LEDERTALENTER

TIL FREMTIDENS

VELFÆRD

VELKOMMEN TIL

TALENTNORD
Vi er ni kommuner og Region Nordjylland, der er gået
sammen om Talent Nord. Vores ambition er sammen at
udvikle de ledertalenter, der skal fremtidssikre løsningen
af fremtidens kommunale og regionale opgaver i hele
Nordjylland, og samtidig have ledertalenter, som er klar
til nye udfordringer. Målgruppen for Talent Nord er ”ledere
af medarbejdere” og ”ledere af ledere”.
Denne folder handler om, hvordan vi finder de rette kandidater til deltagelse i Talent Nord. Det er også et værktøj
til at fastholde drøftelser og beslutninger i processen.
Vi tror på, at øvelse gør mester. Når talenter går i gang
med vores program, får de ny viden om ledelse, men de
udvikler sig også i praksis i arbejdet med ledelse på næste niveau, og stifter bekendtskab med ledelsespraksis i
en anden kontekst, end de er vant til.
Vi tror på talentmiljøer med et højt fagligt niveau og høj
social kapital. Den nærmeste leder for et talent, fungerer
som mentor for talentet, og en leder fra en anden del af
organisationen skal åbne sin kontekst for et talent, der
skal øve sig i ledelse i nye rammer. Nye færdigheder breder sig som ringe i vandet.
Vi synes, at vi er gode til ledelse, men vi har brug for at
udvikle talenter, så vi også har gode ledere i fremtiden.
Vi håber, at I tager godt imod Talent Nord.
På vegne af Talent Nord samarbejdet

CHRISTIAN ROSLEV,
Kommunaldirektør i Aalborg
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LIDT OM
TALENT NORD

PROCES FOR
UDVÆLGELSE AF
TALENTER

Talent Nord er for ledere, der allerede er ansat i en af
de deltagende kommuner og Region Nordjylland. De
kandidater, der kan deltage i programmet er i dag ansat som ”leder af medarbejdere” eller ”Leder af ledere”.
PROGRAMMET BYGGER PÅ FIRE PRINCIPPER:
• Talentudvikling handler om organisationsudvikling
• Talentudvikling skal udfordre os på, hvad vi tror, vi er
i stand til
• Talentudvikling foregår i en reflekteret praksis
• Talentudvikling foregår i et system.
DELTAGERE I PROGRAMMET VIL BLIVE BEDRE TIL
• Ledelse gennem kerneopgaven
• Innovationsledelse
• Talentledelse
• Ledelseskommunikation
• Ledelse gennem eksekvering og resultatskabelse
• Ledelse gennem netværk og samskabelse

Du får her et værktøj til at udvælge kandidater til Talent Nord, som kan støtte dig, når du skal vælge den
rette kandidat. Hvis din organisation har valgt en anden metode, kan du bruge materialet som inspiration
til din egen proces.
A. SPOT TALENTET
Hvis du har spottet et potentiale hos en eller flere af dine
ledere, skal du vurdere, om din kandidat matcher kravene til at deltage i Talent Nord programmet. Det kan
også være, at kandidaten henvender sig til dig med en
ambition om at komme med på ledertalentforløbet. I
begge tilfælde anbefaler vi, at du inviterer til en afklarende samtale, hvor I undersøger mulighederne nærmere.
B. FORBEREDELSE TIL DEN AFKLARENDE SAMTALE
Inden samtalen skal både du og din kandidat forberede
jer på samtalen. Du finder dataark og motivationsskema bagerst i folderen. Disse kan danne grundlag for
jeres forberedelse til samtalen. I kan aftale, at en tredjepart kan deltage i samtalen. Det kan være en person,
der har et andet kendskab til kandidaten og som kan
bringe andre perspektiver ind i samtalen.
C. AFKLARINGSSAMTALEN
Under samtalen drøfter I kandidatens resultater i den
nuværende stilling og kandidatens motivation til at
deltage i ledertalentprogrammet. Når I har udfyldt motivationsskemaet skal det sendes til beslutningstager
sammen med dataarket. Alternativt drøfter I mulighederne for udvikling.
D. BESLUTNINGSTAGER PRIORITERER
Beslutningstager udarbejder på baggrund af motivationsskemaerne og dataarket en prioriteret liste over
kandidaterne. Du og din kandidat orienteres herefter
om udfaldet.
E. ORIENTERING
Når beslutningstager har truffet beslutning om, hvilke
kandidater, der skal på det kommende ledertalenthold,
bliver du orienteret, og kan informere din kandidat. De
kandidater, der er blevet optaget, modtager efterfølgende en e-mail med relevant information. Er din kandidat ikke blevet udvalgt, inviterer du til en ny samtale,
hvor I afsøger muligheder for udvikling.

05

“VI SYNES, AT VI ER GODE TIL
LEDELSE, MEN VI HAR BRUG
FOR AT UDVIKLE TALENTER, SÅ
VI OGSÅ HAR GODE LEDERE I
FREMTIDEN.”
CHRISTIAN ROSLEV,
Kommunaldirektør i Aalborg

Du kan læse mere om principper og kompetencer på vores fælles hjemmeside

TALENT NORD.DK
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SÅDAN SPOTTER DU ET LEDERTALENT
At være leder er også at få andre til at præstere – via
sin ledelsesfaglighed. Nogle har talent for ledelse, og
det er dem, vi er på udkig efter her. Lederrollen er i
udvikling, og der sker en stigende professionalisering
af ledelse. Engang valgte man automatisk den bedste
fagperson til at være leder. At være leder er dog ikke
nødvendigvis ensbetydende med at være den dygtigste fagperson – eller den der selv præsterer mest.
Lederes potentiale for ledelse og motivation/lyst til at
prøve sig selv af på et højere niveau og arbejde med
de områder, som ledelse indebærer, er altafgørende. Har du en leder, hvor både potentiale og lyst er til
stede, så står du med en oplagt kandidat til forløbet.

HVAD SKAL JEG KIGGE EFTER?
Nedenfor præsenteres en række egenskaber og karakteristika, som du kan kigge efter, når du skal vurdere,
om din kandidat er klar til Talent Nord.
• Personlige kompetencer
• Påvirker og søger indflydelse
• Skaber resultater, har drive og gåpåmod
• Tager (med)ansvar og er beslutningsdygtig
• Kan håndtere pres/modgang og viser overskud
• Har ambitioner og vilje til videreudvikling
• Er kreativ og skaber løsninger på nye måder
• Sociale kompetencer

START MED AT LYTTE TIL DIN EGEN FORNEMMELSE
FOR MENNESKER – JEG KAN SIGE JA TIL FØLGENDE:

• Er en god kommunikator og formidler budskaber
forståeligt og klart

• Kandidaten har gennem længere tid leveret høj
kvalitet i sit nuværende job

• Viser politisk tæft og balancerer mange interesser
og behov

• Der er kollegial respekt om kandidaten

• Er anerkendende og god til at få det bedste frem
i andre

• Min erfaring og viden siger mig, at her er et talent
• Jeg vil med stolthed investere min egen og organisationens tid i kandidaten

• Er udadvendt, empatisk og inddragende

• Jeg vil aktivt bidrage med træningsbaner til denne
kandidats udvikling

• Faglige kompetencer

Et oplagt ledelsestalent skal kunne identificere sig
med organisationens værdier og ledelsesgrundlag.
Endvidere kan du kigge efter nogle af nedenstående
kompetencer, når du skal vurdere, hvem af dine ledere
ledertalentforløbet kunne være relevant for.

• Viser interesse for strategiske drøftelser og
har overblik

Der er givetvis ingen ledere, som kan leve op til det
hele, men oversigten kan give dig støtte til, hvilken adfærd du skal kigge efter.

• Har faglige ambitioner og visioner

• Skaber løsninger i samarbejde med andre
• Tager ansvar for helheden og ikke kun egne opgaver

• Indgår i dialoger om mål, retning og ressourcer
• Er procesorienteret og har samtidig fokus
på resultaterne
• Bidrager til arbejdspladsens faglige udvikling, fx ved
at agere sparringspartner og dele viden
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Hvis din kandidat er ”leder af medarbejdere”, kan du
også tænke på, hvordan kandidaten håndterede skiftet
fra medarbejder til ”leder af medarbejdere”?

Hvis din kandidat er ”leder af ledere”, kan du også tænke på, hvordan kandidaten håndterede skiftet fra ”leder
af medarbejdere” til ”leder af ledere”?

HER ER EKSEMPLER PÅ FALDGRUBER:

HER ER EKSEMPLER PÅ FALDGRUBER:

• Sætter mere pris på professionen og det individuelle
arbejde end på ledelsesarbejdet

• Gør det selv i stedet for at uddelegere

• Kan ikke styre egen og andres tid – kortsigtet
og langsigtet

• Manglende opfølgning. Der er ikke oprettet et kontrolsystem, der sikrer kvaliteten af delegeringen

• Kan ikke forstå forskellige mennesker og coache
eller give feedback

• Der bliver uddelegeret en masse, men ikke fulgt
op på om arbejdet bliver gjort ordentligt. Der er for
mange bolde i luften

• Arbejdsprocesser og iscenesættelsen af for eksempel
inddragelses- og udviklingsprocesser sejler
• Er ikke rollemodel for den offentlige organisations
beslutninger, traditioner m.m.
• Medarbejderne er usikre på målet, da der mangler
retningsbeskrivelse, feedback og coaching
• Arbejder individuelt med medarbejderne og
overser fordelene ved teamorganisering (skaber
silotænkning)
• Medarbejdere rekrutteres på baggrund af, hvorvidt de
minder om lederen selv og ikke på deres kvaliteter

• Udvikler ikke ledelsesteam tilstrækkeligt

• Glemmer den faglige del af ledelse
• Giver kolleger for meget eller for lidt magt og indflydelse
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SAMTALEVÆRKTØJER

DATAINDSAMLING

Det er tanken, at du skal indkalde din kandidat til en afklarende samtale. Vi har lavet noget af arbejdet for dig,
så du kan downloade udkast til mail og motivationsskema på vores hjemmeside, og udlevere det til din kandidat. Hvis du er kandidat, foreslår vi, at du henvender dig
til din nærmeste leder, så I sammen kan drøfte, om du
skal med i Talent Nord programmet. Til samtalen drøftes kandidatens motivation, styrker, udviklingsområder, og hvordan kandidaten kan udvikle sig yderligere.
Det er vigtigt, at I kommer med konkrete eksempler fra
hverdagen, der illustrerer vurderingerne.
SAMTALENS STRUKTUR:
• Nærmeste leder byder velkommen
• Nærmeste leder/kandidat fremlægger motivation for
udvælgelse/deltagelse.

For at kvalificere din beslutning om valg af kandidat,
kan du beskrive kandidatens resultater og evner som
leder som foreslået i punkt a-d. Det vil øge dit overblik
over kandidatens resultater og samtidig være en vigtig
del af din argumentation for en eventuel indstilling til
din ledelse.
A. BESKRIV KANDIDATENS RESULTATER I NUVÆRENDE STILLING DE SENESTE TO ÅR
Det kan f.eks. være reduktion af sygefravær, stabilitet
i økonomi, succes i implementering af nye tiltag i forhold til kerneopgaven, reduktion af klager, øget social
kapital osv.
B. BESKRIV KANDIDATENS RESULTATER AF TVÆRGÅENDE INDSATSER, PROCESSER OG PROJEKTER

• Dialog om de data, der er indsamlet af nærmeste leder

Det kan f.eks. være resultater i forhold til ny tavlestruktur på tværs, tværgående AKT indsats, inddragelse af
borgere osv.

• Dialog om gensidige forventninger til at indgå i forløbet
som talent og mentor

C. KANDIDATENS RESULTATER I SENESTE
KLIMAMÅLING

• Afklaring af, om man på baggrund af ovenstående
fortsat vil/skal indstilles til Talent Nord.

Her har vi tænkt på ledelsesevalueringer, arbejdspladsvurderinger (APV), trivselsundersøgelser og lignende.
D. FIND OG BESKRIV TEGN PÅ KANDIDATENS
EVNE TIL AT BEGÅ SIG SOM LEDER
Tegn er bløde beskrivelser af kandidatens kompetencer, som de er oplevet i hverdagen. Det er f.eks. evnen
til at lytte, føre ting ud i livet, søsætte succesfulde projekter og evnen til at skabe relationer, et godt arbejdsklima osv.

09

06
Motivationsskemaet har til formål at afklare motivationen for at deltage i Talent Nord. Kandidaten udfylder del
1 inden den afklarende samtale. Lederen udfylder del 2
efter samtalen. Del 3 udfyldes kun, hvis I har valgt at få et
tredje blik på kandidatens kompetencer. Motivationsskemaet finder du bagerst i materialet.

Denne proces er lavet, så den bibringer størst mulig grad
af objektivitet i udvælgelsen.
Forbered følgende: Udarbejd et pointskema pr. kandidat.
Gennemgå alle kandidaterne på tværs.
START MED:
• Data i forhold til resultater i nuværende stilling i de
seneste to år
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BESLUTNINGSTAGERNES
PRIORITERING
AF TALENTER
SOM BESLUTNINGSTAGERE MODTAGER I
NEDENSTÅENDE MATERIALER SOM GRUNDLAG FOR
JERES BESLUTNING OM, HVILKE KANDIDATER, DER
SKAL DELTAGE I PROGRAMMET:
• Motivation fra kandidat
• Data på kandidat fra nærmeste leder
• Indstilling af kandidat fra nærmeste leder om observationer i hverdagen, indsamlede data og afklaringssamtale
• Eventuel uvildig 3. parts syn på kandidat

• Vurder den enkelte kandidat på en skala mellem 0 og 10
• Forhold jer til resultaterne.
• Vælg kandidatens tre bedste resultater
• Gennemfør herefter samme proces på tværs med
resten af de indsamlede data og tegn.
Pointskemaet finder I som bilag 3 bagerst i folderen.
Lad jer guide af resultatskemaet. Gennemgå derefter
motivation og indstilling fra nærmeste leder samt eget
kendskab og påfør en vurdering under ANDET.
Læg kandidaternes egne tal sammen og drøft kandidaterne. Drøft om den rigtige prioritering af de pladser I
ønsker eller har til rådighed. Sæt tre ord på udviklingspotentialet til de kandidater, der ikke bliver prioriteret. Kandidaternes ledere skal bruge det til deres udviklingssamtale med kandidaterne.
Når kandidaterne er valgt, skal der ske tilmelding til organisationens HR-afdeling, som formidler tilmeldingerne
videre til Aalborg Kommune. De kandidater, der ikke er
kommet i betragtning, skal indkaldes til en udviklingssamtale med deres nærmeste leder. I finder tilmeldingsskema bagest i materialet (Bilag 5).
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BILAG 1
INDKALDELSE TIL AFKLARENDE SAMTALE
Kære xxxxxx
Jeg vil gerne invitere dig til en afklarende samtale, hvor vi drøfter dine muligheder for at være med
på Talent Nord holdet, der starter 1. marts 2017.
Jeg håber, at du har mulighed for at mødes dato xx.xx.xx fra kl. xxxx-xxxx i lokale xxxx.
Jeg har vedhæftet et motivationsskema til din forberedelse af samtalen. Den indeholder nogle af
de spørgsmål, vi skal snakke om, og som jeg også har forberedt inden samtalen.
Jeg beder dig besvare 1. del, der handler om din motivation til at deltage i Talent Nord, og hvad du
mener, der gør dig til en særlig god leder.
2. del af motivationsskemaet er indstillingen til beslutningstagerne, som jeg udfylder, hvis vi bliver
enige om, at ledertalentprogrammet er det rigtige for dig, og du vil i givet fald modtage en kopi af
den. Det er op til (indsæt beslutningstager) at prioritere organisationens pladser i programmet.
Til samtalen vil vi sammen gennemgå de resultater, som du har opnået på det seneste.
Jeg ser frem til vores samtale.
Med venlig hilsen
XXXX XXXXX
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BILAG 2
DEL 1 – MOTIVATION (UDFYLDES AF KANDIDATEN)
Jeg vil gerne bede dig om at svare skriftlig på nedenstående spørgsmål. Dine svar skal danne
grundlag for vores afklarende samtale og vil indgå i udvælgelsen af deltagere til Talent Nord. Husk
at tage skemaet med til samtalen.
Navn:
Nuværende job:
Ansættelsesperiode i nuværende job:
Ledelsesmæssig uddannelse:
Spørgsmål:
a) Hvorfor vil du gerne deltage i Talent Nord?
b) Hvad gør dig til en særlig god leder?

Når du skal besvare spørgsmålene, kan du overveje følgende:
• Jeg påvirker og søger indflydelse
• Jeg skaber resultater i fællesskab med andre, har drive og gåpåmod
• Jeg tager (med)ansvar og er beslutningsdygtig
• Jeg kan håndtere pres/modgang og viser overskud
• Jeg har ambitioner og vilje til innovation og kreativitet
• Jeg er en god kommunikator og formidler budskaber forståeligt og klart
• Jeg er anerkendende og god til at få det bedste frem i andre
• Jeg er udadvendt, empatisk og inddragende
• Jeg viser interesse for strategiske drøftelser og har overblik op, ned og på tværs i organisationen
• Jeg tager ansvar for helheden og ikke kun for egne opgaver
• Jeg indgår i tværfaglige dialoger om mål, retning og ressourcer
• Jeg er procesorienteret og har samtidig fokus på resultaterne
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BILAG 2
DEL 2 – VURDERING AF KANDIDAT
(UDFYLDES AF LEDEREN)

Hvis du vurderer, at ovenstående kandidat skal indstilles til Talent Nord, bedes du udfylde del 2 og
sende den til xxxx for xxxxxsenest xx. xx. xx
Navn på kandidat:
a) Beskriv hvorfor du på baggrund af observationer i hverdagen, indsamlede data og
afklaringssamtale mener, at din organisation skal sende kandidaten på ledertalentprogrammet.
b) Beskriv hvordan du kan og vil lade talentet ”prøve kræfter” med nye ledelsesopgaver.

DEL 3

(UDFYLDES AF EVENTUELT 3. PART)
For at få et andet og mere nuanceret blik på kandidaten, kan det være en god ide at inddrage en
3. part – fx en lederkollega, HR-konsulent eller tillidsmand.
Hvis du vurderer, at ovenstående kandidat skal indstilles til Talent Nord, bedes du udfylde del 3 og
sende den til xxxx for dit område senest xx. xx. xx
Navn:
Stilling:
a) Beskriv hvorfor du, på baggrund af dine observationer i hverdagen og afklaringssamtalen mener, at din organisation skal sende kandidaten på ledertalentprogrammet.
b) Beskriv frit hvorfor du tror, at denne kandidat vil lykkes med nye, anderledes eller
større ledelsesudfordringer.
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BILAG 3
POINTSKEMA TIL
BESLUTNINGSTAGERS SAMLEDE
VURDERING AF DEN ENKELTE KANDIDAT
Kandidatens navn:

KANDIDATENS SAMLEDE POINT
Data i forhold til resultater i nuværende stilling
de seneste to år (de tre bedste resultater)
Data i forhold til resultater af tværgående
indsatser, processer og projekter
Data fra ledelsesevaluering, APV,
trivselsundersøgelser mm.

Tegn

Andet

SAMLEDE POINT

POINT

14

BILAG 4
RESULTATSKEMA TIL
VURDERING AF KANDIDATERNE
KANDIDATENS SAMLEDE POINT

POINT

Bedst mulige opfyldelse af resultater

10

Glimrende/fortrinlig opfyldelse af resultater

9

Meget god opfyldelse af resultater

8

God/meget tilfredsstillende opfyldelse af resultater

7

Over middel i opfyldelse af resultater

6

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af resultater

5

Under middel i opfyldelse af resultater 	

4

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af resultater

3

Ringe opfyldelse af resultater

2

Utilstrækkelig opfyldelse af resultater

1

Dårlig/manglende opfyldelse af resultater

0
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BILAG 5
RESULTATSKEMA TIL
TALENT NORD
KOMMUNE/REGION:

Talentnavn

Nuværende stilling

Nærmeste leder

E-mail

Tlf.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du kan få mere at vide om TALENT NORD
på vores hjemmeside WWW.TALENTNORD.DK
eller ved at kontakte:

AALBORG KOMMUNE
BORGMESTERENS FORVALTNING:
JANNI NYBY
tlf.: 9931 1886
mail: jnyby@aalborg.dk
LARS BLOCH
tlf.: 9931 1882
mail: lb@aalborg.dk
BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN:
HANNE RIISE DALGAARD
tlf.: 9931 2123
mail: hanne.dalgaard@aalborg.dk
FAMILIE- OG
BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN:
MARIA HOSE FLINDT
tlf.: 9931 2835
mail: mhb-fb@aalborg.dk
MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN:
LONE THOMSEN ØRTOFT
tlf.: 9931 9364
mail: lto-mef@aalborg.dk
SKOLEFORVALTNINGEN:
KIRSTEN DREYER
tlf.: 9931 0021
mail: kd-skole@aalborg.dk
SUNDHEDS- OG KULTURFORVALTNINGEN:
MIKKEL GRIMMESHAVE
tlf.: 9931 1920
mail: mikkel.grimmeshave@aalborg.dk
ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN:
BIRGITTE HVILSOM
tlf.: 9931 5481
mail: birgitte.hvilsom@aalborg.dk

