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Vores samfundssystem i Vesten med demokrati,
kapitalisme, offentlig sektor og civilsamfund er
grundlæggende set sundt og stærkt. Det er civilisationens
højdepunkt, som en politiker har kaldt det.

Forlaget byder velkommen

Denne bog tager afsæt i spørgsmålet om, hvorvidt alting
nu i virkeligheden også er, som det skal være. I private
samtaler og i offentlige sammenhænge kommer
utilfredsheden i stigende grad til udtryk i en kritik af
systemet. Jan Nørgaard lægger op til debat om ledelse og
samfund, og bogen indeholder både en analyse af „rigets
tilstand“ og forslag til, hvordan demokratiet kan
revitaliseres.
Med afsæt i den substantielle ledelsesform, som tidligere
er beskrevet i Ledelseskrise i konkurrencestaten, foreslår
Jan Nørgaard en reorganisering af den offentlige sektor.
Netop denne sektors magt kan bruges til at skabe endnu
mere samarbejde internt og eksternt i forhold til private
virksomheder med henblik på opbygge en bæredygtig
demokratisk kapitalisme. Den substantielle ledelsesform
bygger på dialogisk dømmekraft og basale menneskelige
drivkræfter. Det giver både trivsel og effektivitet og mere
konkurrencekraft end konkurrencestatens
styringsfiksering.
Bogens målgruppe er beslutningstagere, ledere og andre
med interesse for ledelse og samfund.

Jan Nørgaard introducerer til sin bog.
Hvad er substantiel ledelse, og hvordan kan det hjælpe med at
løse tidens samfundsstrategiske udfordringer?
Samtale mellem Jan Nørgaard og journalist Hans Mortensen,
Weekendavisen.
Hvordan kan man agere som substantiel leder og anvende
tænkningen i organisatorisk kontekst?
Samtale mellem Hans Mortensen og Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk og International Kriminialitet (Bagmandspolitiet),
Morten Niels Jakobsen samt professor, dr.med., administrerende
overlæge Lars Østergaard, Infektionsmedicinsk afd., Aarhus
Universitetshospital.
Derefter er der mulighed for at netværke og få lidt at spise og
drikke.
Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser.
Tilmeld dig hos Brand Manager Poul Kragh Jensen på:
pkj@hansreitzel.dk.

