
3

Nytænkning og inspiration

Innovation som konkurrencekraft, interessen
for det gode liv, ønsket om helhed og om
mening i arbejdet er alle afspejlinger af den
brydningstid, vi befinder os i lige nu. Det er
blevet tid til at vende vores logikker, udfordre
vores grundantagelser og til at skabe nyt. Hvad
betyder alle disse forandringer for fremtidens
ledelse, arbejdsliv og organiseringsformer?

- Det vil Aalborg Erhvervsråd i samarbejde
med erhvervsinspirator Tania Ellis komme med
nogle bud på i løbet af det kommende efterår
med fokus på en række temaer lige fra intui-
tion, kreativitet og innovation til iværksætteri,
de nye lederroller og –værktøjer.

Nye lederroller - fra kontrollør 
til coach
Såvel ledere som medarbejdere er vigtige brik-
ker i spillet om at udvikle arbejdspladserne
samt det fælles arbejdssteds produkter, ydelser
og koncepter. Det kræver ”hele mennesker”
at udvikle nyt, og her skal der mere til end en
stor løncheck og prestige. Der skal noget så
stort som mening med i pakken. 

Derfor skal lederne i fremtiden sørge for at
skabe rammer, så medarbejderne selv kan tage
en større del af beslutningerne, hjælpe medar-
bejderne med at udvikle deres talenter og give
dem muligheder til at udfolde sig. I stedet for at
sige “Du skal gøre sådan og sådan”, skal lederen
mere fungere som lærer, coach og rollemodel.

Der er ikke forskel på lederrollerne hos det
offentlige og det private. ”Offentlige ledere
har i virkeligheden nu en kæmpe chance til at
bruge strukturreformen som springbræt til at
skabe nye måder at organisere arbejdet på, så
det fremmer motivation, nytænkning og konti-
nuerlig udvikling” mener Tania Ellis, der sidste
år vandt prisopgavekonkurrencen ”Hvordan
skal Danmark Ledes” i Berlingske
Nyhedsmagasin.

Nye nøgler til konkurrencekraft
Når lederens rolle i stadig højere grad bliver at
finde ud hvordan man skaber mening i arbej-
det for medarbejderen, så er der brug for at
supplere de traditionelle ledelsesredskaber
med nye. Vi skal have udløst alle de ubevidste
kompetencer, innovative og kreative evner for
at kunne håndtere globaliseringen og det
moderne samfunds foranderlighed.

”Når vi dykker ned i organisationens værk-
tøjskasse, finder vi ofte værktøjer, der tidligere
har tjent os godt, men nu ikke længere har

samme effekt. Derfor ser vi, at f.eks. intuitio-
nen i stadig højere grad tages i brug som
ledelsesværktøj i forbindelse med både beslut-
ningstagen, idégenerering og planlægning for
fremtiden”, forklarer Tania Ellis. 

Nytænkning, ja! ...men hvordan??
Men hvordan kan vi så få taget hul på det her
udfordrende fremtidsprojekt? Hvordan kan vi
bryde vanetænkningen og gå nye veje? Mulig-
hederne er mange, og det er ikke altid at der er
tid og rum til at sætte sig ind i det hele.

Derfor griber Aalborg Erhvervsråd i samar-
bejde med erhvervsinspirator Tania Ellis til lidt
utraditionelle midler og vil efter sommerferien
invitere til et par inspirationsmøder med efter-
følgende etablering af en række Inspiratorium®-
arrangementer med Tania Ellis som ”pilot”. 

Hvert Inspiratorium® etableres med et beg-
rænset antal pladser. Er du allerede nu interes-
seret i at deltage eller høre mere, er du velkom-
men til at kontakte erhvervskonsulent John
Kærgaard på tlf. 98166555 eller mail 
kaergaard@aalborg-erhvervsraad.dk

Yderligere information med spændende
læsning kan også hentes hos
www.taniaellis.dk. Vi vil senere offentliggøre
mere præcise oplysninger samt datoer for
arrangementernes afholdelse på vores 
hjemmeside www.aalborg-erhvervsraad.dk

Har du fornemmelse for succes? –
Og hvor kommer de nye idéer fra?

Erhvervsinspirator Tania Ellis giver inspiration til
nytænkning og erhvervspraktikker, der kan
skabe både økonomisk og menneskelig vækst

Inspiratorium® - om fremtidens 
ledelse og arbejdsliv
Inspiratorium® er kombinationen af et
videnslaboratorium og eksperimentarium –
et lærings- og refleksionsrum, der kan
generere nye idéer, værdiskabende dialog,
handling og viderebearbejdning i virksom-
heden. 

Du får ledelse og arbejdsliv løftet op i et
bredt perspektiv, inspiration til praktikker,
der kan fremme positive forandringer og
nytænkning – og får måske også udfordret
nogle af dine tanke- og handlemønstre! 
Læs mere på www.inspiratorium.dk

Få realiseret dine skuffeprojekter
Har du nogle projekter du kunne tænke dig at
komme i gang med men ikke helt er gearet til,
så er der nu hjælp at hente. På ErhvervsCenter
Nordjylland kan man få rådgivning og sparring
om, hvordan man f.eks. kan få realiseret skuffe-
projekter, lavet analyse af nye markeder, produkt-
udvikling etc. Dette kan evt. ske ved at ansætte
en akademiker med løntilskud i en periode.

Hvad kan akademikere, hvem er de, hvad
koster de og vil de overhovedet være pengene

værd? Det er bare nogle af de spørgsmål, der
melder sig hos små og mellemstore virksomhe-
der (smv’ere), når snakken falder på akademi-
kere. Mange undersøgelser har vist at smv’ere,
der ansætter akademikere, får større og hurti-
gere vækst end de smv’ere, der ikke har aka-
demikere ansat. Der er mulighed for at søge
forskellige løntilskudsordninger, men der er
mange ordninger og det kan være svært at
finde rundt i dem alle. Vores opgave bliver at

spørge ind til projekterne, vejlede i hvilken
type akademiker, der kan løse den givne
opgave og hvilken tilskudsordning, der kan
søges til projektet. Vi vil efter aftale komme ud
til din virksomhed, så vi kan tale om hvilke(n)
ordning(er), der kunne være aktuelle for dig. 

Er du interesseret i en konsultation kontakt:
Karl Otto Nicolajsen på Aalborg Erhvervsråd på
tlf. 98 16 65 55 eller ErhvervsCenter Nordjylland,
Anja Morsing på tlf. 70210807. 




