
 

 

 

                                                                                                                     
                                                                                                                        
 
 
 
 

PROSESSLEDELSE  
Et kurs om planlegging som redskap for ledelse, innovasjon og utvikling av nye 

kommuner  
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Trøndelag fylkeskommune                                                                                                                            

Fagansvarlig:                                                                                                     

Utviklingskompetanse as i samarbeid med Høgskulen i Volda 

 



 

 

1. INNLEDNING  

Etablering av nye kommuner er en unik mulighet for å utvikle både plansystem og planlegging som redskap 
for ledelse, innovasjon og utvikling. Sammenslåing av kommuner er en innovasjon i seg selv, med 
muligheter til å utvikle nye organisasjonsmodeller, prosesser, kulturer og tjenester.   
 
Samfunnsutviklerrollen er en viktig del av framtidskommunenes ansvar. For å få til dette er det nødvendig 
med en aktiv innsats fra kommunesamfunnet.  Videre er det viktig at plan- og ledelsessystemet blir utviklet 
til å levere tjenester som tilfredsstiller behovene i den nye kommunen.  
 

2. ET MÅLRETTET KURS I PROSESSLEDELSE  
 
Når Trøndelag fylkeskommune ønsker å bidra til å utvikle plansystem og planlegging som redskap for 
ledelse, innovasjon og utvikling av de nye kommunene, er det fordi: 

• Dette inngår som en del av fylkeskommunens veilederrolle innen plan- og utviklingsarbeid 

• Økt kompetanse i plan- og utviklingsarbeid i utforming av de nye kommunene vil i seg selv kunne skape 
nytenkning og innovative løsninger knyttet til plansystem og kommunal planlegging, som igjen kan 
overføres til andre                                                                                                                                

Formålet er todelt: 
1. Gi deltakerne innsikt i nye krav og utfordringer i kommunens rolle som samfunnsutvikler og 

tjenesteleverandør, relatert til plan- og plansystem som et aktivt og dynamisk ledelsesverktøy 
2. Gi deltakerne handlingskompetanse i å planlegge og lede arbeid med samfunns- og 

organisasjonsutviklingsarbeid med vekt på forankring, samskaping og innovasjon                                                                                                                            
 
Kurset er også en arena for nettverksbygging og erfaringsutvikling innen plan- og utviklingsarbeid for 

kommuner som skal slås sammen i Trøndelag. 

 

3. MÅLGRUPPE 

Hovedmålgruppen er ledere, folkevalgte, planleggere, prosjektledere og andre med oppgaver innenfor 

samfunnsplanlegging - og utvikling i kommunen. For å gi mest mulig læringseffekt, er det ønskelig med 3-5 

deltakere fra samme kommune. Max 10 prosjekter. 

Temaer som egner seg som prosjekter på kurset: 

• Kommunal planstrategi 

• Kommuneplanens samfunnsdel og/eller nytt kommuneplansystem 

• Strategi, plan- og utviklingsarbeid innen sektorer som helse/omsorg og oppvekst/kultur 

 

4. KURSINNHOLD OG ARBEIDSFORM 

Kurset er på universitetsnivå og gir deltakerne drahjelp gjennom å knytte sammen nyere forskning/teori med 
deltakernes eget plan- og utviklingsarbeid. Utarbeiding av prosessplan er en gjennomgående øvingsoppgave. 

Kurset vil gå over åtte dager  

 

elaterte til deltakernes 
prosessplaner/prosessdesign.   

 
VALGFRI  

eksamen ved 

Høgskulen i                     

Volda 

 

SAMLING 3                                                    

- Utviklingsledelse 

- Prosjekt som verktøy 

 

SAMLING 2                             
- Metoder for forankring                      
. og involvering                    
-Prosessdesign 
 

    Deltakerne utarbeider prosessplaner relatert til plan- og utviklingsarbeid 

 

SAMLING 1     
Kommunalt   
utviklingsarbeid  
- prosessplanlegging  
 



 

 

 

 

Oversikt over samlingene 

SAMLING I - Å LEDE OG DESIGNE SAMARBEIDSDREVET PLAN- OG UTVIKLINGSARBEID  
TID:    18 - 19. september 2018                                                  STED :  Selbu 

Formålet med samling I er å sette fokus på planlegging som redskap for ledelse, 
innovasjon og utvikling av den nye kommunen. Det er også et formål å styrke 
deltakernes ferdigheter med å designe plan- og utviklingsprosesser, med vekt på 
samskaping og samarbeidsdreven planlegging og innovasjon. 
 
Læringsmål: 

• Fra intensjonsavtale som grunnlag for sammenslåing til visjoner, mål og 
strategier for den nye kommunen 

• Innbyggerdialog og samarbeidsdreven planlegging som kombinasjon av 
instrumentell og kommunikativ rasjonalitet 

• Designing av samarbeidsdreven planlegging og innovasjonsarbeid 

• Hvordan øke legitimiteten til plan- og utviklingsarbeid på kommunalt, 
regionalt og statlig nivå   

 

Foreleserteamet: 
Roar Amdam. Professor, 
Høgskulen i Volda og 
Tor Skogstad, 
Utviklingskompetanse as 
 
Ekstern innleder/ 
presentasjoner fra  
deltakere 
 
Kursteknisk ledelse: 
Trøndelag fk/ 
Tove Gaupset 

SAMLING II - METODER FOR INVOLVERING, FORANKRING OG PROSESSDESING 
TID: 13.-15. november 2018                                                                                  STED:   Namsos                     

Formålet er å styrke kompetansen i bruk metoder relatert til kommunikativ plan- 
og utviklingsarbeid igjennom: 

1) Å planlegge og lede workshops og å forstå hvordan workshops kan brukes 
som ledd i innovasjonsarbeid, involvering og medvirkning 

2) Metoder og teknikker for å designe plan- og utviklingsprosesser fra A til Å 
 
Læringsmål: 

• Workshops som verktøy for innovativt plan og utviklingsarbeid   

• Ulike metoder for forankring, medvirkning og samskaping 

• Interessentanalyse, reformulering av mål og prosessdesign på tidslinje som  
       dialogbaserte verktøy i prosessplanlegging 
 
Undervisningen legges opp vekselvis mellom forelesninger og øvinger.  Det tas  
utgangspunkt i reelle problemstillinger relatert til å utvikle både plansystem og 
planlegging som redskap for ledelse, innovasjon og utvikling i de nye kommunene. 

 
Tor J. Skogstad og 
Marianne S. Bjørnmyr 
Utviklingskompetanse as 
 
Ekstern innleder/ 
presentasjoner fra  
deltakere 
 
Kursteknisk ledelse: 
Trøndelag fk 
v/ Tove Gaupset 

SAMLING III - LEDELSE AV PLAN- OG UTVIKLINGSARBEID  
TID:  09. - 10. Januar 2019                                                                                  STED: Stjørdal                   

Formålet med samlingen er todelt: 
1)  Å styrke kommunens rolle som utviklingsorganisasjon 
2)  Å videreutvikle deltakernes kompetanse i plan- og utviklingsarbeid  

 
Læringsmål: 

• Kultur- og organisasjonsutvikling 

• Implementering og etablering av ny kommuneorganisasjon 

• Ledelse og organisering av plan- og utviklingsarbeid 

Rudi Kirkhaug, professor 
Universitetet i Tromsø 
Tor J. Skogstad 
Utviklingskompetanse as 
 
Kursteknisk ledelse: 
Trøndelag fk 
v/ Tove Gaupset 

VEILEDNING PÅ PROSESSPLANENE 
Det gis skriftlig og muntlig tilbakemelding på hver enkelt prosessplan. Den muntlige 
tilbakemeldingen gjøres etter avtale på arbeidsplassen eller over Skype. 

Utviklingskompetanse as 



 

 

5. PROSESSPLAN, VEILEDNING OG HØGSKOLEEKSAMEN 

Deltakerne skal utarbeide en prosessplan i eget prosjekt. Som en hjelp i denne øvingsoppgaven får 

deltakerne tilgang til et prosessverktøy som inngår i kurspakken og veiledning.  

 

Kursdeltakerne kan velge ut fra tre alternativer: 

1) Som et etterutdanningstilbud uten eksamen  
2) Med valgfri eksamen på bachelornivå - (15 studiepoeng) ved Høgskulen i Volda  
3) Med valgfri eksamen på mastergradsnivå - (15 studiepoeng) ved Høgskulen i Volda 

 

Både på bachelor- og mastergradsnivå består eksamen av en mappe som inneholder:                                                                                            

a) Prosessplan/prosessdesign utarbeidet i gruppe                                                                                                         

b) Drøftingsdel hvor prosessplanen drøftes opp mot teori 

Pensum og krav til besvarelse er ulik på bachelornivå og mastergradsnivå. Se punkt 9. 

 

Opptakskrav til eksamen ved Høgskulen i Volda 

For å ta kompetansegivende eksamen på høgskolenivå, settes det krav om formell studiekompetanse.  For 

deltakere over 25 år, vil erfaring fra relevante arbeidsområder også kunne erstatte kravet til teoretisk 

kompetanse. Ved eksamen på mastergradsnivå kreves bachelorgrad eller tilsvarende før opptak. 

  

6. OM KONSEPTET 

Kurskonseptet ble etter en anbudsrunde utviklet våren 2002 på oppdrag SEVS1 Utviklingskompetanse as har 

med bakgrunn i basiskonseptet hatt fagansvaret over 56 kurs fra Kristiansand til Hammerfest med i alt 1400 

deltakere. Hvert enkelt kurs blir evaluert av deltakerne og konseptet er fortløpende forbedret i samråd med 

oppdragsgivere, forelesningsteamet, deltakere og andre. 

 

7. PENSUM- OG LITTERATURLISTER 

Pensum og litteraturliste vil bli lagt ut på Studienettet ved kursstart. 

Ta kontakt med Tor J. Skogstad, Utviklingskompetanse as på mobil 97701621 eller e-post tor@uk-as.no  

hvis du ønsker tilsend pensum og litteraturlisten før påmelding. 

 

 

 

                                                           
1  Senter for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging, KS 

mailto:tor@uk-as.no

