
KOMMUNE UDFORDRINGER

LEDEREVALUERING
KORTLAGDE
SJÆLDENT BLIK
PÅ UUNDVÆRLIG VIDEN 
          Lolland Kommune er gevaldigt udfordret. Faldende befolkningstal, mange svage borgere og en 
fremtidsudsigt hvor man skal skære 500 millioner kroner af budgettet over de næste 10 år.
Lolland Kommune er reelt 5-10 år længere fremme end andre udkantskommuner, der derfor i høj grad 
kan tage ved lære af Lolland. Udfordringerne i kommunen har krævet store omstillinger og nye mål: 
Mål, som kun er mål og ikke virkelighed, med mindre lederne baner vejen. 
          En omfattende lederevaluering har givet Lolland Kommune en helt anden opmærksomhed
 omkring ledelse, og nu arbejder alle ledere mod de samme mål.

”Planer er kun; planer. De bliver ikke til virkelighed af sig selv, så hvis 

vi skal komme i mål, bliver der et kolossalt behov for ledelse.”

Det er Årets Lederdag 2011 i Lolland Kommune, og i baghovedet 

på kommunaldirektøren i Lolland Kommune, Thomas Knudsen, 

ligger kendsgerningerne i kommunen listet op; Befolkningsned-

gang, mange svage borgere og dermed en plan om at skære en 

halv milliard kroner af budgettet over de næste 10 år. Der er al-

lerede sket store forandringer i kommunen med kommunesam-

menlægningen i 2007, og nu betragter kommunaldirektøren situa-

tionen som stabil igen.

”Nu kommer den næste store forandringsdagsorden, og inden da 

havde vi brug for at kigge indad. Har vi lederne med de rigtige kom-

petencer og den rigtige vægtning? Vi ville sætte fokus på gabet 

mellem det, vi eftersætter og det, vi kan. Folk var faldet på plads 

efter kommunesammenlægningen, og det var et godt tidspunkt at 

evaluere på,” siger Thomas Knudsen.

Af Ulla Oppermann Blankholm, Blankholm Kommunikation   
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EVALUERING
SKAL SKABE VÆRDI
Et hurtigt spørgeskema udsendt internt fra HR-afdelingen med en 

efterfølgende dødssyg rapport uden værdi kunne have været løsnin-

gen. En ubrugelig løsning. Det var man klar over hos Lolland Kom-

mune, der ifølge Thomas Knudsen ville bruge en lederevaluering til 

noget. Kommunen kontaktede sidste år Forandringskompagniet 

ApS, der har stor erfaring med 360º lederevalueringer.

”Det er et stort skib, der skal vendes, når der skal ske forandringer 

i så stor en organisation som Lolland Kommune, og derfor er det 

meget vigtigt, at lederne bliver endnu mere bevidste om deres ans-

var, og at man får dem til at gå i samme retning. Hvis man skal lave 

en lederevaluering, skal man gøre det rigtigt, ellers rykker det intet. 

Det handler om at skabe udvikling,” siger Charlotte Schnoor, der er 

direktør i Forandringskompagniet ApS.

Efter flere grundige snakke med ledelsen i Lolland Kommune om 

deres ledelsesværdier og strategiske udfordringer, efterfulgt af ud-

dybende workshops med ledergrupper,  blev der sendt et evalu-

eringsskema ud til samtlige 155 ledere i Lolland Kommune, deres 

medarbejdere og ledernes chefer. Ifølge Charlotte Schnoor har den 

store involvering af den øverste ledelse betydet et højt engagement 

omkring evalueringen i organisationen og dermed en svarprocent på 

80. Efterfølgende er der blevet givet individuel feedback til lederne, 

og resultatet vækker begejstring hos kommunaldirektøren.

”Vi har fået et blik på os selv, som man sjældent får som leder. Det 

er en måde at få løftet snakken ud af kantinen og derhen, hvor man 

kan bruge den til noget konstruktivt. Alt det, der er kommet frem gen-

nem lederevalueringen, ville man formentlig også kunne høre, hvis 

man sad som en flue på væggen i kantinen hver dag i en lang peri-

ode, men det er sjældent, at den viden kommer til vores rådighed. 

Et af hovedformålene har været at finde ud af, hvordan vores selvfor-

ståelse matcher vores omgivelser, og det har vi fundet ud af,” siger 

Thomas Knudsen.

”Jeg er meget tilfreds med det fokuserede forløb, der er kommet på både begrebet ledelse og det 
at være en god leder (hos os). Forløbet har sat værdifulde individuelle refleksioner i gang over egen 
ledelse overalt i organisationen. Det er min vurdering, at vi i forløbet har fået styrket og udviklet en 
fælles sprogkode, som understøtter den koncernopfattelse, som vi sigter efter.”
                                                                              Klaus Marius Hansen, direktør i Lolland Kommune

SAMARBEJDE

INNOVATION

STRUKTUR

FREMDRIFT

360º LEDERSKAB



Ord er som regel blot tomme, med mindre der er handling bag. Det er ifølge HR-chef Randi Faldt udgangspunktet for lederne i Lolland Kommune.
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LOLLAND 
GÅR FORREST
Ifølge Randi Faldt, der er HR-chef i kommunen, har lederne overord-

net oplevet, at de er blevet set.

”Der er blevet skabt et kæmpe fokus på ledelse i evalueringen, og 

den ild skal vi gerne holde tændt,” siger Randi Faldt, der i ledereva-

lueringen har kunnet se, at mange ledere hurtigt er videre til næste 

projekt men glemmer at fejre deres succeser

Hun kan kun anbefale andre kommuner at få foretaget en lignende 

evaluering.

”Vi har en mere brændende platform end så mange andre kommu-

ner, og derfor har vi mobiliseret os yderligere, men jeg ser mere og 

mere, at andre udkantskommuner er ved at få de samme udfordrin-

ger som os. Derfor er det så vigtigt at fokusere på ledelsesudvikling. 

Det er gennem lederne, man kan gøre en forskel. 
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For yderligere information kontakt:

Bredgade 33A
1260 København K

Att.: Direktør Charlotte Schnoor
Mail: cs@forandringskompagniet.dk
Mobil: 22860213

”Lederevalueringen har været en kærkommen lejlighed til at få forventningsafstemt mellem ledelses- 
lagene. Selv om jeg oplever, at vi generelt er gode til en løbende evaluering, både mellem mig og  
mine ledere og mellem mig og min referencedirektør, sikrer det gennemarbejdede koncept, at vi
husker at komme hele vejen rundt. 
Jeg oplevede overraskende stor værdi af den gap-analyse, der blev gennemført på evalueringen som 
helhed. Jeg havde forventet et rodet og ikke-generalisérbart billede af kommunen, idet jeg oplever 
stor forskel i ledelsesudøvelsen på tværs af kommunen. Ikke desto mindre gav analysen og den efter-
følgende drøftelse heraf, et billede af en generel ledelseskultur i Lolland Kommune med både store 
og åbenlyse styrker, men også med klare svagheder vi kan og bør arbejde videre med.”
                                                                           Peder Klinge Søndergaard, Social og Sundhedschef

       Det er dem, der får udviklingen til at ske,” siger Randi Faldt, der 

mener, det er en stor fordel at få en ekstern samarbejdspartner til at 

stå for lederevalueringen.

”Hvis en intern hr-konsulent havde gennemført en lederevaluering, 

ville det slet ikke have endt med den samme værdi. Den neutralitet, 

som en ekstern partner kommer med, er altafgørende for sådan en 

evaluering, og det skal man være meget bevidst om. Man sidder 

ikke og åbner sig fuldstændig for en i HR, som man ved, kan være 

den, der skal afskedige en næste gang, der skal fyres,” understreger 

Randi Faldt, der er glad for, at Charlotte Schnoor fra Forandrings-

kompagniet ApS. ikke kom med et færdigt koncept og lagde det ned 

over Lolland Kommune.  

”Vi har brugt rigtig mange måneder på at finde ud af, hvordan lede-

revalueringen skulle se ud her i Lolland Kommune, og der har hun 

været meget lydhør.” 

Lederevalueringen blev afsluttet i starten af 2012, og de mange er-

faringer vil Lolland Kommune bringe med videre ind i de perspek-

tivplaner, der er ved at blive udarbejdet: Grundlaget er på plads for 

lederne, der er klar til at tage det næste skridt mod deres fælles mål.

”Fordi vi er en ekstern samarbejdspartner, skaber vi tryghed, og det gør, at vi 

kan komme meget tæt på den enkelte leder og skabe grobunden for

lederens udvikling,” siger direktør i Forandringskompagniet ApS

Charlotte Schnoor.


