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Tilbakeblikk……….
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Ledelsesplattformen balanserer 
ulike hensyn 

Det politiske er ivaretatt 
Det faglige er ivaretatt 
Omfanget er moderat 



Målgrupper
Primær målgruppe
• Ledere i statsforvaltningen/virksomheter der staten 

er juridisk person

Øvrige målgrupper
• Medarbeidere i statlige virksomheter
• Fag- og yrkesorganisasjoner
• Andre som er opptatt av ledelse i staten:

- Utdanningsinstitusjoner, konsulentmiljøer mv.



”Forventer mer av statlige ledere”

”En statlig leder skal tjene fellesskapet, folket og politikerne”
(Aftenposten 14.09.08)



”Statlige ledere skal blant annet..
• Ta innover seg at staten er til for innbyggerne
• Være redskap for folkevalgte politikere
• Sørge for åpenhet og involvering både når det 

gjelder ansatte og innbyggere
• Samarbeide med andre etater og sektorer
• Skape attraktive arbeidsplasser”
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Ledelsesplattformens formål
Prinsippdokument 
• Sier noe grunnleggende om statlig ledelse basert på det 

særegne ved staten 
• Angir noen prioriteringer og retningslinjer 

Bruksdokument 
• For kommunikasjon med statlige ledere omkring felles, 

overgripende utfordringer 
• For arbeid med lederskapsutvikling, både individuelt og 

kollektivt 
• Refleksjonsbokser



Ledelsesplattformens innhold
• Særpreget ved statlig lederskap
• Fokusområder for utøvelse av statlig lederskap
• Utvikling av lederrollene i staten 



Forpliktelse på grunnleggende 
verdier



Redskap for folkevalgte politiske 
myndigheter

Utvikle en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og 
medbestemmelse



Tjene fellesskapet og forvalte verdier 
Oppnå resultater til beste 

for innbyggerne



Medbestemmelse og medvirkning
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Fire fokusområder

• Mål, resultater og brukerretting
• Samarbeid og samordning 
• Kompetanse, læring og utvikling
• Medvirkning og medbestemmelse



Utvikling av lederrollene i staten
• Rollene er mange og må tilpasses 

virksomhet, nivå og situasjon 
• Klargjøre ansvar, rolle og 

ledelsesformer

Fire basisfunksjoner
• Strategi
• Drift – løpende virksomhet 
• Relasjonsbygging
• Kommunikasjon og informasjon    



Overordnet perspektiv 

Ledere i staten skal 
sammen med 
medarbeidere bidra til 
å frembringe resultater 
til beste for fellesskapet i 
henhold til politiske 
prioriteringer og grunn- 
leggende samfunns- 
messige verdier.



Ledelsesplattformen kan brukes til ….
• Ledelsesfaglig grunn- og videreutdanning 
• Lederskapsutvikling generelt
• I virksomhetsinterne prosesser med utvikling av 

lederskap individuelt og kollektivt
• I arbeid med lederkriterier eller ledelsesprinsipper 

lokalt
• Ved rekruttering av ledere
• Ved introduksjon av nye ledere



forvalter og utvikler fellesskapets       
ressurser

er redskap for folkevalgte myndigheter

sørger for åpenhet og involvering

samarbeider på tvers av etater og 
sektorer

skaper attraktive arbeidsplasser

En leder i staten…..
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