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Introduktion:  
Virkelighedens udfordringer  

Introduktion: Virkelighedens udfordringer 
Introduktion: Virkelighedens udfordringer 
Hvad er virkelighedens udfordringer med at få strategier til at leve i or-
ganisationen og handle efter dem? For at slå tonen an giver fire ledere her 
deres bud på dette.  
 Det er adm. dir. i HOFOR Lars Therkildsen som påpeger vigtigheden 
af at sætte de rigtige rammer for eksekveringen. 
 Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland sætter fokus på at 
sætte de rette mål – her kvalitetsmål – for arbejdet i sundhedssektoren. 
Og hvor komplekst det kan være, med utilsigtede styringsmæssige kon-
sekvenser i form af ændrede ressourceallokeringer.  
 FLS dir. Jens Almdal har en vigtig pointe om, at organisationen og 
dens mennesker skal være klar til at eksekvere strategiarbejdet ... ellers 
bliver det ikke til noget. 
 Samt Nikolaj Wendelboe, CEO, Arriva, der skriver om, at strategiekse-
kvering ikke lader sig gennemføre, uden at man også har kulturen med. 

Strategisk handlekraft kræver bevidste rammer 
fra topledelsen 

Af Lars Therkildsen, administrerende direktør,  
HOFOR A/S (Hovedstadsområdets Forsynings-
selskab) 

Hvis en virksomhed skal lykkes med strategisk 
handlekraft, er det i min optik altafgørende, at ledel-
sen er i stand til at skabe de rigtige rammer for ekse-
kveringen. Og skal det lykkes, kræver det balance mellem kulturen og 
den struktur, der skal eksekveres i gennem. På den ene side er det nød-
vendigt med faste rammer, på den anden side må rammerne aldrig blive 
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en spændetrøje og skal samtidig give mening for organisationen i en for-
anderlig verden. 
 Jeg ser det at være rammeskaber som en af mine vigtigste roller. Som 
administrerede direktør for en forsyningsvirksomhed med en million 
kunder, 1.000 engagerede medarbejdere og en omsætning på mere end 
fem mia. kroner kan det naturligvis til tider være udfordrende. Derfor er 
det vigtigt, at jeg har et godt team af »rammeskabere« med fælles visioner 
i topledelsen.  
 Som direktion kan man imidlertid ikke være alle steder hele tiden – 
man må have tillid til, at rammerne udfyldes som aftalt, og samtidig selv 
lægge sig i selen for, at tilbagespil og ansvarlighed bliver en del af ledel-
seskulturen. Vi er afhængige af, at det samlede ledelseshold på alle ni-
veauer er gode til at kræve, at vi i topledelsen justerer rammerne, hvis de 
begrænser vores samlede eksekveringsevne som organisation. På samme 
måde må vi som virksomhed til tider give politikerne tilbagespil om, 
hvilke rammer der er nødvendige, for at vi kan bidrage bedst muligt til 
samfundet. 
 Forsyningsbranchen er stærkt reguleret og for en stor dels vedkom-
mende ejet af stat, kommuner eller forbrugere. I 00’erne var vi som Kø-
benhavns Energi gennem en lang rejse fra »forvaltning til forretning«. I de 
senere år har vi arbejdet med at blive endnu bedre til at eksekvere på de 
forretningsmæssige strategier, inden for en politisk kontekst af langsigte-
de samfundsvisioner. Vi er undervejs blevet til HOFOR, Hovedstadsom-
rådets Forsyningsselskab, og har sammen med vores kommunale ejere 
oparbejdet en ansvarsfordeling, hvor vores værdi for ejerne i høj grad er 
proportional med vores evne til at eksekvere på flere bundlinjer. Fra pri-
mært at forvalte en masse rør og ledninger på en forsvarlig måde er vi 
blevet en aktiv samarbejdspartner, der byder ind med kompetencer, idéer 
og midler til at realisere de politiske visioner. Vi er f.eks. en vigtig aktør, 
når den politiske vision om gøre København CO2-neutral i 2025 skal ek-
sekveres, og når hovedstadsområdet skal tilpasses de klimamæssige ud-
fordringer.  
 Det er spændende og et stort privilegium at være i sådan en udvikling, 
men det er også et eksempel på udfordringen som »rammeskaber« for 
eksekveringen af strategien: Vi skal både levere til samfundsvisionen, og 
samtidig skal vi – selvfølgelig – præstere en stadig mere trimmet økono-
mi. Det er ikke en udfordring, vi står alene med – det er virkeligheden for 
en stor del af den offentlige og halvoffentlige sektor.  
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