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New Public Leadership  
 

Ledelse og effektbaseret styring 
- med fokus på effekten for borgerne 

 
Med afsæt i den nationale dagsorden om bedre ledelse og styring i 
den offentlige sektor udbydes kurset New Public Leadership, 
effektbaseret ledelse og styring. 
 
Den offentlige sektor skal modernisere sin ledelse og styrings-
praksis i de kommende år med bl.a. afsæt i ledelseskommissionens 
anbefalinger om bedre ledelse og bedre dokumentation af 
effekten af de borgerrettede ydelser. 
 
Indhold: 
Kurset i ledelse og effektbaseret styring tager afsæt i New Public 
Leadership og sammenhængen mellem strategi, styring og ledelse. 
CPL har researchet og samarbejdet med 30 offentlige organisa-
tioner om udvikling af ny viden om ledelse og styringspraksis, hvor 
styringsligningen vendes på hovedet og sætter borgeren først.  
 
Kurset anviser nye styringsværktøjer til systematisk opfølgning og 
evaluering af indsatsen samt hvilke krav det stiller til fremtidens 
lederskab at etablere en ny styringspraksis, der sætter borgeren 
først. Vi stiller skarpt på det strategiske arbejde med analyse af 
egen styringspraksis.  
 
Målgruppe: 
Kurset er relevant for chefer, ledere og konsulenter, der har ansvar 
for at bidrage til udvikling af ny ledelse og styringspraksis i egen 
organisation. 
 
Pensum: 
Bogen ”New Public Leadership – fra strategi til effekt” er inklusiv 
og udleveres på kurset. 

 
Top Up: 
Der vil efterfølgende være mulighed for opgradering til valgmodul 
på diplomuddannelsen i ledelse.  

 
 Kursusdatoer 

5. og 6. september og 2. oktober 
2018 Kl. 9.00 – 16.00 
 

 Pris 
Kr. 9.200,- kr. incl. moms og bog 
 

 Forplejning: 
Der er fuld forplejning på kurset. 

 
 Sted  

Kursuscentret  
Køge Handelsskole  
Campusbuen 21  
4600 Køge 

 

 Undervisere 
Martin Lundkvist og Betina Reidl. 
 
Forfatter Martin Lundkvist er 
direktør i CPL, og har 15 års 
erfaring indenfor strategi, styring 
og ledelse i den offentlige sektor. 
 

 Tilmelding og info 
www.khskurser.dk eller 
via mail til studiesekretær  
Christina Mia Paulsen  
cmp@khs.dk / 5667 0478  
frist senest den 17/8 2018. 
 

 Samarbejde: 
Kurset udbydes i samarbejde 
mellem Kursuscentret KHS og 
CPL. 
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