Anders Moestrup og Lene Bakgaard

i samarbejde med Aarhus Universitet
Konsulenthuset Moestrup og Bakgaard Consulting bliver fremover
opdateret med den nyeste forskning

fra Kronprins Frederiks

Center for Offentlig Ledelse, og Holbæk-firmaerne vil dele sine
praktiske erfaringer med centeret. Udvekslingen af viden skal
styrke offentlige organisationer og andre virksomheder.
Som et par af de første firmaer på Sjælland har Konsulenthuset
Moestrup og Bakgaard Consulting fra Holbæk indledt et formelt
samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på
Aarhus Universitet. Den tætte dialog mellem de private konsulenter
og forskerne på universitetet skal styrke lederne især i de danske
kommuner.
”Der er tale om en systematisk udveksling af erfaringer, så Anders
Moestrup og Lene Bakgaard kan trække på den nyeste viden fra
vores forskning, og samtidig kan vi gennem deres arbejde få ny

viden om, hvad der sker ude i kommunerne og virksomhederne”,
fortæller Lotte Bøgh Andersen, der er professor på Institut for
Statskundskab og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse.
Særlige kompetencer inden for ledelse, udvikling og coaching
Centerets formål er at gøre alle dele af den offentlige sektor
stærkere ved at samle og dele viden om, hvad der skaber
motivation og resultater – og den opgave kan centeret ikke klare

alene. Derfor samarbejder forskerne med en række virksomheder,
der kommer tæt på de offentlige arbejdspladser rundt om i landet,
og Lotte Bøgh Andersen glæder sig over, at centeret med Anders
Moestrup og Lene Bakgaard har fået sjællandske forbindelser uden
for København:
“Vi har partnere både i Jylland og i hovedstadsområdet, men vi vil
gerne have kontakt med hele landet, og her passer samarbejdet
med Moestrup og Bakgaard rigtig fint ind. Ikke mindst deres

kompetencer inden for ledelse, samarbejde og coaching er meget
spændende. De lægger vægt på gode anerkendte ledelsesværktøjer,
de prioriterer at have international certificering i coaching, og de gør
sig hele tiden dygtigere inden for deres område. De har en viden,
som vi helt sikkert kan lære noget af”, forklarer Lotte Bøgh
Andersen.
Viden, der arbejder
Anders Moestrup og Lene Bakgaard kan byde ind med erfaringer fra
både offentlige sektor og det private område. Dialogen mellem
universitet og de sjællandske konsulenter har udviklet sig over de
seneste måneder, og Anders Moestrup er ikke i tvivl om, at
samarbejdet vil styrke både kommunale og private ledere fremover:
”Vi får mulighed for at arbejde med international forskning fra
allerhøjeste hylde inden for offentlig ledelse. Det vil bidrage
mærkbart til vores kurser og aktiviteter, og det vil få en positiv
effekt på de ledere og virksomheder, som vi udvikler. Samtidig er
det meget

motiverende for os, at vores oplevelser med kommunerne og andre
virksomheder giver en erfaring, som universitet kan bruge i deres
videre forskning”, fortæller Anders Moestrup.

