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Dagsorden i Davos i dag 

Det har aldri vært et mer 
presserende behov for 
samarbeid om å løse verdens 
globale problemer (The Global 
Risks Report, 2019).
• Går verden i søvne inn i en 

krise? 
• De globale risikoer øker, 

men den kollektive viljen til 
å takle dem ser ut til å 
mangle.

Topp 3 sannsynlige kriser
• Ekstremvær
• Manglende klimatilpasning
• Naturkatastrofer



Hvem løser samfunnsfloker ?
(Rittel & Webber, 1973 og Conklin 2006)

o Ikke enighet om hva som er problemet 
og hvorfor problem.

o Kan ikke løses en gang for alle.
o Løsning ikke “riktig”, men mer eller 

mindre god.
o Løsninger og planer lar seg ikke beskrive 

fullstendig.
o “Løsninger” er med å påvirke flokene.
o Problemet er symptom på noe annet.
o Problemet forstås først når løsningen er 

formulert.

Vrangfoss, Telemark



Rather, mission-oriented policies 
should focus on creating system-
wide transformation across 
many different sectors. 

One of the most pressing 
contemporary challenges is the need 
for inclusion of vast numbers of 
people in the innovation process and 
the socio-economic system as a 
whole, in order to tackle the issue of 
inequality. 







På vei mot samarbeidsdrevet omstilling



Ledelse av 
verdiskapende 

prosesser

• Tilrettelegge (enable)
• Fasilitere
• Organisere
• Katalysere
• Sikre
• Ta ansvar for



Kortreist ledelse ?
• Kvalitet utvikles i konkrete 

prosjektet (det store i det 
små).
•Mange inspireres til å løse 

flokene.
• Nettverk virkemiddel
• Ledelse bidrar til samspill 

mellom linje, prosjekter og 
nettverk.

Pyramiden

Prosjektet





Olav Eikeland, 2018
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Alle skal kunne delta i Europas energirevolusjon

Private skal kunne produsere, 
bruke, lagre og selge solenergi uten 
å betale urimelige skatter og 
avgifter.

EUs direktiv for fornybar energi for 
2020-30 (14. juni, 2018).

P.S.
«Verkehrswende» er også underveis.....



There is therefore a need for a 
new political role in interactive 
processes where politicians are 
handling their representative role 
as dynamic leaders.

That entails politicians listening, 
learning and bringing their own 
resources into play in the dialogue 
with citizens, whilst holding on to 
their right to make decisions and 
set direction by communication 
and justifying their actions.



Samarbeidsdrevet innovasjon 







• A number of organizations are exploring 
management innovation that can help them 
not just coping but thriving and out-
performing in these new and different 
realities. 
• Organizations on the journey are questioning 

their old leadership beliefs and are tearing up 
their old command-and-control management 
models, with agile and human as the 
foundation for a new start.



• Vi har prøvd, feilet, lært og prøvd igjen i 
46 år. Alltid på jakt etter å bli en bedre 
utgave av oss selv.

• Vi mener navnet sier noe viktig om oss 
som selskap: Hva vi står for, hvor vi 
kommer fra og hvordan vi ser på 
fremtiden.

• Navnet reflekterer vårt menneskesyn og 
vårt syn på energifremtiden.

Konsernsjef Eldar Sætre 15.03.18

Vikinger 2.0 ?



Psychological safety will not only be 
desirable but absolutely necessary as 
organizations become more complex and 
more dependent on the commitment of 
all their members. 

Edgar H. Schein, Professor Emeritus, MIT Sloan School of 
Management

Desember, 2018



Kortreist kompetanse
Utforske og utnytte mulighetsrommet knyttet til samspill mellom 
kommunens, lokalsamfunnet, regionenes og statens  roller og ressurser.




