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 Effektivisering , innovasjon og ledelse – 
hva er det ? 

 Effektivisering, innovasjon og ledelse  

   -hvorfor er det viktig? 

 Effektivisering ,innovasjon og ledelse – 
hvordan gjør en det? 

Endringsledelse- kritiske suksessfaktorer 

 

 



 

-  å bruke ressurser på en måte som fremmer mål  
og  om å gjøre de riktige tingene og å gjøre ting på 
en riktig måte 

-   at arbeidskraft, kapital , naturressurser og 
teknologi  utnyttes best mulig  

 

    

 

Effektivisering dreier seg om 



 

- Er et honnørord som brukes på ulike måter. 

- Dreier seg om å skape verdier på nye måter enten 
gjennom bruk av ny teknologi eller ved at 
mennesker og organisasjoner jobber på nye måter 

-  Krever som regel store  endringer både i struktur 
og kultur , lederskap og organisering   

- .  

 

Innovasjon 



 

- «oppstår ikke i det tomme intet, men i samspillet 
mellom produksjon og forskning som utfordrer og 
spiller hverandre gode……..Det er noe vi kan skape i 
fellesskap snarere enn noe plutselig og uforutsigbart 
forbeholdt utskudd, genier og 
garasjeoppfinnere……….Det er ingen «quick-fix»…..Det 
krever svette og nysgjerrighet»  

   Svein Richard Brandtzæg konsernsjef Norsk Hydro-   
aftenposten 21 april 2015   
- .  

 

Innovasjon 



 

ledelse (”leadership”) 
å skape oppslutning og begeistring for dristige 
visjoner og ”hårete mål” 
 

administrasjon (”management”) 
handler om styring, koordinering og kontroll. 
Det er viktig å ha verktøy og virkemidler for å 
utøve god virksomhetsstyring. 

 

 
 

Som leder  
må du  

beherske  
begge  

arenaer 

I faglitteraturen er det vanlig å skille mellom  



 Ledelse er å jobbe gjennom andre og å 
utvikle medarbeidere - ledelse er 
situasjonsbestemt.  

 Kunnskapsorganisasjoner må ledes 
gjennom håndtering av dilemmaer og 
verdibasert lederskap 

 Må kombinere lederskap og 
organisasjonskultur 

 Organisasjoner ødelegges når feil leder 
pekes ut 

 Du kan bli utpekt til sjef, leder blir du når 
medarbeiderne følger deg 

 Lederskap kan utvikles gjennom 
systematiske prestasjonsmålinger og 
utviklingssamtaler 

 Ledere skal både: 
- posisjonere 
- mobilisere 
- levere 

 



Hva er ledelse? 
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. 

 Forståelse  for kontekst og faglig autoritet 

 Relasjonelle ferdigheter og å være glad i 
mennesker   

 Administrative ferdigheter , høy integritet 
og stor gjennomføringsevne  



 

 håndtere fag, prioriteringer, mennesker, teknologi og 
innovative prosesser 
 

 kommunisere slik at det blir  gode dialoger og 
forståelse for behovet  for endringer og vanskelige 
beslutninger og for at paradokser og dilemmaer er 
konstruktive spenninger som kan føre til læring og 
utvikling 

 balansere mellom å være boss(streng far)og buddy 
(snill mor) 
 

  posisjonere, mobilisere og levere 



handler om klarhet i roller, ansvar og delegering og 
om hvilke mekanismer de styrende bruker for å 
påvirke atferden til de som skal styres. 
 

krever  presisjonsnivå i definering av roller og 
ansvar og at styringsmekanismene virker slik at 
aktørene treffer «kloke» beslutninger. 
 

bygger på ulike teorier ,metoder og  fag 

Styring 



 • Institusjonelle og hierarkiske virkemidler hvor adferd 
styres gjennom formell autoritet og kontroll av 
ressurser og regler.  
 

• Økonomiske virkemidler hvor adferd styres gjennom 
priser og budsjetter. 
 

• Verdiorienterte og faglige virkemidler hvor adferd 
styres gjennom påvirkning av normer og verdier 

 



1980 

Planøkonomi 
Dilemmaledelse 

Dialogstyring 
Insentivstyring 

• Aktivitetsstyring 

•Regelstyring 

•Offentlig eierskap 

• Stykkpris 

• Resultatstyring 

•Markedslogikk 

• Strategisk ledelse 

• Lærende organisasjoner 

•Nettverk og prosjekter 

2010 



Var på 1970 tallet god til å huske reglene. På 1990 tallet 
og i begynnelsen av 2000 tallet dreidde det seg om å 
være god til å styre, mens det nå dreier seg om å kunne 
kommunisere,  mobilisere og være gode dialogaktører.  

  



 

- For å håndtere endrete rammebetingelser  på det  
samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske og 
kulturelle plan. Trender som endinger i demografi 
(eldrebølgen), globalisering, digitaliseringen og 
framveksten av det flerkulturelle samfunn påvirker 
de fleste virksomheter.   

 

Lederskap,  effektivisering og 

innovasjon er nødvendig: 



 

  
- Norge er et rikt samfunn , men vi går nå inn i en tid med 

fallende oljepriser, store kostnader knyttet til veksten i 
antall eldre og hvor færre må forsørge flere  og hvor det på 
sikt blir knapphet på arbeidskraft og  underskudd på 
statsbudsjettet .  

- Norge skal ikke bare omstille seg til en mindre oljeavhengig 
og grønnere økonomi. Vi må også omstille oss til et 
samfunn med langt større omsorgsforpliktelser. I 1970 
måtte ti personer i arbeidslivet forsørge to personer. I 2060 
må de forsørge fire personer 
 

Nye økonomiske rammebetingelser 



I 2010 var det 215.000 mennesker over 80 år. I 2050 vil det 
ha vokst til  425.000. Sykelighet øker med alderen. 
Eldrebølgen fører derfor  til økt behov for omsorgs- og 
helsetjenester. Samtidig vil Norge møte økonomiske 
utfordringer p.g.a. fall i oljeinntekter. Professor Hilde 
Bjørnland har spissformulert det slik: 
 
« Om noen tiår sitter halvparten av oss på gamlehjem og 
den andre halvparten jobber der» 
 
Det er en umulig situasjon- og vi har 10-20 år på  å avklare 
hvordan vi skal enes om realistiske ambisjoner for hva det 
offentlige kan utrede -og hvordan vi kan mobilisere det 
frivillige Norge og det private engasjement til å samarbeide 
med det offentlige om å realisere våre nasjonale mål.   



 Politikere skal styre samfunnet i stort – bl.a. med 
sikte på å  få en rimelig balanse mellom private og 
offentlige virksomheter. 

 De enkelte virksomheter skal ikke detaljstyres. 
Virksomheter trenger mest mulig forutsigbare 
rammebetingelser som stimulerer til «effektiv» drift   

 Politikerne skal veie interesser i et mangfoldig 
samfunn mot hverandre og vil i en del tilfelle  ende 
opp med løsninger og tiltak som er i tråd med 
politiske mål, men som fremmer ineffektiv 
ressursbruk og er  «uheldig» fra et strengt  
samfunnsøkonomisk perspektiv    . 



 

-  handler primært ikke om å øke produktiviteten 
gjennom kutt i lønns- og pensjonskostnader, slik 
enkelte hevder, men mer om å øke kvaliteten på 
tjenesten gjennom å gjøre ting på en smartere måte 
ved innovative og kreative prosesser. I helsesektoren 
skjer det for eksempel en rekke innovative prosesser 
hvor pasienter ved teknologiske virkemidler blir mer 
aktive i egen sykdomsbekjempelse og dermed i større 
grad  blir helseministre i egne liv.    

Innovasjon i offentlig sektor  



 

-  handler om å tenke nytt både om teknologiske  og 
strategiske og organisatoriske muligheter. Når 
finanssektoren har hatt en fire dobling av 
produktiviteten frem til i dag , skyldes det både at en 
har klart å ta bruk ny teknologi, og at en har klart å 
tenke nytt om roller, for eksempel rollen som 
bankkunde og bankansatt. Ved hjelp av visualiseringer, 
kalkulatorer og simuleringer har bankene satt kundene 
i stand til å være sine egne banksjefer. 

Innovasjon i privat sektor  



 

- Det offentlige bruker årlig 400 milliarder kroner på 
innkjøp og anskaffelser. Det utgjør 20 % av 
fastlands-BNP. 

- Det er et grunnleggende krav at offentlige 
anskaffelser skal være gjenstand for konkurranse, 
men det er løpende diskusjon om hvordan 
regelverket for konkurranse skal utformes. Stadig 
flere etterlyser færre skjemaer og mer direkte 
kontakt mellom oppdragsgiver og kontraktør. Nye 
EU-direktiver peker i den retning.     

-    
 

 Nye politiske spilleregler gir nye 

muligheter – for eksempel endrete 

anskaffelsesbestemmelser  



 

- Et marked på 15 milliarder kroner for kantinedrift, renhold og 
drift av eiendommer åpenbarer seg når det offentlige slipper å 
betale moms på tjenester    

-  Firmaer som tidligere selger tjenester til for eksempel et 
departement måtte betale moms , fordi statsforvaltningen i 
motsetning til private selskaper ikke kan trekke fra moms i 
regnskapene sine. Dermed har moms fra en privat 
tjenesteprodusent vært en ren kostnad. Fra 1. januar kan 
momsen trekkes fra, slik at det ikke blir en ren utgift for den 
enkelte etat.  

- Særlig innen helseforetakene åpnes det om ett år et spennende 
for personellintensive tjenester som matservering, renhold, 
portør og regnskap   

-   
 

 Nye politiske spilleregler gir nye 

muligheter – for eksempel endrete 

skatteregler  



 Siktemålet med reformer som kommunereform, 
utdanningsreform, samferdselsreform, helsereform og 
politireform er å styrke produktiviteten i ulike sektorer 
slik at vi får mer igjen for ressursbruken 

 Politikere utformer spilleregler og reformer som 
påvirker  organisasjoner ”utenfra” og ”ovenfra”. 

 Veien fra intensjon til realitet kan være komplisert og 
lang. Ofte ”glemmes” viktige normative og kognitive 
forutsetninger for at reformer skal virke. 

 Det tar tid å endre personer og organisasjoners atferd. 
 Reformer avløser hverandre - ofte før de får tid til å 

virke. Politikere har ofte  behov for å etterlate seg en 
bauta i form av en reform 



 Må bremse utgiftsveksten i offentlige utgifter- 
offentlig sektor må holdes innenfor de rammer 
totaløkonomien setter når petroleumsnæringen 
mister sin betydning 

 Må styrke tilbudet på arbeidskraft- vi må som 
samfunn jobbe mer- hvis vi skal fortsette med å 
bevilge oss velferdsvekst i et samfunn med et 
økende antall eldre  

 Produktiviteten i offentlig sektor må øke for å få råd 
til å nå våre mange politiske mål. 



Det trengs  god tilgang på ulike yrkesgrupper. De enkelte 
virksomheter må håndtere krav om innovasjon, omstilling,  
omorganisering og mer effektiv bruk av helsepersonell og 
teknologi. 

  

Politikk, fag, økonomi og lederskap må spille på lag- det kreves 
både ideologi og pragmatisme og større grad av politisk 
enighet om prioriteringer og strukturer  

 

Ledere og tillitsvalgte må enes om fellesprosjekter for hvordan 
de i fellesskap skal håndtere de omstillinger som kommer 



 må øke for at vi skal «klare» å finansiere fremtidens 
velferd 

 men det er ingen enkel oppgave å få det til fordi vi 
har vent oss til vekst i offentlig utgifter og bak alle 
utgifter står det særinteresser med hjertesaker. 
Viljen til å prioritere er liten og evnen til å 
gjennomføre reformer, som i første omgang 
smerter, er heller ikke sterk. 

 



 At det er behov for litt «smertelige» reformer for å 
få opp produktiviteten   

 Konkurranse, så langt den ikke er for hard, fremmer 
langsiktig produktivitetsvekst 

 Konkurranse gir virksomheter incentiver til å utvikle 
og ta i bruk innovative arbeidsmåter og flytte 
produksjon fra- lav til høyproduktive virksomheter 



 

- «Endring er et bilde på vår tid, det fanger tidsånden. Både 
individer, organisasjoner  og samfunnet jakter på det 
perfekte»  

- Sett fra en organisasjons side er omstilling et nødvendig 
virkemiddel for å tilpasse seg endrete krav og  omgivelser –
spesielt  på det teknologiske, politiske, økonomiske og 
kulturelle plan 

- Sett fra et politisk perspektiv er endringer og reformer et 
virkemiddel for å få offentlige og private virksomheter til å 
innfri samfunnsoppdrag og politiske mål.  

 

 Endring og omstilling 



 

For å bli bedre rustet til å møte fremtidens 
utfordringer må en organisasjon styrke 
organisasjonens innovasjonsevne og 
endringskompetanse. Samfunnet endrer seg stadig 
raskere og organisasjoner må utvikle 
resultatorientert lederskap og et strategisk blikk.  

 

 Endring og omstilling 



 
  

    

 22 juli-kommisjonen pekte på at beredskap 
og iverksettelse av redningsaksjoner ikke var 
en del av kulturen i sentrale organisasjoner. 
Rapporten har gjort behovet for  
kulturbevisst ledelse mer synlig. Å forandre 
bedriftskulturen er ikke gjort i en 
håndvending Den kan heller ikke skiftes ut, 
men du kan forbedre den.    

Betydningen av kulturbevisst ledelse  



 

- Interessemotsetningene er for store  

-Lederne involverer seg for lite 

-Manglende strategi for gjennomføring 
og oppfølging. 

-Strukturelle barrierer innen 
organisasjonen 

-Dårlig samspill mellom ledelse og 
fagforeninger- må spille hverandre 
gode- etablere fellesprosjekt 

Mange  endringsprosesser 

mislykkes fordi: 



lederskap 
kulturbygging 
verdier 
kommunikasjon,  
målrettet kompetanseutvikling 
nettverk – og alliansebygging  
samhandling med tillitsvalgte 
helsefremmende arbeidsmiljø  
preget av trygghet, åpenhet og respekt  

Langsiktig arbeid 



  Effektivisering , innovasjon og  ledelse blir viktige 
temaer både i offentlig og privat sektor. Alle 
virksomheter må utvikle strategier for å håndtere  
forholdet til omgivelser og brukere  på en aktiv 
måte. 
 

  Utfordringen blir å utvikle gode prosesser som 
kobler strategier med drift. Når mål og planer for 
fremtiden møter daglig drift og mennesker, går det 
ikke alltid som man har tenkt og i alle 
organisasjoner må det jobbes systematisk både 
med struktur og kultur slik at det etableres verdier 
og spilleregler hvor virksomheters ulike aktører 
blir opptatt av å nå mål og å spille hverandre gode.  
 
 


