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PRESSEMEDDELELSE 

Find den rigtige leder – ny rekrutteringsguide 
 
En fejlrekruttering er dyr – og særligt en fejlrekruttering af ledere er dyr. 
Det koster fra 1 million kroner og opefter i direkte udgifter, hvis det op-
dages efter ½-1 år. Men mere alvorlige er følgeomkostningerne på ar-
bejdspladsen, i form af nedsat trivsel blandt medarbejderne, lavere produk-
tivitet, højere sygefravær og medarbejdere, der siger op. 
 
I en undersøgelse fra Væksthus for ledelse mener knap 90% af adspurgte 
kommunale og regionale HR-/personalechefer, at nedsat produktivitet er 
den største omkostning ved en fejlrekruttering.  
 
”Vi ved at god ledelse betaler sig og i en tid, hvor det på flere områder er 
vanskeligt at få kvalificerede ansøgere til en lederstilling – bliver det endnu 
mere vigtigt at finde den rigtige leder”, siger Hans Berthelsen, direktør i KL 
og formand for Væksthus for Ledelse, og fortsætter: ”Vi har derfor udar-
bejdet en rekrutteringsguide, som – gennem en god og systematisk ansættel-
sesproces – skal hjælpe kommuner og regioner til at få skabt det rigtige 
match mellem jobbet og lederkandidaten.” 
 
Undersøgelsen viser også , at det er svært at afdække en potentiel leders 
kompetencer. ”Vi har tendens til at lægge stor vægt på ansøgers performan-
ce under interviewet og vores egen mavefornemmelse. Men vi får ikke nød-
vendigvis fat i den rigtige leder af den vej”, siger Kim Simonsen, formand 
HK/Kommunal og næstformand i Væksthus for Ledelse, og bekræfter end-
videre, at ”masser af undersøgelser viser, at jo bedre match mellem person 
og lederopgaver – jo større trivsel, kvalitet og effektivitet får vi.” 
 
På Væksthusets vidensportal findes rekrutteringsguiden i en netversion led-
saget af en række konkrete værktøjer og tjeklister til brug for en professio-
nel og effektiv ansættelsesproces. Læs mere på 
www.lederweb.dk/rekrutteringsguide. 

http://www.lederweb.dk/rekrutteringsguide


Rapporten og pixiudgaven kan hentes på ovenstående link eller rekvireres 
hos Væksthuset på info@lederweb.dk. 

Yderligere oplysninger i KL hos konsulent Tine Weber, tlf. 3370 3269, mail: 
tsj@kl.dk, i HK/Kommunal hos ledelseskonsulent Mette Marie Langenge, 
tlf. 3330 4340, mail: 44mml@hk.dk eller fuldmægtig Pia Jørgensen, tlf. 3529 
8327, mail: pij@regioner.dk. 

 

 

 

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og 
KTO. Parterne vil igennem de fælles udviklingsprojekter i Væksthus for 
Ledelse bidrage til et målrettet og systematisk arbejde mod stadig bedre 
ledelse i de danske kommuner og regioner. 

Læs mere om Væksthus for Ledelse og dets projekter på www.lederweb.dk 
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