
Innledende samling 

Tema:

10-FAKTOR og lederutviklingsprogram for 

Seljord kommune



Program:

Tid:

13:00 Velkommen!

Informasjon om 10-FAKTOR. Kort om undersøkelsen og plan for gjennomføring.

13:45 Pause

14:00 Informasjon om lederutviklingsprogram

Hva skal til for at et slikt program blir nyttig for meg som leder i Seljord 

kommune?



Hvem er vi som er samlet i dag?



Bettina Bødtker NordahlBente Herdlevær

KS Konsulent:





Hva slags undersøkelse er dette?
Forskningsbasert: 

Tilby norske kommuner og fylkeskommuner et godt, forskningsbasert verktøy for å måle faktorer 
som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet 
utviklingsarbeid. 

Fokusert og avgrenset: 

10-FAKTOR er avgrenset til 10 faktorer, som er dokumentert viktige. 
Det skal ta 10 minutter å svare på undersøkelsen, som består av 36 påstander som man skal ta 
stilling til.

Både medarbeiderskaps- , ledelses- og organisasjonsorientert 

Interaksjonen er avgjørende.  Både medarbeidere og ledere kan påvirke faktorene. Faktorene 
måler medarbeidernes oppfatninger og medarbeidernes holdninger.

Utviklingsorientert 

10-FAKTOR skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling.
10-FAKTOR er tilpasset norske kommuner, kommunale foretak og fylkeskommuner.

Kilde: Linda Lai, fagansvarlig for 10-FAKTOR, illustrasjon Pia Olsen



Sammenhenger



Plan for gjennomføring

Uke 6 – 10.2:

• Opplærings-
samling

Uke 7-9

• Forankring i 
tjenestene

• Skape 
trygghet og 
interesse

Uke 10 - 11

• Gjennomførin
g av 
undersøkelse
n

Uke 12 – 23.3:

• Analyse-
samling

• Hvordan 
jobbe videre



Opplærings samling
10.02.22



Den helhetlige prosessen for å realisere potensialet med           10-
FAKTOR som utviklingsverktøy

Forberedelser

Gjennomføring

Analyse

Oppfølging

Organisasjons-
utvikling



Mål for opplærings samlingen

• God kjennskap til de ti faktorene i          
10-FAKTOR  

• Se kobling mellom faktorene, et godt 
arbeidsmiljø og gode tjenester

• Få metode og verktøy for engasjement og 
involvering

Foto: Dag Jensen



10-FAKTOR 
– effektivt lederskap, godt medarbeiderskap og den gode organisasjonen

Arbeidsmiljø
Gode tjenester

Illustrasjon: Pia Olsen



Hvordan ser undersøkelsen ut?



Planlegging av prosess

 Hvordan vil dere jobbe for å sikre god informasjonsflyt gjennom prosess før, 

under og etter? 

- Eks. hvem svarer ift. hvem – tydelig kommunisert ut

 Hvordan vil dere jobbe for å forankre undersøkelsen?

 Hvordan vil dere jobbe for å sikre felles forståelse for intensjon og bruk av 

undersøkelsen?

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://os-budasevo.skole.hr/upload/os-budasevo/images/static3/959/Image/knjiga.gif&imgrefurl=http://os-budasevo.skole.hr/skola/_kolski_dokumenti&docid=UqyWokLACRSO2M&tbnid=Jte61l5SQv-BrM:&w=481&h=297&bih=1072&biw=2259&ved=0ahUKEwjH_NaBs_vPAhWDCywKHRA9Bq4QxiAIBCgC&iact=c&ictx=1


Analysesamling
23.03.23



Mål for samlingen

• Kunne forstå og analysere funn

• Kjennskap til metode og verktøy for 
analyse og prioritering av tiltak

• Plan for videre arbeid i egen tjeneste 

Foto: Rene Rignes



Oppfølging – tre trinn

Trinn 3: Tiltak

Trinn 2: Målsetting for utviklingsarbeidet

Trinn 1: Analyse av resultatene – bearbeidelse og forankring

DialogDialog

Etter modell fra «Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå?» 
Molstad og Sæter 2014

Oppfølging

Dialog







Denne samlingen vil gi verktøy for å sammen 
med medarbeiderne kunne….

 Analysere funn

 Prioritere

 Sette seg mål for utviklingsarbeidet

 Verktøy for å utarbeide en konkret plan



Konkret forslag til 
hvordan jobbe med 
resultatene 
tjenestene/avdelingen

Min plan



Partenes rolle og bidrag

Vernetjenesten har en nøkkelrolle i kraft av sitt ansvar for alle ansatte 

i organisasjonen

Tillitsvalgte viktig støttespiller for gode oppfølgingsprosesser –

informere i sine kanaler, bidra i prosessene

Overordnet ledelse – etterspørre gjennomføring, sørge for helhetlige 

analyser og handlingsplaner som tar opp i seg lavere nivåer analyser 

og handlingsplaner 

Nærmeste leder har hovedansvar for forberedelse, gjennomføring og 

oppfølging av 10 FAKTOR i egen virksomhet

Sørge for involverende prosesser der medarbeiderne inviteres inn, 

og gjøres medansvarlige når det gjelder mål og tiltak



Gruppeoppgave 10-FAKTOR

1. Hva er viktig for deg som leder i dette 
arbeidet?

2. Vi lykkes i arbeidet med 10-FAKTOR hvis 
vi gjør følgende?

Menti.com

3757 9248











Pause



Utvikling av lederskap



Mål for programmet

Et lederutviklingsprogram for å styrke felles lederkraft 
og gi støtte til den enkelte leder i å forstå eget 
handlingsrom

Sikre et felles lederskap og forankring i hele 
organisasjonen

Når programmet er ferdig har vi fått verktøy, 
kompetanse og ledernettverkt som bidrar til videre 
god drift og utvikling av Seljord kommune 



Slik skal vi jobbe sammen

Lederplattform



ENDRING OPPGAVE

RELASJON

Modell for helhetlig ledelse



ENDRING OPPGAVE

RELASJON

Modell for helhetlig ledelse

• Ledelse handler om å sette 

retning for et arbeid, løse 

oppgaver og skape resultater 

sammen med andre

• Ledelse er å balansere 

mellom ulike hensyn, krav og 

forventninger samtidig som 

helheten ivaretas



Gjennomgående verktøy for lederutvikling



Våre arbeidsmetoder

• Faglige innledninger/oppspill til temaene fra 
KS-K

• Refleksjon, erfaringsdeling og innspill i grupper 
– IGP

• Refleksjon/samtale i par – walk and talk, 
coaching

• Ledernettverk

• Mellomarbeid/aksjonslæring – uttesting av 
verktøy, refleksjon, og innspill fra 
medarbeiderne

• Evaluering av hver samling



Individuelt

Refleksjon 

Tenk etter og noter, 

sett fra ditt 

perspektiv. 

I grupper

Rekkefremlegg, 

ett og ett punkt 

fra hver i gruppa. 

Uten diskusjon, 

bare oppklarende 

spørsmål. 

Drøfting: Drøft 

innspillene og bli 

enige om det 

dere vil dele i 

plenum. 

21 Plenum

Presentasjon.

Gruppene 

presenterer. 

Felles refleksjon:

Vi snakker om det 

vi har hørt. Hvilke 

fellestrekk ser vi –

hva er vi enige om? 

3 Etter møtet4
Jobb på 

konklusjonene. 

Samle inn arbeidet 

fra gruppene.

Beskrivelse av gjennomgående prosessverktøy
Roller i IGP: Ordstyrer, tidtaker, viddevakt og sekretær



12.01.2023 37

Aksjonslæring

• Mal for aksjonslæring

• Systematisk læringsprosess 
hvor du setter ambisjonen for 
ditt lederskap og deretter 
identifiserer, tester og evaluerer 
aksjoner for å oppnå denne. 

• Utvikler eget lederskap

• Øker trygghet

• Styrker organisasjonen som 
helhet

Gjennomgående verktøy



Nettverk

Arena for felles: 

 deling

 læring

 refleksjon

 utfordring

 utforsking

 innsikt



Gruppeoppgave Lederutvikling

1. Hva er det aller viktigste Seljord kommune 
bør oppnå gjennom 
lederutviklingsprogrammet?

2. Hva skal til for at et slikt program blir nyttig 
for deg som leder i Seljord kommune? Menti.com

3566 1019









Gleder oss til å treffe dere:

10-FAKTOR:

 Opplæringssamling 10.02.23

 Analysesamling 23.03.23

Lederutviklingsprogram:

 Samling 1 27.04.23

 Samling 2 13.06.23

43



Takk for i dag –

vi gleder oss allerede til neste samling!


