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Om programmet
Programmet “Operativ lederutvikling” stammer fra forskningsprosjektet “Operativ ledelse” som har gått
ved NTNU, Industriell økonomi (se https://www.ntnu.no/iot/operativ-ledelse og innovativeteams.no).
Dette forskningsprogrammet har vært ledet av førsteamanuensis Endre Sjøvold, som også er ansatt som
Director of Reserach and Development ved SPGR Institute AS (SPGR). SPGR er et en forskingsinstitusjon,
som særlig fokuserer på team og ledelsesarbeid. Sjøvold har nærmere 40 års erfaring med ledelsesomstillingsarbeid fra nasjonale- og internasjonale bedrifter, samt et bredt spekter av offentlige
institusjoner. Kenneth Stålsett, Daglig leder i Sør-Varanger Utvikling AS, gjennomførte sitt arbeid som
stipendiat inn i Sjøvolds forskningsprosjekt.
Programmet «Operativ lederutvikling» vil være første bærebjelke inn i et satsning mot å etablere et større
operasjonelt miljø i Sør-Varanger. Det vil si at eventuelle overskudd fra programmet brukes direkte til
videreutvikling av en institusjon for utdanning, kompetanseheving og utvikling. Følg www.kirkenes.no og
prosjektet «Barents Kunnskapspark» for løpende oppdatering om framdriften.
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Mål for studiet

Det norske næringsliv og offentlig sektor blir stadig mer komplekst. I denne virkeligheten trenger våre
ledere å være proaktive i forhold til fremtidige muligheter gjennom å forstå teknologi i et strategisk
perspektiv og evner å mobilisere organisasjonen menneskelige ressurser. Programmet Operativ
lederutvikling skal gi deltakerne en slik forståelse gjennom å
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tilføre deltakerne det faglig beste fra samarbeidende institusjoner,
gi deltakerne kontaktnett på tvers av bedrifter og kommunal forvalting, samt
erfaring fra samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser, og
etablere et nettverk og arena for å diskutere ledelsesfaget.

Hver modul favner et spesifikt tema hvor teoriene knyttes til praktiske utfordringer. Det er i den
sammenheng en del av målsetningen at deltagerne får konkrete verktøy fra hver modul som de kan bruke i
sin hverdag som leder.

Målgruppe
Studiet retter seg primært mot ledere fra privat eller offentlig sektor med aktivt lederansvar, eller personer
med ansvar for HR funksjoner. Hver organisasjon må stille med minimum 2 deltagere på programmet for å
sikre gjennomføring i eget arbeid i mellom samlingene.

Det vil være et tak på 45 deltagere i hvert program.
Studiets varighet, omfang og pedagogikk
Studiet består av 5 moduler fordelt over to semestre (se nedenfor)
Hver modul består av to dager og det fordres tid både til forberedelse før oppstart og arbeid i periodene
mellom modulene.
Det legges opp til stor grad av egenaktivitet på modulene og det er derfor en forutsetning at deltagerne
stiller forberedt ved blant annet å ha lest pensum og utført forberedende oppgaver. Foruten forelesninger,
benyttes case, simuleringer og praktiske øvelser.
Deltagerne blir fordelt i grupper som de følger gjennom hele programmet. Hver deltager/gruppe blir
tildelt en mentor som de kan sparre med i sin utvikling som leder. En sentral del av studiet er den
enkeltes personlige utvikling som leder. En slik utvikling skjer kun i relasjon med andre og ved konstruktiv
tilbakemelding. De enkeltes funksjon som medlem i gruppene er derfor et gjennomgående tema fra
introduksjonen i modul 1 til hovedtema i modul 5.
Noe av forberedelse, oppfølging og undervisningen vil tilbys som webbaserte ressurser og disse kan inngå
som element i de fastlagte modulene hvor det forventes fysisk deltagelse.

De enkelte modulene
Modulene representerer en innbyrdes tematisk kronologi som starter men en bred forståelse av hva
organisasjoner er, hvordan ledelse fungerer og hvordan skape gode team. Deretter ser vi hvordan
organisasjoner kan styres (strategi og resultatoppfølging), hvordan teknologi påvirker bedriften og
konkurransen (digitalisering) samt innovasjon og til slutt endringsledelse og hvordan makt maktstrukturer
fungerer.

Modul 1: Organisasjon og ledelse av endring
Modulen omfatter introduksjon til moderne teorier om organisasjoner, team og ledelse. Det legges vekt på
hvordan organisasjonsstrukturer påvirker relasjoner i arbeidsgrupper og teori vil bli belyst med praktiske
eksempler. Deltagerne og deres organisasjon brukes for å knytte teorien til praksis.

Modul 2: Strategi og styring
Modulen introduserer ulike perspektiver på strategisk ledelse, analyser av konkurranse og strategiske
ressurser samt ekspansjonsstrategier. Den første dagen er felles, mens den andre dagen av modulen deles
deltagerne. Deltagere fra næringslivet får en fordypning i styrekompetanse og corporate governance, mens
deltagere fra offentlig sektor får fordypning i forvalteroppgaven, og offentlig omstilling.

Modul 3: Digitalisering: trusler og muligheter
Her introduseres teknologi i vid forstand, men med hovedvekten på informasjons- og
kommunikasjonsteknologi. Digitalisering defineres som begrep og de trusler og muligheter som ligger i
denne teknologien behandles kritisk. Tema settes i strategisk perspektiv.

Modul 4: Kriseledelse, ekstern kommunikasjon og omdømme
I denne modulen settes fokus på det å mobilisere organisasjonen for å håndtere kriser og mobilisere
beredskapstiltak. Alle organisasjoner, både offentlige og private, må ha et forhold til krisehåndtering
og beredskap. I så måte er det å forstå interne og eksterne prosesser sentralt, der korrekt og presis
kommunikasjon er ansett som nøkkelen til suksess. Korrekt krisehåndtering kan styrke omdømmet
til organisasjonen, mens svak krisehåndtering kan føre organisasjonen inn i en vond spiral med fatale
konsekvenser. Det legges særlig fokus på team, ledelse, og kommunikasjon i et strategisk perspektiv.

Modul 5: Morgendagens ledelse
Denne modulen viderefører grunnlaget som ble lagt spesielt i Modul 1 og 3. Her introduseres teori og
praksis som adresserer de utfordringer spesielt digitalisering og IKT drevet endring medfører. Med økte
krav til kompetanse og omstillingsevne øker også kravet til at ledere kjenner hvordan maktstrukturer
utvikler seg og hvordan de kan håndteres. Dette er også tema i modul 5.

Oppstart, administrativt og videre utvikling
Programmet starter den 25 april 2017 og avsluttes i januar 2018. De enkelte modulene er kalenderfestet
med følgende framdrift:

Modul 1 - 25 og 26 april 2017
Modul 2 - 12 og 13 juni 2017
Modul 3 - 5 og 6 september 2017
Modul 4 - ca midten av november 2017
Modul 5 - ca midten av januar 2018
Det skisserte programmet er det første i en serie og det er intensjonen at programmet utvikles på bakgrunn
av de erfaringene som høstes etter første gjennomføring. Neste program starter våren 2018, eventuelt
rullerende oppstart høst 2017.
Det planlegges også et «operativ lederutvikling 2.0» som en fortsettelse på dette programmet, slik at det
blir en naturlig overgang når dette programmet er ferdig.

Deltageravgift
Kurset koster kr 25.000 pr deltager, som inkluderer dagpakker og pensumlitteratur. Øvrige kostnader dekker
deltagerne/deltagerorganisasjonene selv.

Litteratur
Pensumlitteraturen oppdateres kontinuerlig og består i stor utstrekning av aktuelle artikler, arbeidsnotater
og rapporter i tillegg til gode lærebøker.

Forelesere
Undervisningen er forskningsbasert og alle hovedforeleserne har både bakgrunn som forskere og
praktikere. Det vil i tillegg til hovedforeleserne, bli benyttet gjesteforelesere fra andre miljøer. Ved
valg av forelesere vektlegges i høy grad deres formidlingsevne og vi ønsker å tilby de beste fra våre
samarbeidspartnere.
Det faglige ansvaret for Modul 1, 3 og 4,5 er foreløpig tillagt SPGR Institute AS. Mens KS Consult er påtenkt
å være ansvarlig for Modul 2 og delvis Modul 1. Koordineringen gjøres av SPGR Institute AS. Universitetet
i Tromsø er invitert inn til å ta en eller flere moduler, og vil kjøre dette i samråd med SPGR Instittute AS og
SVU. SVU vil kjøpe inn bistand for administrativ tilrettelegging.

