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Årets Ledertræf er det første i det nye årti – et årti som indtil videre har stået i corona-krisens tegn. Vi ved  
ikke, hvordan corona-situationen er i oktober. Men vi ved, at forårets krise har sat nye ledelsesdagsordner. 

Vi sætter fokus på to af de uundgåelige temaer, nemlig digitaliseringen, som får stadig større betydning 
for ledelsesopgaven, og nærhedsreformen.

Ovenpå det kvantespring ud i det virtuelle, vi tog under corona-krisen, skal vi nu drøfte, hvordan vi bru-
ger digitaliseringen til fortsat at udvikle kommunen og velfærden. 

Vi sætter spot på, hvordan vi som ledere bidrager til, at digitaliseringen giver værdi for borgerne og me-
ning for medarbejderne. Hvordan vi sætter retningen for digitaliseringen i ledelseskæden. Og hvordan 
ledelsesopgaven udfordres af det digitale, og hvad svarene er. Drøftelserne bliver sektoropdelte: Folke-
skolen, social og beskæftigelse, ældre og sundhed eller teknik- og miljøområdet.

Regeringens nærhedsreform forventes at være på trapperne, og vi drøfter, hvilket ledelsessyn, der teg-
ner sig med reformen, og hvad det betyder for den fremtidige ledelsesopgave på alle ledelsesniveauer 
i kommunerne.   
 
Dagen igennem kommer I til at møde indsigtsfulde og inspirerende oplægsholdere. Vi kan fx afsløre, at 
rektor for Designskolen Kolding og professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard fortæller om ”Det 
kreative nej”, og hvordan vi skal bruge modstand, udfordringer og svære situationer som drivkraft for 
kreativitet og innovation.

I kan tilmelde jer nu på tilmeld.kl.dk/ledertraef2020. Som noget nyt er der i år mulighed for at streame 
udvalgte dele af konferencen.

Afviklingen af Ledertræf sker naturligvis i fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes gæl-
dende retningslinjer og anbefalinger. Derfor er der også et maks. antal på 500 deltagere i år.
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