
God ledelse skaber værdi 
for borgerne
- stærkt evalueringsværktøj med 
tidsbesparende IT-understøttelse

Ved at anvende den fællesoffentlige ledelsesevaluering med IT-
understøttelsen EG SafetyNet får I det optimale værktøj.

Sammen med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, har EG udviklet en 
skræddersyet IT-løsning, der understøtter den fællesoffentlige 
ledelsesevaluering.

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er et forskningsbaseret værktøj til at 
evaluere og skabe dialog om ledelse. IT-løsningen understøtter den del af den 
fællesoffentlige ledelsesevaluering, der vedrører selve 
spørgeskemaundersøgelsen og generering af rapporter. 

IT-løsningen tilbydes til alle offentlige organisationer på en fordelagtig 
rammeaftale, der gør det muligt at udnytte den fællesoffentlige 
ledelsesevaluering optimalt.

Prisen følger en forhandlet trappemodel, så I betaler i forhold til organisationens 
størrelse. 

Skræddersyet 
løsning

EG SafetyNet er skræddersyet 
til at understøtte den 
fællesoffentlige 
ledelsesevaluering

• Temaer/spørgsmål ligger 
allerede i systemet som en 
”plug-and-play” løsning.

• Hurtigt at generere 
individuelle rapporter samt 
rapporter for hele eller dele af 
organisationen. 

• Indholdet i rapporterne lægger 
op til dialog og udvikling. 

• Nemt at dele data til brug for 
forskning. 

• Læs mere på 
https://ledelsesevaluering.dk/



Få mere ud af arbejdet: digital 
ledelsesevaluering i fire trin

Med EG SafetyNet er det enkelt at gennemføre jeres 
ledelsesevaluering.

For at gennemføre en fuld ledelsesevaluering i EG SafetyNet skal I igennem fire 
enkle faser. 

I første fase skal jeres organisations stamdata ind i IT-løsningen. I anden fase 
skal spørgeskemaerne sættes op. I tredje fase sendes spørgeskemaerne ud til 
de forskellige respondentgrupper. Og i den fjerde og sidste fase skal rapporterne 
genereres og sendes ud. Rapportformatet er opsat på forhånd, og det er derfor 
nemt og hurtigt at generere rapporter via IT-løsningen.  

Systemet indeholder alle de skabeloner, brugervejledninger og 
navigationssedler, som I har brug for.

Nationalt projekt 
for god ledelse i 
det offentlige

• Bag ledelsesværktøjet den 
fællesoffentlige 
ledelsesevaluering står et 
partnerskab bestående af 
Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen, KL, 
Danske Regioner og Kronprins 
Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse ved Aarhus 
Universitet.

• IT-løsningen kan anvendes af 
alle offentlige organisationer. 

• IT-løsningen for den 
fællesoffentlige 
ledelsesevaluering er udviklet 
af EG på vegne af 
Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen og  
tilbydes som en rammeaftale.

Kontakt EG på +45 7013 2211 og få 

svar på dine spørgsmål, før du beslutter 

dig.

EG leverer nordisk branchesoftware, der hjælper vores kunder 
med at udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er 
udviklet på baggrund af en dyb forståelse af vores kunders 
profession og branche.
Læs mere på eg.dk/om-eg/

Fase 1
Opsætning af 

organisationen

Fase 2
Opsætning af 

spørgeskemaer

Fase 3
Udsendelse af 
spørgeskemaer

Fase 4
Opsætning og 
generering af 

rapporter

https://eg.dk/om-eg/
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