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Som mange andre it-afdelinger i det kommunale landskab 

er Herning Kommunes it-afdeling i en bevægelse fra 

klassisk it-drift til et meget stærkere fokus på 

understøttelse af hele digitaliseringsdagsordenen i et tæt 

samarbejde med forretningen.

”Verden har ændret sig, der er mere fart på, og for den 

enkelte medarbejder ændrer opgaver og arbejdsgange sig. 

Opgaven er ikke længere udelukkende at holde nogle 

systemer kørende, men i langt højere grad at understøtte 

forandringsprocesser i forretningen i forbindelse med 

implementeringen af digitaliseringen. Det er nogle af de 

væsentlige grunde til, at vi besluttede at lægge mere 

ansvar over på teamlederne og styrke deres 

ledelsesmæssige kompetencer,” fortæller Henning Olsen, 

afdelingsleder i It og Digitalisering, Herning Kommune. 
Konkret betyder det, at hver teamleder cirka en gang om 

måneden har en 1-til-1 sparring med en konsulent fra 

Konsulenthuset Abildgaard. Sparringen tager afsæt i 

konkrete udfordringer i hverdagen, som kan være en svær 

samtale med et medlem af teamet eller formidling af et 

potentielt upopulært budskab. Et vigtigt element i 

sparringen er, at de enkelte seancer altid munder ud i nogle 

konkrete handlingspunkter.

”Jeg synes helt sikkert, at jeg er blevet tydeligere som leder 

gennem sparringen. Jeg er for eksempel blevet bedre til at 

sige fra og ikke at synes, at jeg altid skal gøre alle tilpas,” 

fortæller Gurli Nielsen, teamleder i Teknisk Support. 
Mikael Korsgaard Jensen er teamleder i Serverteamet og 

har også oplevet sparringen som en stor støtte.

”For mig har det udviklet sig fra ren coaching over 

mentoring til egentlig sparring og lederudvikling, hvor jeg 

også får mulighed for at diskutere nogle ledelsesmæssige 

teorier i forbindelse med et diplomkursus i ledelse, jeg er 

ved at tage,” fortæller han.

Både leder og medarbejder

Både Gurli Nielsen og Mikael Korsgaard Jensen har været 

menige medlemmer af de teams, de nu er ledere af og 

arbejder stadig med teknisk faglige opgaver. De støtter 

medlemmerne i deres arbejde og er typisk også med, når 

der indføres nye løsninger, hvor opgaver så efterhånden 

overgår til medarbejderne i teamet. Gurli Nielsen mener, 

det er væsentligt, at de som teamledere står på en solid 

faglig grund.

”Jeg ser vores rolle som at støtte og beskytte, og det 

kræver, at vi har en detaljeret viden om det rent faglige. 

Dels kan vi støtte med faglig sparring, dels kan vi mere 

præcist vurdere, hvor meget tid en opgave vil tage, hvilket 

vi så kan bruge i den dialog, vi har med ledelseslaget opad i 

organisationen.”

Udfordringen med ikke at blive hængende eller begrave sig 

i faglige opgaver kan både Gurli Nielsen og Mikael 

Korsgaard Jensen nikke genkendende til. 

”Det er selvfølgelig en af udfordringerne, at vi som 

teamledere befinder os på to niveauer: som teamleder og 

som medarbejder. Det er så vores opgave at kunne bevæge 

os mellem de to niveauer på den rigtige måde,” siger 

Mikael Korsgaard Jensen.

Rollen er i udvikling

Rollen som teamleder er stadig i udvikling, og ifølge Mikael 

Korsgaard Jensen er de enkelte teamledere med til at 

udvikle rollen. 

”Der har selvfølgelig været meget fokus i starten på at 

udvikle os som ledere rent personligt, men vi er også i færd 

at få ”opdraget” it-chefen og afdelingslederne til at gå 

igennem os, når en medarbejder skal allokeres til en 

opgave. På samme måde skal teammedlemmerne også 

lære at gå til os, hvis de har problemer med at nå en opgave 

inden for den afsatte tid,” siger han.  

Styrket ledelseskæde

For afdelingslederne har opkvalificeringen af teamlederne 

betydet, at de har fået et helt andet og mere kvalificeret 

mod- og medspil.

”Den lodrette lederkæde er blevet væsentlig mere 

kvalificeret, ved at teamledernes ledelsesansvar og 

kompetencer er blevet styrket. Gennem deres 

gennemslagskraft i organisationen og mulighed for at 

trække nogle prioriteringer igennem er vi blevet meget 

bedre og hurtigere til både at indføre og fravælge indsatser 

ud fra vores strategiske mål. Det havde ikke på samme 

måde været muligt tidligere,” siger Henning Olsen.

Der er ifølge Henning Olsen dog stadig gevinster at hente i 

styrkelsen af teamlederlaget. Således er  samarbejdet på 

tværs af de enkelte teams kun i sin spæde start i form af et 

månedligt ”frirum”, hvor teamlederne sparrer med 

hinanden. Et initiativ, der også er inspireret af sparringen 

med de enkelte teamledere.

Ledelsessparring 
styrker den enkelte
og understøtter 
digitaliseringen

Herning Kommune har siden marts 2015 kørt med fast ledelsessparring til teamlederne i de syv teams, 

som it-afdelingen er organiseret i. Sparringen har støttet den enkelte i at håndtere de ledelsesmæssige 

udfordringer i det daglige samt betydet væsentlig højere kvalitet i den lodrette lederkæde og dermed 

forankring af digitaliseringen i organisationen.

Vi besluttede at lægge mere 
ansvar over på teamlederne og 
styrke deres ledelsesmæssige 
kompetencer.

Henning Olsen, Herning Kommune

Fra venstre Gurli Nielsen, Mikael Korsgaard Jensen og Henning Olsen, Herning Kommune. ”
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