
 

 

 

 

Referat fra møte i Servicenettverk Nord Norge – 19. mars 
2014 Alta 
 
Sted: Alta Rådhus 
Tid: 19. mars 2014 kl. 12:00-17:00 
Tilstede Servicenettverk Nord Norge: Marlene Uvsløkk Tromsø kommune, Thomas Scheldrup 

Harstad kommune, Kjersti Rongved Bodø kommune og Bjørn Conrad Berg Alta kommune. 

Gjestedeltakere fra Felles støtte, Alta kommune: Målfrid Kristoffersen, Robin Rasmussen, 

Kjell Magne Gabrielsen, Ester Nilsen, Gunvor Isaksen, Monika Olsen og Linda Pedersen  
 

Engasjert av servicenettverk Nord med ansvar for faglig innhold for samlingen: Nina Nakling fra 

Nakling Entusiasme AS. 
 

Hovedtema for samlingen: «Hverdagsledelse» 

 
Stikkord fra foredraget: 

• Generelt om ledelse 

o Ledelse i historisk perspektiv 

o Hvem er «lederen»? 

� Mennesketyper 

� Hvordan ble du leder 

� Å være leder 

o Leder av hva eller hvem? 

� Lederoppgavene 

� Den største oppgaven – Administrasjon eller mennesker 

o Ledermekanismer 

� Relasjoner 

� A- faktor 

� Styringsfart 



 

 

 

 
 
 

• Hvorfor skal noen la seg lede av deg? 

o Relasjonskompetanse 

o Relasjonsledelse 

o Situasjonsbestemt ledelse 

o Motivasjon 

• Roller 

o Rolleavklaring 

o Hattebruk 

o Mellomleder rollen 

o Beslutningsangst og iver 

• Kommunikasjon som verktøy 

o Lytter du godt nok? 

o Hvem er du? 

o Mennesketype-har det noe å si? 

o Kommunikasjon er mer enn ord 

o Kropp og språk 

 
Alle lederne fra Felles støtte i Alta kommune var invitert til å delta på kurset om hverdags 
ledelse. Felles støtte utgjør avdelingene Lønn- og regnskap, Budsjett- og innkjøp, Skatt- og 
innfordring, Personal, IKT og Servicesenteret.  
 
Det ble mange gode diskusjoner og delt mye erfaringer blant kursdeltakerne. Selv om vi er 
ledere for ulike avdelinger og fra 4 forskjellige byer så har vi mye av de samme utfordringene, 
og kjente oss godt igjen i foredraget om hverdagsledelse. 
 
Nina Nakling holdt et godt foredrag med en fin blanding av humor, engasjement og fag. 
Det faglige innholdet sluttet ca. kl. 17:00 
 
Neste nettverkssamling skal holdes i Harstad den 11. september. Ansvar for opplegg Thomas 
Scheldrup Harstad kommune. 
 
 
 
Referent: Bjørn Conrad Berg 
Alta 25.03.14 
 
 

 
 


