
Tillitsbasert styring og ledelse i 
Oslo kommune

TILBUD TIL TOPPLEDERE OG DERES LEDERGRUPPE



For å lykkes i arbeidet med å nå Byrådets mål og for 
å utvikle og forankre tillitsbasert styring og ledelse, 
er kommunens toppledere nøkkelpersoner. 

Byrådslederens kontor vil med dette informere om 
sitt nye tilbud til kommunens toppledere og deres 
ledergruppe. Tilbudet skal bidra til å videreutvikle 
tillitsbasert styring og ledelse og styrke toppleder-
gruppers ferdigheter knyttet til strategisk ledelse, 
gjennomføringsevne og gjennomføringskraft.

Tillit skal være et bærende prinsipp i styring og 
ledelse i Oslo kommune. 

Tillitsbasert styring og ledelse skal kjennetegnes av: 
 · få og tydelige mål
 · redusert detaljstyring 
 · gode beslutningsgrunnlag 
 · bred deltakelse fra innbyggerne 
 · åpenhet og god kommunikasjon 
 · god samhandling mellom ledelse og medarbeidere  

og deres organisasjoner 
 · god utnyttelse av medarbeideres kompetanse  

og kreativitet 
 · god samhandling og samordning på tvers 
 · innbyggerorienterte digitale tjenester

Ref. Byrådssak 1055/17

Tillitsbasert styring 
og ledelse i Oslo kommune



Det inviteres til temasamlinger for 
toppledere og deres ledergrupper 
innen strategisk viktige områder. 
Disse samlingene gjennomføres 
som frokost-/halvdagsmøter. De 
skal gi faglig påfyll, ta opp relevante 
problemstillinger og bidra til deling 
av erfaringer og god praksis for 
videre oppfølging i egen virksomhet. 

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

Kommunens toppledergrupper inviteres til å delta i et 
systematisk utviklingsløp som skal øke ledergruppens 
effektivitet og gjennomføringsevne. Ledergruppeutviklingen 
bygger på Bang og Midelfarts forskning og teori, og 
inkluderer bruk av verktøy for kartlegging av effektivitet i 
ledergrupper. Tilbudet består av en oppstartssamling og fem 
halvdagssamlinger, gjerne i tilknytning til ledergruppens 
ordinære møter og samlinger. Prosessen fasiliteres av 
konsulent fra UKE. Den praktiske gjennomføringen avtales i 
tett dialog med virksomhetens toppleder.

TEMASAMLINGER LEDERGRUPPEUTVIKLING

Dette er et tilbud hvor topplederne i 
Oslo kommune inviteres til å møtes 
på tvers av sektorer og virksomheter. 
Her settes utfordringer og dilemmaer 
i topplederrollen på dagsorden. Dette 
for læring, erfaringsutveksling og 
samarbeid på tvers. 

Refleksjonsgruppene settes sammen 
med maksimalt åtte deltakere fra 
ulike sektorer. Det legges opp til fire 
refleksjonsgruppemøter á tre timer.  
Gruppene fasiliteres av konsulent fra 
UKE. 

REFLEKSJONSGRUPPER

Tilbudet består av tre elementer 
som vil foregå parallelt

Tilbudet til toppledere er utviklet i samarbeid mellom Byrådslederens kontor 
og Utviklings- og kompetanseetaten (UKE).



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 
tillitsbasertstyring og ledelse i Oslo kommune: Se tjenestekatalogen.

FINANSIERING PRAKTISK INFORMASJON
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Tilbud til toppledere og deres 
ledergruppe


