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af partner Lars Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne

Carsten Greve er professor i offentlig ledelse
på CBS. Også i anden udgave af hans bog
om offentlig ledelse (1. udgave fra 2003)
får man, hvad man bliver lovet i forordet.

En bog, der primært er skrevet til undervis-
ningsbrug på universiteter og handelshøj-
skoler samt masterforløb etc.
Derfor får man i det lange første kapitel en
for ledelsespraktikeren tør indføring i det
politologiske perspektiv, med de utallige
henvisninger til forskere, der hører sig til i en
lærebog. Og det er det, der er styrken for den
læser, der vil ned i dybden og ud i bredden.
Greve indfanger for eksempel skarpt kritik-
ken af den teoriløse ”bedste praksis”. De
mange ledelsesbøger af typen ”Nu skal du
høre, hvad der gjorde den og den leder til en
succes!” – uden teoretisk refleksion.
Efter den tunge indledning vokser læsely-
sten. Via en glimrende analyse af New Public
Management bølgen – over en indsigtsfuld
sammenfatning af Nyrup og Fogh-regerin-
gernes spil på værktøjer, værdier og visioner
– til eftertænksom analyse af resultatba-
seret offentlig ledelse. I det hele taget er
den temaopdelte anden del lige velegnet
for den studerende som for den ledelses-
praktiker, der ønsker den refleksion og indre

sparring, som en god bog kan give.
I de mange spring mellem primært USA, de
store europæiske lande og Skandinavien kan
man måske savne den parameter, som kul-
turforskellene betinger. Og som Greve selv
udtrykker det i det borgerfokuserede kapitel
ni: ”Derfor kan der være god grund til at
spørge, hvilken borgeridentitet går offentlig
ledelse ud fra”? Ja, mon ikke!
Greves politologiske perspektiv inspirerer.
Og han byder klogt ind med bud på den
konkrete forståelse af ledelsesbegrebet i den
komplekse sammenhæng, som offentlig
ledelse indgår i. Og det er jo netop det, der
tænder alle os, der så gerne vil se offentlig
ledelse i den ypperste udførsel – derude,
hvor det foregår.

”Offentlig ledelse. Teorier og temaer i et po-
litologisk perspektiv” (2 udgave) af Carsten
Greve. Udgivet af Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag. Pris 385 kroner.

af projektleder Mette Krogh, Brønderslev Kommune

Journalist Søren Marquardt Frederiksen har
skrevet bogen ”Få det fortalt” om de gode

pressemeddelelser. Nogle journalister på de
store dagblade kan modtage op mod 200
pressemeddelelser om dagen, og så er det
jo klart, at langt de fleste havner i skralde-

spanden uden overhovedet at blive læst.
Med Søren Marquardt Frederiksens bog i
hånden kan landets kommuner nu undgå,
at deres pressemeddelelser lider samme

Redskaber til en god pressemeddelelse

Offentlig ledelse med omtanke

anmeldelse
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af økonomidirektør FLeMMing storgaard,
Ikast-Brande Kommune

Der er gennem tiderne skrevet mange bøger
om aktieselskaber – men kun få fokuserer
på kommunale aktieselskaber. Med bogen
”Kommunale aktieselskaber” gør Rikke Sø-
gaard Berth og Britt Vonger op med denne
mangel på en meget kompetent vis.
Kommunale aktieselskaber defineres som
selskaber oprettet efter eventuel særlovgiv-
ning, lov nr. 548 eller kommunalfuldmag-
tens regler. Både 100 procents kommunal
ejede selskaber og delvist ejede selskaber
behandles i bogen.
Bogen er naturligt opdelt i fire hoveddele,
som hver især behandler faserne i et kom-
munalt aktieselskab fra fødsel til afslutning.
* Undersøgelsesfasen
* Etableringsfasen
* Driftsfasen
* Salgsfasen
Den største del af bogen er dog klogeligt
centreret omkring undersøgelsesfasen,
hvor der bliver stillet skarpt på de væ-
sentligste forhold, som kommunen bør
undersøge, før der træffes beslutning om

at oprette et kommunalt aktieselskab.
Særligt fokus er i denne fase rettet mod
de mange potentielle ”show-stoppere”, der
kan indebære, at der ikke er mulighed eller
grundlag for at oprette og drive et kommu-
nalt aktieselskab.
I den modsatte ende af et kommunalt
aktieselskabs levetid bliver de nødvendige
overvejelser i forbindelse med et eventuelt
salg behandlet, herunder tankerne bag
højeste pris, gennemsigtighed, datarum,
request, management presentation, SPA,
signing og closing.
Bogens aktualitet er indlysende i forbin-
delse med lovkravet om selskabsgørelse af
vand- og spildevandsområdet pr. 1. januar
2010 – og netop selskabsdannelsen på for-
syningsområdet er flere steder brugt som
case, hvilket understreger bogens værdi
yderligere.
Bogen er endvidere flot krydret med
eksempler, cases og lovhenvisninger. Når
dette sammenholdes med det lettilgæn-
gelige sprogbrug, gør det bogen særdeles
velegnet for alle kommunale praktikere,
herunder især de praktikere, som ikke har
en juridisk baggrund.

Bogen behandler et emne, som længe har
savnet en uddybende behandling, hvilket
hermed er gjort på bedste vis.

Kommunale aktieselskaber af Rikke Søgaard
Berth og Britt Vonger. Udgivet af Thomson
Reuters Professional A/S. Pris 496 kroner.

Savnet bog om kommunale aktieselskaber

skæbne. For journalisterne har som sådan
ikke noget imod pressemeddelelser. De

skal bare være skrevet godt. De skal være
rigtigt vinklet, og de skal kun sendes til de
relevante medier og journalister.
For de kommunale kommunikationsmed-
arbejdere er der formentlig ikke meget nyt
at hente i bogen. Men for de ansatte, der
sidder med pressekontakt uden at være
faguddannet, er bogen fin. Man guides
igennem de journalistiske produktionsvilkår
og døgnrytme. Der er gode anvisninger til,
hvordan man som udsender af pressemed-
delelsen får styr på sine målgrupper, og
hvordan man henvender sig til dem. Træn-
ger ens sprog til et kritisk blik og fornyelse,
er der også mange gode råd til, hvordan det
kan ske.
Bogens store styrke er dens praksisrelate-
rede tilgang. Den er fyldt med sigende og
sjove eksempler, og så er den uhyre velskre-
vet. Og på den måde fungerer bogen også

som et fint eksempel på, hvor læsevenlig
en tekst kan være, når den er kælet for rent
sprogligt. Søren Marquardt Frederiksen har
også sin research i orden, da bogen rummer
mange interviewstumper med journalister
om pressemeddelelser og andre henvendel-
ser fra virksomheder (offentlige og private).
Mange kommunikationsfolk giver også
eksempler på, hvordan det er lykkedes dem
at sparke døren ind til den gode omtale.
Så få fat i bogen hvis du arbejder med
kommunal kommunikation men ikke er
kommunikationsuddannet.

”Få det fortalt” af Søren Marquardt Frederik-
sen. Udgivet af Gyldendal Business. Pris 250
kroner.






