
Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout  

direkte under knappen Nyt slide,  

når du laver et nyt slide 

Titeldias med kant 

Indsæt TITEL og EMNE 

1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen  

2. Klik på Sidehoved og Sidefod 

3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT 

TITEL og indsæt din TITEL-tekst 

4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT 

EMNE og indsæt din EMNE-tekst 

5. Vælg Anvend på alle KOMMUNAL 

SELSKABSLEDELSE I 

ET EJERPERSPEKTIV 
Direktør Laila Kildesgaard, KL 
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Agenda 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og Formindsk 

listeniveau bruges til at hoppe mellem 

tekst-typografierne 

Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout  

direkte under knappen Nyt slide,  

når du laver et nyt slide 

God kommunal selskabsledelse 
 
› Vigtigt at udøve aktivt ejerskab   

 

› Fastsæt primære mål for ejerskab 

 

› Samspillet mellem ejer og selskab 
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fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout  

direkte under knappen Nyt slide,  

når du laver et nyt slide 

Andre kommunale dagsordener 

› Vedholdende fokus på rammerne for 

ejerskabet 

 

› Insistere på mådehold, åbenhed og 

gennemsigtighed 
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Dilemmaer i et ejerperspektiv 

› Armslængden skal være den rigtige  

 

› Rådgivning af bestyrelsesmedlemmer i 

kommunale aktieselskaber 

 

› Bestyrelsens samlede kompetencer 
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Forløb for kommunalpolitikere i 
selskabernes bestyrelser 

› Skal ruste de enkelte bestyrelsesmedlemmer 

 

› Kun for kommunalpolitikere  

 

› Forløber først i den nye valgperiode 
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