
KURS/STUDIETILBUD I LOKAL 
SAMFUNNSUTVIKLING I TRØNDELAG

Kvalifiserer til 15 studiepoeng ved Høgskulen i Volda

Styrk kompetansen i 
prosjekt- og prosessledelse 
og få fart på plan- og utviklingsarbeidet.

Kursarrangør: 
Trøndelag fylkeskommune

Fagansvarlig: 
Utviklingskompetanse as i samarbeid  
med Høgskulen i Volda 

Tidligere deltakere om utviklingsprogrammet:

• “Kurset er ufattelig bra, praksisnært og godt organisert.”
• “Dette er utvilsomt det beste kurset jeg har deltatt på.” 
• “Matnyttig!”

WWW.UTVIKLINGSKOMPETANSE.NO



UNDERVISNINGSFORM

Det veksles mellom dialogbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser på reelle problemstillinger, 
arbeid med egne prosjekter og erfaringsutveksling i plenum. Det legges opp til sosiale og trivelige 
samlinger med mulighet for nettverksbygging.  
I kurspakken får du ett års lisens til prosessverktøy for prosess-planlegging og egen studieportal.                               

Hovedformålet er å gi deltakerne handlingskompetanse i å forberede og lede utviklingsarbeid i lokal 
samfunnsutvikling med vekt på forankring, samarbeid og mellommenneskelige faktorer.
 
Det er et mål at studiet skal:
• Gi deg som kursdeltaker redskap til strukturert og målrettet arbeid med eget endrings-, plan- og 

utviklingsarbeid innen lokal samfunnsutvikling.
• Gjøre det lettere å lede og gjennomføre prosjekt- og utviklingsarbeid på en slik måte at mål og 

strategier settes ut i praksis.
• Være en arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling innenfor ulike fagområder og på tvers 

av sektorer /og på tvers av kommunene. 

MÅLGRUPPEN 
Hovedmålgruppen er ledere, folkevalgte, planleggere, prosjektledere og andre med oppgaver 
innenfor samfunnsplanlegging -og utvikling i kommunene. For å gi mest mulig læringseffekt, er det 
ønskelig med 2-5 deltakere fra samme kommune (minimum 2).

Studiet er relevant for alle fagfelt i kommunal sektor, men vil passe særlig for:
• Arbeid relatert til kommuneplanens samfunnsdel eller ulike temaplaner
• Utviklings-retta oppgaver innen næring, kultur, helse og omsorg, og andre utviklingsområder
• Tverrsektorielt/etatsovergripende utviklingsarbeid, som stedsutvikling, folkehelse mv.

Praktiske arbeidsmetoder og kreative verktøy som styrker deg 
i planlegging, gjennomføring og ledelse av ulike former for workshops. 

Dyktiggjøre deg som leder i planleggingen og gjennomføring av den store 
prosessen fra A til Å, med vekt på medvirkning, involvering og forankring.

Som en del av utviklingsprogrammet får du delta i arbeidet med å utarbeide 
en prosessplan for et reelt plan-, utviklings,- eller omstillingsarbeid. I dette 
arbeidet får du også prøvd ut enkle teknikker for å oppnå eierforhold og 
forankring til utviklingsarbeidet som er i planleggingsfasen.

KURS/STUDIETILBUD I LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING 
I TRØNDELAG

ET MÅLRETTET KOMPETANSETILBUD

DETTE LÆRER DU PÅ SOM DELTAKER PÅ STUDIET:

Et tverrfaglig studie i prosjekt- og prosessledelse med 
vekt på kommunikasjon, samhandling og kreativitet. 



SAMLING I,    05. - 06. DESEMBER 2017, SELBU

Kommunikativ tilnærming til prosjekt- og utviklingsarbeid.

• Velkommen.

•      Introduksjon av studiet, undervisning og arbeidsform.

•      Utviklings-, endring- og omstillingsarbeid med vekt på mobilisering,  
        forankring og samhandlingsprosesser i lokal samfunnsutvikling
                                                                                    
•      Planlegging og organisering av prosjekt- og utviklingsarbeid. 

• Gruppearbeid relatert til deltakernes egne prosessplaner. 

• Middag og sosialt samvær.

Tor Skogstad
Utviklingskompetanse as

Roar Amdam, professor
Høgskulen i Volda

Tor Skogstad

Utviklingskompetanse as

DESENTRALISERT STUDIE I PROSJEKT- OG PROSESSLEDELSE

OVERSIKT OVER SAMLINGENE

 SAMLING II,   09. - 11. JANUAR 2018, STJØRDAL

Metoder for å skape kreativitet, nytenkning, medvirkning, forankring med fokus på 
muligheter og nye ideer innen endrings-, plan- og utviklingsarbeid. 

• Innføring i kreativ problemløsning (KPL).

• Bruk av verksted og idédugnader som arenaer for nytenkning, 
involvering og forankring i lokal samfunnsutvikling.

•     Arbeid med å planlegge/designe prosessene i egen case (prosess
       plan).

• Trøndelag i tall 

•      Læringen på denne samlingen foregår gjennom teoridrypp, øvinger, 
       grupper og erfaringsutveksling i plenum, med utgangspunkt i 
       deltakernes egne problemstillinger og egne prosjekter.

• Middag og sosialt samvær.

Tor Skogstad
Utviklingskompetanse as

Jon Olav Sliper 
Per Jorulf Overvik
/ Trøndelag fylkes-
kommune

Tor Skogstad
Utviklingskompetanse as

SAMLING III,   06. - 08. MARS 2018, INDERØY

Ledelse av prosjekt relatert til lokal samfunnsutvikling

•      Verdier som drivkraft i utviklings-, endrings- og omstillingsarbeid i     
        lokal samfunnsutvikling. 

•      Prosjektarbeid og prosessledelse. 

• Avslutningsmiddag.

VEILEDNING PÅ PROSESSPLANENE

Som en del av kurspakken utarbeider deltakerne i grupper fra 2-5 
personer, prosessplaner for et reelt, endrings-, utviklings-, eller 
planarbeid. Det blir gitt veiledning/tilbakemelding på siste dag samling III.

Rudi Kirkhaug, professor
Universitetet i Tromsø

Tor Skogstad

Utviklingskompetanse as

Utviklingskompetanse as



Kursarrangør: Trøndelag fylkeskommune
Fagansvarlig: Utviklingskompetanse as i samarbeid med Høgskulen i Volda

De tre samlingene gjennomføres ulike steder i Trøndelag.

Samling I:      05. - 06. desember 2017, Selbusjøen Hotell & Gjestegård, Selbu
Samling II:     09. - 11. januar 2018, Scandic Hell, Stjørdal
Samling III:    06. - 08. mars 2018, Jægtvogden fjordhotell, Inderøy

Siste dag på samling tre er et veiledningsseminar hvor deltakerne jobber med egne 
prosjekter under veiledning av Utviklingskompetanse as. 

Deltakeravgiften er kr. 3000 pr person. I tillegg kommer semesteravgift og utgifter 
til reise, opphold og litteratur. 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Gjennom studiet utarbeider deltakerne prosessplaner (eller planprogram når det gjelder planarbeid 
etter PBL), i grupper på 2-5 personer. Prosessplanene skal brukes til å gjennomføre reelle endrings- 
plan- og utviklingsprosjekter relatert til lokal samfunnsutvikling som grunnlag. 

DRAHJELP I EGET UTVIKLINGSARBEID RELATERT TIL LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING

Maks 30 deltakere/10 prosjekter.

Fortløpende påmelding til Sør-Trøndelag fylkeskommune (event-web) 
Siste påmeldingsfrist er 20.10.17.

For nærmere informasjon og evt. spørsmål:
Tove Gaupset, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Regional utvikling
Tlf: 72 81 47 34
Mobil: 970 44 036
E-post: tove.gaupset@stfk.no

eller Utviklingskompetanse as v/ Tor Skogstad
Telefon 977 01 621, e-post: tor@uk-as.no

Studiet er et praktisk kompetansetilbud på høyt faglig nivå, i samarbeid med Høgskulen i Volda, og kan 
alternativt gjennomføres:

•  som et etterutdanningstilbud uten eksamen
•  med eksamen på bachelor eller mastergradsnivå  (15 studiepoeng) ved Høgskulen i Norge. 

VALGFRI EKSAMEN PÅ BACHELOR- ELLER MASTERGRADSNIVÅ 
(HJEMMEEKSAMEN)

Studiet tar utgangspunkt i et landsdekkende  kurskonsept utviklet på oppdrag av KS og fem 
departementer i 2002.  Utviklingskompetanse as har i samarbeidet med  Høgskulen i Volda i ettertid 
hatt fagansvaret for over 50 utviklingsprogram og kurs  med over 1300 deltakere fra Kristiansand i sør 
til Hammerfest i nord.                                                                                                   

ET VELETABLERT KONSEPT




