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Gør de visionære strategierne til virkelighed og lav gode ’handler’ med offentlige organisationer 
 
Min kombination af bestyrelseserfaring og mange års ledelseserfaring på direktionsniveau i forskellige 
kommuner giver med et godt fundament som rådgiver og bestyrelsesmedlem i virksomheder, der handler 
med den offentlige sektor i bred forstand. Jeg har bl.a. haft ansvar for udvikling af de store 
velfærdsområder, gennemført komplekse fusioner, stået for udvikling og gennemførelse af OPP projekter 
indenfor anlæg og drift og implementering af strategier, hvor målet var styrket kvalitet hos slutbrugeren.  
 
Dertil kommer flere års konsulenterfaringer indenfor ledelses- og organisationsudvikling, karriererådgivning 
og rekruttering i både offentlige og private virksomheder. Mine erfaringer fra rådgivning af det politiske 
niveau, strategisk ledelse på direktionsniveaet og ledelse via ledere på store driftsområder med mange 
hundrede mennesker er brugbare for bestyrelser og  ejerledere i SMV virksomheder, som drømmer om 
øget salg og/eller partnerskaber i det offentlige marked. Og mange SMV virksomheder oplever, at det er 
vanskeligt/umuligt at komme i dialog med det offentlige marked.  
 
Mine spidskompetencer i forhold til bestyrelsesarbejde er: 

• Dialog med og salg til det offentlige marked – især de store velfærdsområder 

• Gennemførelse af store forandringer i områder med mange medarbejdere og stor skepsis. 

• Effektiviseringer af drift og administration via LEAN, digitalisering, outsourcing og 
fokusering/fravalg – ofte med stor medarbejderinvolvering.  

• Gennemførelse af fusioner af både store organisationer og små virksomheder. 

• Change management og effektfuld påvirkning af organisationskultur 

• Udvikling af partnerskaber og strategiske samarbejder med bl.a. ’kon-kollegaer’ 

• Stor nysgerrighed, spørgelyst og evnen til at se igennem ting – muligvis qua mine mange år som 
leder af komplekse, uigennemsigtige organisationer. 

• Succesfuld sparring til strategisk niveau. 
 
Bidrag til bestyrelsesarbejdet 
Jeg kan bidrage til et styrket samarbejde og salg for små og mellemstore virksomheder, der ønsker et 
tættere samarbejde med det offentlige. Med en professionel viden fra bestyrelsesuddannelse, konsulent og 
ledererfaringer kan jeg lægge et solidt arbejde i at skabe den størst mulige værdi for den eller de 
bestyrelser, som jeg arbejder i. Min oprindelige akademiske uddannelse som cand. theol. er igennem årene 
blevet suppleret med en lang række kurser, som gør, at min værktøjskasse er i orden. Jeg er solid viden om 
alle de store driftsområder i kommunerne (bl.a. sundhed, ældre, børn, kultur, integration, beskæftigelse, 
teknik og miljø). Og jeg er interesseret i både bestyrelsesarbejde, advisory boards og konsulentarbejde for 
bestyrelser. 
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