DELTAS LEDERDAGER 2012
«Sammen om gode resultater»
Tid og sted: Onsdag 31. oktober kl. 9.30 til torsdag 1. november kl. 15.00
på Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Målgruppe:

Ledere på alle nivåer i offentlig sektor.

Du får:

-

Inspirasjon og faglig oppdatering
Innspill til å forstå sentrale lederutfordringer i hverdagen
Muligheter til erfaringsdeling om ledelse i praksis
Treffe andre ledere fra ulike deler av offentlig sektor

Kursavgift:

-

Medlemmer: kr 2300 inkludert hotellopphold (1 natt + 2 dager)
Ikke-medlemmer: kr 4600 inkludert hotellopphold (1 natt + 2 dager)

Påmelding:

Bindende påmelding senest 10. september 2012 via skjemaet i
aktivitetskalenderen på våre nettsider www.delta.no. (Eller send e-post merket
kurs nr. 1857 til reisekontor@delta.no).

Kontakt:

Spørsmål kan rettes til: Mona Johansen, mona.johansen@delta.no,
mobil 918 27 542 eller Grete Holen, grete.holen@delta.no, mobil 916 19 363

Hovedtema: Mellomlederens rolle i den norske samarbeidsmodellen
Å mobilisere mennesker til innsats, utvikling og endring er en hovedutfordring i møtet med
framtidens velferdsutfordringer og arbeidskraftbehov. Det gjøres best gjennom å legge til
rette for demokratiske prosesser som gir ansatte innflytelse og medansvar – både direkte og
på representativt nivå. Derfor peker Delta på den norske samarbeidsmodellen – med
mellomlederen i en nøkkelrolle – som svaret på framtidens utfordringer.

Rune Gerhardsen

Erik Kollerud

Vibeke Bjørkeli

Sissel C. Trygstad

Hanne Børrestuen

Roy Tore Nilsen

Gunn Olander

Trond Haukeland

Karin M. Liabø

Foreløpig program per 23. august 2012 med forbehold om endringer

Mona Johansen

PROGRAM FOR DELTAS LEDERDAGER 2012
«Sammen om gode resultater»
Onsdag 31. oktober 2012
Kl. 9.30-10.00
Kl. 10.00-10.15

Ankomst, registrering og noe å bite i
Åpning og velkommen, ved Gunn Olander, forbundsleder i Delta

1. MELLOMLEDER I DEN NORSKE SAMARBEIDSMODELLEN
Kl. 10.15-10.30

Myndighetenes syn på samarbeid, medvirkning og medbestemmelse

Kl. 10.30-11.00

Deltas syn på ledelse, medarbeiderskap og medvirkning som nøkkelen til
framtidens velferds- og arbeidskraftutfordringer, ved Erik Kollerud, nestleder i
Delta og leder i koordineringsgruppa for framtidens velferdsutfordringer

Kl. 11.00-11.15

Refleksjon rundt bordene og spørsmål/innspill

Kl. 11.30-12.15

Samarbeidsmodellen som utfordring og mulighet for mellomledere, ved Sissel
C. Trygstad, forskningsleder ved forskningsstiftelsen Fafo

Kl. 12.15-12.30

Refleksjon rundt bordene og spørsmål/innspill

Kl. 12.30-13.30

Lunsj

Kl. 13.30-14.15

Samarbeid, medarbeiderskap og medbestemmelse i praksis, ved avdelingsdirektør Kristina Waksvik og en tillitsvalgt fra Nav Hjelpemiddelsentral Buskerud

2. RESULTATER AV PARTSSAMARBEID – MED VEKT PÅ MELLOMLEDERNES ROLLE
Kl. 14.30-15.00

«Best sammen». Målrettet partssamarbeid om IA i kommunal sektor, ved
Hanne Børrestuen, rådgiver, arbeidsgiverutvikling i KS og Karin M. Liabø,
avdelingssjef i Fag- og samfunnspolitisk avdeling i Delta

Kl. 15.00-15.30

Erfaringer med samarbeid om utvikling i Nordre Land kommune, ved
hovedtillitsvalgt for Delta Vibeke Bjørkeli og en avdelingsleder

Kl. 15.45-16.15

Erfaringer med samarbeid om utvikling i spesialisthelsetjenesten, ved
hovedtillitsvalgt for Delta Roy Tore Nilsen og en seksjonsleder fra Oslo
universitetssykehus HF, Akuttmedisinsk seksjon, Ambulanseavdelingen

Kl. 16.15-16.40

Refleksjon rundt bordene og spørsmål/innspill

Kl. 17.00-18.00

Suksessfaktorer for et resultatrikt samarbeid
Dialog rundt bordene og oppsummering

Kl. 19.30

Middag

Torsdag 1. november 2012
Kl. 9.00-9-15

God morgen

3. ENDRINGSARBEID I PRAKSIS
Kl. 9.15-10.30

Målrettet endringsarbeid trinn for trinn, ved Mona Johansen, spesialrådgiver i
Fag- og samfunnspolitisk avdeling i Delta

Kl. 10.45-12.00

Å motivere seg selv og andre, Trond Haukedal, psykolog og motivator

Kl. 12.00-13.00

Lunsj

Kl. 13.00-14.00

Å motivere seg selv og andre fortsetter. Dialog rundt bordene

Kl. 14.15-14.45

Framtidas kommuner – hva blir annerledes, og hvorfor?
Skråblikk på ordførere, rådmenn, fagforeninger og de andre dyrene i
Hakkebakkeskogen, ved Rune Gerhardsen, bystyremedlem i Oslo kommune

Kl. 14.45-15.00

Avrunding og takk for nå

Foreløpig program per 23. august 2012 med forbehold om endringer

