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Skanderborgs forvandling - Den danske ledelseskanon, 8 Frank Stokholm Hent PDF Denne bog handler om
en bys forvandling. I slutningen af 1980’erne var Skanderborg gået i stå. Væksten, jobbene og indbyggerne
forsvandt, biografen lukkede, og rockerkriminalitet og mord fik Skanderborg til at lande på frokostavisernes
spisesedler som „frygtens by“. Tyve år senere var Skanderborg blevet Jyllands rigeste kommune, kendt for sit
kulturliv, præmieret for sin erhvervspolitik og et forbillede for kommunalpolitikere og forskere i hele Norden.

Skanderborg blev centrum for den mest radikale satsning på ledelsesfilosofien new public management
herhjemme, og byens ledere mobiliserede folkelige kræfter overalt i lokalsamfundet for at vende krise til

fremgang. To borgmestre og en i den bredere offentlighed ukendt embedsmand ændrede en hel bys skæbne. I
bogen fortælles historien om et usædvanligt kommunalt lederskab. Hvad er det, der gør, at nogle
organisationer, virksomheder og områder klarer sig særlig godt og skaber vækst, arbejdspladser og

livskvalitet til glæde for mange? Det er det spørgsmål, Den danske ledelseskanon forsøger at give et svar på
ved at skildre 12 af de største ledelsesbedrifter i Danmark siden Anden Verdenskrig. Ledelsesbedrifterne er

udvalgt af Steen Hildebrandt, Majken Schultz, Kurt Klaudi Klausen, Per Nikolaj Bukh og Per Jenster
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