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Af | Irene Brandt

Under overskriften: ’Ledelse i den tekniske sektor - skulle det være noget særligt?’ diskuterede  
tre direktører, en chef og en professor ledelse på konferencen Chef i teknik og miljø

Passion er lederens drivkraft

”Det slår mig, at I bruger ordet ’passion’ på 
to måder: som jeres egen passion og som 
medarbejdernes. I forventer helt tydeligt 
passion af folk, ja i driver dem til passion!” 
sagde professor Ole Fogh Kirkeby, da de tre 
direktører og den enlige chef havde fortalt 
om deres tilgang til deres ledelsesfag (se 
faktabokse). Han fortsatte:

”Men vi har mange passionsofre i det 
her samfund! Derfor er det vigtigt, at ar-
bejdspladserne kan tackle de passionerede 

medarbejdere, for bliver de for passione-
rede, bliver de til stressede medarbejdere, 
som slet ikke kan holde op med at arbejde!”

Professorens delte begejstring for be-
grebet passion, svækkede dog ikke resten 
af panelets glæde ved passion. Ole Møller:

”Et vist engagement i tingene er en 
god hjælp i en arbejdssituation, og min er-
faring er, at engagementet fødes af, at man 
har forstand på opgaven.”

Ydmyghed og respekt
Så var vejen banet for at følge op på nød-
vendigheden af faglighed hos ledelsen. Ole 
Fogh Kirkeby konstaterede, at der findes 
mange fagligheder i en forvaltning:

”Nogen skal have ansvaret for at ko-
ordinere fagligheden, men det udelukker 
selvfølgelig ikke, at én faglighed vælges til 
at repræsentere de andre.”

Niels Christian Koefoed, der har 27 år i 
forsvaret i bagagen konkluderede, at man 

i skal kunne tre ting

ole Møller, kommunaldirektør i Faxe Kommune,  
tidl. teknisk direktør i Roskilde Kommune.  
Faglig baggrund: civilingeniør.

”Hvis jeg skal svare på, om ledelse i en teknisk forvaltning 
er noget særligt, så bliver svaret: nej og ja!” sagde ole 
Møller, da han fik ordet. Til gengæld blev holdningerne 
tydeligere, da han fortsatte:

”i skal kunne tre ting: ledelse, politik og fag. For at mestre 
ledelse skal i have forstand på alt fra økonomi til strate-
gisk ledelse og personaleledelse - ikke mindst skal i kunne 
styrke medarbejdernes selvledelse,” sagde ole Møller og 
fortsatte:

”inden for politik mener jeg selvfølgelig ikke, at i skal be-
drive politik i forvaltningen; men i skal have politisk gefühl, 
og i skal forstå de hard core spilleregler og forvaltningslo-
ven etc. Den slags skal i simpelthen bare kunne!

Med hensyn til fag - behøver i selvfølgelig ikke at være 
ingeniører; men i skal have indsigt i faget - ellers giver det 
ikke mening for jer. Hvis vi ikke har et billede af, hvor det 
hele skal bevæge sig hen, giver det heller ikke mening, og 
det er jo ikke så godt, for det er os, der skal være med til at 
give mening for borgerne. i skal have passion for planlæg-
ning, veje og natur. Har i ikke passionen, kan man jo sætte 
en hvilken som helst nørd til at lede en teknisk forvaltning.”

værdier - ikke buzzwords

Poul Møller, direktør for plan, udvikling, kultur, natur,  
teknik og miljø i Syddjurs Kommune.  
Faglig baggrund: folkeskolelærer.

”i Syddjurs Kommune har vi en enhedsdirektion, som 
består af tre direktører og kommunaldirektøren. Som ud-
gangspunkt tror jeg ikke, at det er noget særligt at være 
leder i en teknisk forvaltning sammenlignet med de øvrige 
forvaltningsområder, og i princippet skal alle tre direktører 
i Syddjurs kommune kunne bytte ansvarsområde uden 
problemer,” sagde Poul Møller i sit indlæg.

Tre fagchefer refererer til Poul Møller, som først og frem-
mest lægger lægt på at udmønte kommunens ledelses-
grundlag i sit daglige arbejde.

”Vi skal sikre, at politikerne har et beslutningsgrundlag af 
høj kvalitet. Dernæst skal vi sikre, at vi kan tilbyde vores 
medarbejdere attraktive arbejdspladser, og endelig skal 
vi sikre, at der er helhedstænkning i forvaltningen,” sagde 
Poul Møller. Han beskrev betydningen af arbejdet med 
kommunens værdier, så de bliver reelle værdier og ikke 
bare smarte buzzwords, hvilket blandt andet sikres ved at 
cheferne er forpligtet på værdierne og løbende forholder 
sig til, hvordan beslutningerne matcher målsætningerne.

”Vi har tre indsatsområder: økonomistyring, udvikling af 
den attraktive arbejdsplads samt kommunens samarbejde 
med borgerne, som handler om større indsats fra frivillige 
aktører, at gøre borgerne selvhjulpne og øge brugen af di-
gitale løsninger. Derudover lægger vi vægt på at engagere 
byrådet gennem fokus på, hvilke innovative løsninger, der 
gør Syddjurs Kommune til en unik offentlig organisation,” 
sagde Poul Møller.
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Frihed til det svære

lene jensen, direktør for teknik og miljø  
samt børn og unge i lejre Kommune.  
Faglig baggrund: civilingeniør. Medlem af KTcs bestyrelse.

”For mig er kommunal ledelse et bevidst tilvalg, og via 
ansættelse i en planafdeling har jeg været igennem alle 
afdelingerne i en teknisk forvaltning, inden jeg søgte ind 
til BaneDanmark som efterlyste ledere med interesse for 
ledelse. Den gang stillede jeg mig selv spørgsmålet. Hvad 
skal man kunne for at lede medarbejdere? Mit svar er: Man 
skal ikke kunne dét medarbejderne kan; men have passio-
nen - og i hvert fald ikke udfordre medarbejdernes passion, 
som er så vigtig i forhold til deres faglige kompetencer,” 
sagde lene jensen, der efter tiden i BaneDanmark kom til 
lejre Kommune som direktør for teknik og miljø. For nylig 
blev hun også direktør for børn og unge-forvaltningen.

”Efter fire år i lejre kan jeg konstatere, at min personlige 
passion er, at få samfundet til at fungere,” sagde lene jen-
sen og fortsatte:

”Som leder har jeg lært, at vi skal have stor respekt for 
dét, der driver de mennesker, der arbejder i forvaltningen. 
Min faglige baggrund har samtidig givet mig frihed til at 
bevæge mig ud i de svære ledelsesopgaver og udfordre 
medarbejderne.”

generalist med militær baggrund

niels christian Koefoed, park og vejchef i gentofte  
Kommune. Faglig baggrund: militæruddannelse  
og tidl. officer i forsvaret.

”jeg har en generalists tilgang til ledelse i en teknisk for-
valtning, og hvis jeg skal svare på spørgsmålet. Er ledelse 
i den tekniske sektor noget særligt? Så bliver svaret: nej 
- ikke i forhold til, hvad jeg kender fra forsvaret, hvor jeg 
har været i 27 år som officer, for også i forsvaret er der kun 
én måde at få en ny idé accepteret: få den gamle idé ud 
først!” sagde niels christian Koefoed. Han lagde ikke skjul 
på, at han trives bedst med klare kommandolinjer, kendte 
rammer og råderum inden for disse.

”Mit incitament er ledelsesrummet og mulighederne for 
at leve passionen ud. Derfor er jeg heller ikke tilhænger af 
centraliseringer, fordi min erfaring er, at centraliseringer 
fjerner incitamentet og innovationskraften,” sagde niels 
christian Koefoed.

Han er heller ikke tilhænger af forvaltninger, der fortæller 
borgerne, hvad de gerne vil have.

”Vi skal ikke bruge vores faglighed til at bestemme, hvor-
dan byens parker skal se ud.”

Som leder i en driftsafdelingen har niels christian Koefoed 
BuM tæt inde på arbejdslivet.

”Bum har medført, at planlægning og drift er blevet adskilt; 
men vi skal sikre, at adskillelsen ikke bliver så stor, at al 
udvikling fjernes fra udførerdelen,” sagde niels christian 
Koefoed.

ikke selv behøver at have en faglig bag-
grund, så længe man bare interesserer sig 
for fagligheden.

Poul Møller, der har en baggrund fra 
folkeskolen, gav sit besyv med:

”Når man ikke selv har en faglig bag-
grund, der passer til forvaltningen, må man 
udvise ydmyghed og respekt over for andre 
og over for deres faglighed; men fordelen 
ved at komme udefra er, at man kan se, 
hvordan teknik og miljø-området let kan 
lukke sig om sig selv - underforstået: Det 
kan ikke være anderledes! Ledelsen opgave 
er at kommunikere ud, hvad der ligger 
bag de løsninger, vi vælger. Kommunika-
tion er med andre ord et nøgleord i denne 
sammenhæng.”

skal der ikke være molboer mere?
Også blandt deltagerne var der lyst til at blande 
sig i debatten. Tove Frederiksen fra Køge Kom-
mune ønskede blandt andet svar på, hvorfor 
centraliseringer er så udbredte, når meget 
tyder på, at decentralisering er meget bedre?

Ole Fogh Kirkeby svarede:
”Er der en mastermind, der ved, hvor-

dan vejen skal placeres, og hvordan parken 
skal se ud? Nej, der er ikke en mastermind, 
der har svaret på alle spørgsmål. Derfor tror 
jeg heller ikke på centraliseringer; men ten-
densen drives af udviklingen, som fordrer, 
at alt skal være rationelt. Jeg spørger: skal 
der ikke være molboer mere? Måske hand-
ler det i virkeligheden om, at vi skal have 
nogle flere molboer!”

Politikerne er valgt af borgerne
Det sidste emne, som blev drøftet i panelet 
handlede om samspillet mellem politikerne 
og forvaltningen. Lene Jensen:

”Det er et stort arbejde at oversætte 
mellem den tekniske og den politiske ver-
den. Som direktør er det min opgave at for-
midle og udtrykke de politiske budskaber, så 
medarbejderne tager dem til sig. Politikerne 
er måske ikke de klogeste; men det er dem, 
borgerne har valgt!”

Ole Fogh Kirkeby fik det sidste ord:
”Vi er dømt til at leve i et demokrati. Så 

selvfølgelig er det politikerne, der prio-
riterer, men de får jo god vejledning fra 
forvaltningerne!”




