
Ledergruppeutvikling  
– effektive ledergrupper

TILBUD TIL TOPPLEDERE OG DERES LEDERGRUPPE

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune



Som et element i Byrådslederens kontors (BLK) 
tilbud til toppledere tilbys ledergruppeutvikling. 
Tilbudet er basert på Bang og Midelfarts forskning 
og teori om effektivitet i ledergrupper. Utviklings- og 
kompetanseetaten (UKE) er leverandør.

Toppleders ledergruppe er en viktig arena for verdiskaping 
i virksomheten. Gruppen skal sikre at overordnede føringer 
og strategiske beslutninger gjennomføres og gir merverdi 
for organisasjon og innbyggere.

Ledergruppene vil innenfor tilbudet gjennomgå et 
systematisk utviklingsløp for å utvikle den enkelte 
ledergruppes effektivitet i håndtering av gruppens 
ordinære oppgaver. Bearbeiding og implementering av 
strategiske føringer skal vektlegges. Et digitalt verktøy 
for kartlegging av effektivitet i ledergrupper benyttes ved 
oppstart og avslutning av prosessen.

Målet med tilbudet er at ledergruppen skal:
 · videreutvikle tillitskultur gjennom tillitsbasert 

styring og ledelse
 · definere og ta i bruk den enkelte leders og 

ledergruppens handlingsrom
 · sikre organisasjonens gjennomføringsevne og 

gjennomføringskraft

Det legges til rette for felles faglig input for leder-
gruppene på strategisk viktige områder (tema-
samlinger). Tilbudet legger også opp til fleksibilitet og 
mulighet for skreddersøm for den enkelte ledergruppe. 
Oppstart og gjennomføring med møtetidspunkter og 
framdrift tilpasses virksomhetens behov og øvrige 
aktiviteter. Planleggingen skjer i samarbeid og dialog 
mellom konsulent og den enkelte toppleder.
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Skisse for gjennomføring av 
ledergruppeutvikling

Kartlegge 
ledergruppens 
effektivitet

Innledende samtaler 
mellom toppleder 
og konsulent

5 halvdags 
ledermøter med 
konsulentbistand

Heldags 
oppstartsamling

Kartlegge 
ledergruppens 
effektivitet



Teameffektivitetsmodellen for ledergrupper

FORUTSETNINGER

Interne forutsetninger
 · Klart formål
 · Riktige saker
 · Riktig kompetanse
 · Balansert mangfold

Eksterne forutsetninger
 · Belønningssystemer
 · Informasjonssystemer
 · Opplæringssystemer

RESULTATER

Saksresultater
 · Generelle saks-

resultater
 · Beslutningskvalitet
 · Beslutnings- 

gjennomføring

Samarbeidsevne
 · Gruppepsykologisk 

trygghet
 · Lagånd
 · Hensiktsmessig 

gruppekultur
 · Gruppens tro på  

seg selv

Individuell tilfredshet 
og læring

PROSESSER

 · Møteforberedelser
 · Klare bestillinger
 · Fokusert 

kommunikasjon
 · Oppgavekonflikt
 · Fravær av 

relasjonskonflikt
 · Fravær av politisk spill
 · Dialog
 · Atferdsmessig 

integrasjon
 · Aktiv relasjon til 

omgivelsene
 · Kontinuerlig 

gruppelæring
 · Effektiv teamledelse

Bang og Midelfart (2012, 2015)



Det inviteres til temasamlinger for toppledere 
og deres ledergrupper innen strategisk viktige 
områder. Disse samlingene gjennomføres som 
frokost-/halvdagsmøter. 

Temasamlingene skal gi faglig påfyll, ta opp 
relevante problemstillinger og bidra til deling av 
erfaringer og god praksis for videre oppfølging i 
egen virksomhet.

Dette er et tilbud for toppledere i Oslo kommune. 
Her settes utfordringer og dilemmaer i topp-
lederrollen på dagsorden. Dette for læring, 
erfaringsutveksling og samarbeid på tvers. 

Refleksjonsgruppene settes sammen på tvers av 
virksomheter og sektorer med maksimalt åtte 
toppledere i hver gruppe. Det legges opp til fire 
møter à tre timer for refleksjonsgruppene, som 
fasiliteres av konsulent. 

TEMASAMLINGER REFLEKSJONSGRUPPER

Øvrige elementer i tilbud 
til toppledere



Tilbudet til toppledere består av tre elementer 
som vil foregå parallelt

TEMASAMLINGER
For oppfølging i egen 

virksomhet

LEDERGRUPPE- 
UTVIKLING 

For å øke leder-
gruppens effektivitet og 

gjennomføringsevne

REFLEKSJONS- 
GRUPPER 

For læring, erfarings-
utveksling og samarbeid 

på tvers

Tillitsbasert 
styring 

og ledelse



Tilbudet er sentralt finansiert og omfatter: 
 · Temasamlinger for toppledere og deres 

ledergrupper.
 · Ledergruppeutvikling med fasilitator tilsvarende 

1 hel og 5 halve dager per toppledergruppe.
 · Kartleggingsverktøy ved oppstart og avslutning 

av ledergruppeutviklingen.
 · Fire møter i refleksjonsgruppe for toppledere 

med fasilitator. 

Ønsker og behov utover dette må den enkelte 
virksomhet selv finansiere. 

Tilbud til toppledere og deres ledergruppe  
starter opp i august 2017.

 · Spørsmål om tilbudet kan sendes til: 
 - sol@byr.oslo.kommune.no eller 
 - janne.corneliussen@byr.oslo.kommune.no

 · Spørsmål om påmelding og annen praktisk 
informasjon kan sendes til: 

 - kol@uke.oslo.kommune.no eller
 - birgit.aakre@uke.oslo.kommune.no

Vi minner også om UKEs øvrige kompetansetilbud som støtter opp om 
tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune: Se tjenestekatalogen.

FINANSIERING PRAKTISK INFORMASJON

mailto:sol%40byr.oslo.kommune.no?subject=
mailto:janne.corneliussen%40byr.oslo.kommune.no?subject=
mailto:kol%40uke.oslo.kommune.no?subject=
mailto:birgit.aakre%40uke.oslo.kommune.no?subject=
http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/kundeportal/tjenestekatalog/#ledelse-og-kompetanseutvikling.


Utviklings- og kompetanseetatens 
konsulenter

Presentasjon av konsulentene som skal fasilitere 
ledergruppeutviklingen og refleksjonsgruppene.



Konsulenterfaring innen ledelses- og organisasjons-
utvikling fra Politidirektoratet, AFF v/NHH og UKE 
Oslo kommune (2016). 

Konsulenterfaringen omfatter design, utvikling og 
gjennomføring av virksomhetstilpassede og åpne leder-
utviklingstiltak, ledergruppeutvikling, kulturutvikling, 
teamutvikling, konflikthåndtering, prosessledelse, kurs 
og veiledning av grupper, lederstøtte og prosessleder i 
endrings- og organisasjonsutviklingsarbeid.

 · Ledererfaring: 5 års ledererfaring fra Oslo 
 kommune innen oppvekst og kultur. Inngått i leder-
gruppe, og erfaring som leder av egen ledergruppe. 

 · Faglig bakgrunn: Cand. Polit. Hovedfag i pedagogikk, 
Universitetet i Oslo (UiO), Master of Management- 
programmet «Samspill og ledelse» fra Handels høy-
skolen BI. 

 · Erfaring med ledergruppeutvikling fra politi-
distrikter og særorganer, Justis- og beredskaps-
departementet, NAV, Oslo kommune.

UKEs konsulenter har bred erfaring 
med prosessledelse og utvikling av 
effektive ledergrupper. Konsulentene 
er sertifisert i bruk av verktøy for 
kartlegging av ledergruppers 
effektivitet.

Ved spørsmål til koordinering av faglig 
opplegg og innhold, ta kontakt med:

Anne Sanden 
Hovedkonsulent ledergruppeutvikling
anne.sanden@uke.oslo.kommune.no

ANNE SANDEN 

anne.sanden@ 
uke.oslo.kommune.no

994 29 914

HOVEDKONSULENT LEDERGRUPPEUTVIKLING
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Konsulenterfaring innen ledelse og organisasjons- 
utvikling fra Bugge Organisasjonsutvikling og UKE  
Oslo kommune (2006). 

Konsulenterfaringen omfatter design, utvikling og  
gjennomføring av større virksomhetsspesifikke leder- 
utviklingsprogrammer for bydeler, etater og andre 
virksomheter. Er programansvarlig for flere av de åpne 
kursene som tilbys fra UKE. Har solid erfaring med 
individ- og teamcoaching, samt jobbet med kultur- 
utvikling gjennom prosessledelse. 

 · Ledererfaring: 10 års ledererfaring fra Bærum 
kommune innenfor oppvekst- og ungdomssektoren. 

 · Faglig bakgrunn: Cand. Polit. hovedfag i sosial- 
pedagogikk, Universitetet i Oslo (UiO), internasjonalt 
sertifisert Coach (CTI og ICF), og Leadership Graduate 
(Spania), The Coaches Training Institute (CTI). 

 · Erfaring med ledergruppeutvikling fra ulike leder-
grupper i Oslo kommune. 

Konsulenterfaring innen ledelses- og organisasjons- 
utvikling fra Norsk Veiledningsinstitutt, Right Manage-
ment, Deloitte og UKE Oslo kommune (2016). 

Konsulenterfaringen omfatter design, utvikling og gjen-
nomføring av lederutviklingsprogrammer. Coaching av 
ledere og ledergruppeutvikling på alle nivå for å under-
støtte utvikling av organisasjonen og realisere virksom-
hetens strategi og oppdrag. Omfattende erfaring med 
prosess- og endringsledelse.

 · Ledererfaring: Fra konsulentbransjen. 
 · Faglig bakgrunn: Cand. Polit. Hovedfag i sosiologi, 

Universitetet i Oslo (UiO)/UC Berkeley, Gestaltterapeut 
fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI).

 · Erfaring med ledergruppeutvikling fra AHUS, 
Mattilsynet, Institutt for samfunnsforskning, Statoil, 
DNB og Drammen kommune.

CATHRINE  
S. GREVEBJØRN BUGGE

cathrine.greve@ 
uke. oslo.kommune.no

928 06 669

bjorn.bugge@
uke.oslo.kommune.no

908 26 756

SENIORKONSULENT SENIORKONSULENT 
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Erfaring som internkonsulent innen ledelses- og organisasjons- 
utvikling fra store, komplekse og internasjonale virksomheter  
- Aker Solutions, Aker, Statoil og UKE Oslo kommune (2017).

Konsulenterfaringen omfatter prosessledelse, utvikling og gjen-
nomføring av konsernomfattende lederprogram, utviklings- og 
kompetansetiltak for ledergrupper på alle nivåer, utviklingsstøtte til 
nye ledere, individuell- og gruppecoaching. Har de senere år jobbet 
mye med kulturutvikling, endringsledelse, omstilling, og organisa-
sjonsdesign/re-design. Implementering av overordnede strategier 
og føringer har vært fokus.

 · Ledererfaring: Erfaring fra flere faglige globale lederfunksjoner 
i Aker Solutions. Har inngått i faglige- og prosjektledergrupper i 
flere perioder.

 · Faglig bakgrunn: Cand.mag med økonomisk geografi, Univer- 
sitetet i Oslo (UiO), 3-årig prosjekt- og prosesslederutdannelse 
fra Kaospilotene Danmark, internasjonalt sertifisert coach 
(CPCC), The Coaches Training Institute (CTI).

 · Erfaring med ledergruppeutvikling: Topp- og mellomleder-
grupper i linje og prosjektorganisasjon i Aker Solutions.

Konsulenterfaring innen ledelses- og organisasjons- 
utvikling fra Driv AS, JobLearn og UKE Oslo kommune 
(2016). 

Erfaring med å designe, utvikle og gjennomføre samlinger 
og utviklingsprosesser med fokus på endringshåndtering, 
relasjonsledelse, stressmestring og konflikthåndtering.  
Har i tillegg solid erfaring fra prosessledelse, kursing og 
veiledning av grupper og ledere. 

 · Ledererfaring: 7 års ledererfaring fra EF Education 
first, nasjonalt og internasjonalt. Har også inngått i 
ledergruppe. 

 · Faglig bakgrunn: Høyere merkantil utdannelse 
Handelshøyskolen BI, Gestaltterapeut og etter utdanning 
i gestaltterapi fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI).

 · Erfaring med ledergruppeutvikling fra ulike 
ledergrupper i Oslo kommune.

MALIN SØIMER 
GUTTORMSEN KATJA EGGEN

malin.guttormsen@ 
uke.oslo.kommune.no

980 77 908

katja.eggen@ 
uke.oslo.kommune.no

975 46 263

SENIORKONSULENT SENIORKONSULENT 
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Konsulenterfaring innen ledelses- og organisasjonsutvikling fra  
Empower Group, Right Management, AFF v/NHH og UKE Oslo  
kommune (2016). 

Erfaring med design, utvikling og gjennomføring av virksomhets- 
spesifikke og åpne lederutviklingsprogrammer i en rekke bransjer. 
Har erfaring som prosjektleder/programeier. Coaching og veiledning  
av toppledere, mellomledere og ledergrupper. Prosessledelse i  
integrasjonsprosesser ved sammenslåing av organisasjonsenheter. 
Designet omfattende konflikthåndteringsprosesser for grupper.

 · Ledererfaring: 10 års ledererfaring både som førstelinjeleder, 
mellomleder og leder for forretningsenheter, norsk og nordisk nivå. 
Inngått i ledergruppe, og erfaring som leder av egen ledergruppe. 

 · Faglig bakgrunn: Master of Management fra Handelshøyskolen 
BI (Service Management, Strategisk markedskommunikasjon og 
Samspill og ledelse), Master i konfliktmegling fra Universitetet i 
København (UiK), Gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI).

 · Erfaring med ledergruppeutvikling fra Østfold fylkeskommune, 
Forsvarsbygg, Telenor, Statoil, Statoil Fuel & Retail (Circle K), Sintef, 
Akvator (Multiconsult), Oslo kommune.

ASTRI SKAR 

astri.skar@ 
uke.oslo.kommune.no

977 13 899

SENIORKONSULENT 

Erfaring som internkonsulent innen ledelses- og organisa-
sjonsutvikling fra UKE Oslo kommune (2006). 

Erfaring med design, utvikling og gjennomføring av virk-
somhetsspesifikke og åpne lederutviklingsprogrammer. I 
tillegg erfaring fra andre organisasjonsutviklingsprosesser, 
prosess ledelse, ledergruppeutvikling, veiledning og kursing 
av grupper og ledere, samt individuell coaching.

 · Ledererfaring: 10 års ledererfaring fra stat og 
kommune, herunder avdelingssjef i bydel i Oslo 
kommune og i Sosial- og helsedepartementet.

 · Faglig bakgrunn: Sosionomstudiet Norges kommunal- 
og sosialhøgskole, Personalutvikling og ledelse 
(Høgskolen i Lillehammer), Mastergrad i ledelse fra 
Handelshøyskolen BI, sertifisert NLP Master coach.

 · Erfaring med ledergruppeutvikling ulike ledergrupper 
Oslo kommune.

BJØRG MERETE 
SVIGGUM 

bjorg.merete.sviggum@ 
uke.oslo.kommune.no

482 43 154

SENIORKONSULENT 
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