
Stine Bosse kommer på besøg i Frederikshavn Kommune!

Mandag den 23. juni 2014 kl. 15.15 i Det Musiske Hus, Frederikshavn 
her vil Stine Bosse sætte spot på ledelse!

Kl. 15.15 velkomst ved Borgmester Birgit Hansen.
Kl. 15.25 Stine Bosse indtager scenen.
Kl. 17.00 tak for i dag!

 Hvad kendetegner en god leder? 
”En god leder er kendetegnet ved at ville noget 
og at ville nogen noget. Den gode leder er sig helt 
bevidst, at hun arbejder gennem andre mennesker. 
Derfor er opgaven kort fortalt, at have en vision, 
at lytte og forstå, for at kunne realisere denne, at 
kommunikere den godt og inderligt og give medar-
bejderne frihed til at realisere den.”

Er der områder, hvor danske ledere skal blive 
bedre? 
”Danske ledere skal blive bedre til at stimulere 
igangsætning og nytænkning. Vejen går gennem 
mindre topstyring eller rettere detailstyring, og 
mere kraft ud i organisationerne. Toppen skal ville 
det, og medarbejderne skal turde gribe boldene. 
Altså mindre angst og plads til fejl.”

Mange ledere oplever, at de bruger en stor del af 
deres tid på den daglige drift. Hvad kan man som 
leder gøre for at få mere rum til at arbejde med 
virksomhedens udvikling?
”Prioriteringen mellem drift og udvikling er klas-
sisk. Det er et tilbagevendende dilemma, indtil man 
én gang for alle skaffer sig et overblik over organi-
sationen og skiller de to funktioner. Disse skal være 
adskilt for at få nok plads til og fokus på udvikling.

Stine Bosse er blandt an-
det bestyrelsesmedlem hos 
Allianz Group, CONCITO og Det 
Kongelige Teater.
Stine Bosse har også været 
administrerende direktør for 
Tryg, der har 4.500 ansatte, 
heraf 2.000 i Danmark.

Bestilling af pladser – kan kun ske ved skriftlig hen-
vendelse til Lilly Pedersen. lipe@frederikshavn.dk – 
der er max. 350 pladser – så der gælder efter 1. mølle! 
Sidste frist er den 2. juni 2014, max. 2 stk. pr. person 
– virksomheder kan dog tilmelde samlet ved fremsen-
delse af liste med navne.
 

Med venlig hilsen

Mikael Jentsch 
kommunaldirektør


