sektor skal

KTO, amterne og KL i Væksthus for ledelse,

bør udbredes til også at inddrage lederne

indfri de styringsforventninger, der rettes

hvor kommunale konsulenter uddannes til
netværkskonsulenter (se www.lederweb.dk).

selv, faglige organisationer, personalean-

mod den. Det vil være oplagt at fokusere

svarlige og ikke mindst topchefer i både den

mere på ledernetværk, når de kommu-

private og offentlige sektor, der tænker i at

nale organisationer skal moderniseres og

Undersøgelsen kan downloades gratis fra

udvikle nye organisations- og læringsfor-

udvikles. Et af de ledelsesmæssige para-

www.ftf.dk
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