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Når statlige virksomheter  
ønsker å jobbe med sitt lederskap

Hvordan benytte 
Difis tilbud? 
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Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt 
der det offentlige står overfor store og tverr-
gående utfordringer. Difi utfører større ana-
lyser og evalueringer om organisering av 
forvaltningen og hvordan den fungerer. 
Dette gir et godt grunnlag for framtidig 
utviklingsarbeid i norsk forvaltning. Difi er 
pådriver for utvikling av ledere og medar-
beidere i staten. Ansvaret for kompetanse-
utvikling ligger i den enkelte virksomheten, 
men Difi støtter virksomhetenes arbeid med 
utvikling av de menneskelige ressursene 
gjennom kunnskap og råd, virkemidler, 
generelle verktøy og metoder, og vi tilbyr 
kurs og andre opplæringstiltak for ledere 
og ansatte i staten. 

Difi utfører også oppdrag primært for 
departementene, men kan på eget initiativ 
sette i gang prosjekter som har en over- 
føringsverdi til forvaltningen. Som oftest vil 
dette være på områder hvor det ikke finnes 
aktører i markedet som kan gjøre jobben. 
Det er altså nokså sjelden vi går inn i 
enkeltvirksomheter og gir bistand i forbind- 
else med administrative eller organisa- 
toriske utviklingstiltak. Vi gjør unntak hvis 
slike tilfeller kan inngå som supplement til 
et større arbeid som vi har satt i gang eller 
har planer om å starte. 

Om Difis rolle
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Difi setter ledelse og lederutvikling på 
dagsorden. Lenker er satt inn i teksten 
under hvert punkt, og aktuelle datoer for 
arrangementene finnes på nettsidene:

1. E-læringskurset Sats   
2. Difis tilbud til nye ledere i staten
3. Årskonferansen for nye ledere 
4. Helt sjef – et digitalt dialogverktøy  
 for ledergrupper   
5. Tid for ledelse – en serie  
 frokostmøter i Oslo 
6. Mentorprogrammet  
7. Snakk om utvikling – e-læringsverktøy  
 for gode medarbeidersamtaler 

8. Å starte i staten – e-læring for nye  
 ledere og medarbeidere i staten 
9. AVANT – verktøy for medarbeider- 
 undersøkelser   
10. Uten tvivel er man inte klok – oppgaver  
 og dilemmaer i lederhverdagen
11. CAF – et analyseverktøy 
12. Budskap og byråkrati. Lærebok i  
 praktisk retorikk   
13. Håndbok i kulturell intelligens
14. Grupper for ledere på sosiale medier
15. Kommende tilbud 
   

Våre tilbud innen 
ledelse
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1.E-læringskurset Sats 
E-læringskurset Sats er utviklet spesielt for 
nye ledere i staten. I kurset får deltakeren pre-
sentert typiske situasjoner, utfordringer og 
dilemmaer for nye ledere, samt løse oppgaver 
og reflektere over ulike valg en leder må ta.  

E-læringskurset er fleksibelt, og kan gjen-
nomføres i det tempoet som passer. Sats 
kan tas individuelt, men det egner seg også 
godt for grupper. Kurset består av følgende 
moduler, som hver tar ca. 45 minutter å 
gjennomføre: 

• Forstå din nye rolle
• Fellesskapet og rammer for lederrollen i 

staten
• Medarbeiderledelse
• Verktøy for medarbeideroppfølging
• Å lede oppover
• Selvledelse

For nye ledere er Sats en grunnleggende 
lederopplæring som gir nødvendig innsikt i 
det som kjennetegner statlig lederskap. 
Ledere kan gjennomføre e-læringskurset på 
egen hånd i det tempo som passer. I tillegg 
kan virksomhetene ta i bruk Sats i sin interne 
lederutvikling. Da er det viktig å tilrettelegge 
for dialog og møteplasser der innsikt og 
utfordringer kan oversettes til hva som skal 
kjennetegne ledelse i deres virksomhet. Slik 
skreddersøm kan gjøres på flere måter: 

• Ved å arrangere korte ledersamlinger 
(en time er nok) som tematisk knyttes til 
modulene i e-læringskurset. Velg de 
modulene som er særlig aktuelle i egen 
virksomhet.

• Dersom det er flere nye ledere i virk-
somheten, kan det organiseres et internt 
lederopplæringstilbud. Tilbudet kan ta 
utgangspunkt i Sats, og inneholde aktiv-
iteter og fellessamlinger, i tråd med Difis 
tilbud til nye ledere; se punkt 2. 

http://www.difi.no/artikkel/2014/12/sats-nettkurs-nye-ledere
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• Dersom det er enkeltstående nye 
ledere, kan den nye lederen kobles 
sammen med en fadder eller mentor 
internt som kan være diskusjonspartner 
i forhold til utfordringene som tas opp i 
Sats.  

• For mer erfarne ledere og i ledergrup-
per, kan Sats brukes som felles utgang-
spunkt for faglige møteplasser og 
diskusjoner om ledelse i deres virksom-
het. Velg noen temaer som enten gjen-
nomføres av hver enkelt på forhånd eller 
som en felles aktivitet i et møte. 

• Les mer om hvordan ta i bruk Sats i 
egen virksomhet på www.difi.no

E-læringskurset Sats kan med andre ord 
brukes både til lederopplæring og lederut-
vikling, alene eller som en del av et blandet 
læringsløp, internt eller ved å delta på Difis 
tilbud for nye ledere.

2. Difis tilbud til nye 
ledere i staten
For å få best mulig utbytte av e-læringskurset 
Sats har Difi utviklet et eget Ny som leder-
tilbud. Tilbudet bygger på Sats, og retter seg 
mot nye ledere i staten som har vært i leder-
rollen inntil tre år. Difis Ny som leder-tilbud 
består av følgende aktiviteter: 

Oppstartsamling
På oppstartsamlingen diskuterer vi ledelse i 
staten, og får støtte til å komme i gang med 
e-læringen og planlegge sitt eget læring-
sløp. Det er en møteplass for nettverksbyg-
ging med andre nye ledere som skal følge 
hverandre i Ny som leder-perioden, og del-
takerne kan velge å bli med i en mindre 
læringsgruppe som møtes jevnlig. 
Oppstartsamlingen tilbys to ganger i året. 

http://www.difi.no/
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Sats-kaféer – en møteplass for faglig 
påfyll
På fem Sats-kaféer i løpet av året får deltak-
erne utdypet innholdet i de mest sentrale 
modulene i Sats. På kaféen inviteres en fag-
person som kafégjest, og det forventes at 
deltakerne har gjennomført den aktuelle 
Sats- modulen som knytter seg til kaféens 
tema. 

Treningssamling
På slutten av Ny som leder–perioden, tilbyr 
Difi en avsluttende treningssamling. 
Samlingen går over to dager, og tar utgang-
spunkt i deltakernes egne utfordringer. Det 
legges til rette for praktisk trening og erfar-
ingsutveksling, med fokus på kommunikas-
jon og relasjoner. Treningssamlingen tilbys 
to ganger i året. 

3. Årskonferansen for 
nye ledere i staten
Hvert år i oktober inviteres Difi til årskonfer-
ansen for nye ledere i staten. Der setter vi 
sentrale lederutfordringer og trender på dag-
sorden, og inviterer spennende foredrags-
holdere til talerstolen. Dette er en dag for 
inspirasjon og påfyll!

Følg med på www.difi.no for årets program og 
påmelding. 

4. Helt sjef! Et digitalt 
dialogverktøy for 
ledergrupper
Helt sjef! er et digitalt verktøy for ledergrupper 
som bidrar til å tette gapet mellom ønsket og 

http://www.difi.no/
http://www.difi.no/kurs-og-arrangementer/opplaeringstilbud/ledelse/ny-som-leder
http://www.difi.no/artikkel/2014/12/helt-sjef-digitalt-verktoy-ledergrupper
http://www.difi.no/kurs-og-arrangementer/opplaeringstilbud/ledelse/ny-som-leder
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reell atferd. Verktøyet kan brukes i ledergrup-
per på minst 4 personer hvor oppgavene gir 
dialog og bevisstgjøring rundt verdier og 
atferd, og fører frem til en konkret handling-
splan basert på verdigrunnlaget i Plattform for 
ledelse i staten. Brukerveiledning er 
utarbeidet. 

• Verktøyet egner seg godt på et leder-
møte. Det tar to timer å gjennomføre pro-
grammet. Lederne trenger en pc og en 
stor skjerm. En ”programleder”, som 
vises i videoformat, forklarer hva de skal 
gjøre.

• Helt sjef er laget som et ”kortspill”, der 
hvert kort har en påstand om lederatferd. 
I alt 30 påstander. Først tar lederne still-
ing til den enkelte påstand, om atferden 
er ønskelig eller ikke, og legger kortet på 
den plassen de mener det hører hjemme 

• Verktøyet sorterer deretter kortene etter 
ønsket og uønsket atferd, og gruppen 
fortsetter diskusjonen både om ønsket 
atferd skjer i virksomheten/avdelingen, 

og om uønsket atferd også faktisk skjer. 
Diskusjonen ender opp med et utkast til 
handlingsplan der lederne gjennom dis-
kusjonen har prioritert tre områder for 
videre utvikling.

5. Tid for ledelse. 
Frokostmøter i Oslo
Tid for ledelse er jevnlige møter for ledere 
og pådrivere for godt lederskap i staten i 
roller som HR-medarbeidere eller etats-
styrere. I hvert møte presenterer vi et eks-
empel på god praksis på ledelse innen 
statlige rammer. Vi legger også til rette for 
erfaringsutveksling.

http://www.difi.no/kurs-og-arrangementer/opplaeringstilbud/ledelse
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6. Mentorprogram
Difi har ansvar for mentorprogrammet for 
statsforvaltningen. Målsettingen for pro-
grammet er å bidra til utvikling av egen  
lederrolle innenfor en statlig kontekst, og  
til å gi økt trygghet i lederrollen for den 
enkelte mellomleder.

Mellomledere med mer enn tre års leder-
erfaring og personalansvar for minst fem 
personer, kan søke om opptak til mentor- 
programmet. De som blir tatt opp i pro-
grammet får tildelt en mentor. Mentorene på 
programmet er erfarne statlige ledere, ofte 
toppledere. Både adepter og mentorer er 
utviklingsorienterte, og ønsker å jobbe med 
eget lederskap gjennom mentorprogrammet. 

Difi står for utlysning, opptak og gjennom-
føring. Det bærende elementet i program-
met er at relasjonen mellom mentor og 
adept er god, og at mentorene har den 
kunnskapen og erfaringen som adeptene 

etterspør. Derfor legger vi stor vekt på å få til 
en god match. Det skal være månedlige 
møter med mentor gjennom de ni måned-
ene programmet varer. I tillegg arrangerer 
Difi fire samlinger, hvorav to kun er for adep-
tene. Her fokuserer vi spesielt på den 
statlige lederrollen, og utvikling av eget leder- 
skap innenfor en statlig ramme. 

Det er opptak til programmet én gang i året. 
Vi kunngjør opptaket på våre nettsider.

7. Snakk om utvikling. 
E-læringsverktøy for 
gode medarbeider- 
samtaler
 
Medarbeidersamtaler sikrer god og effektiv 
oppgaveløsning og skal gjennomføres årlig 

http://www.difi.no/artikkel/2014/12/mentorprogrammet
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i henhold til Hovedavtalen i staten § 22,2 og 
Hovedtariffavtalen § 3, 5. Snakk om utvikling 
er et helhetlig verktøy for å styrke medar-
beidersamtalene i staten.  Det har tilpas-
sede moduler for både ledere, med- 
arbeidere, toppleder/ledergruppe og HR, og 
gjennomgår fasene forberedelse, gjennom-
føring og oppfølging på en praktisk, nyttig 
og inspirerende måte. Å ta i bruk Snakk om 
utvikling som et felles verktøy kan bidra til 
økt kvalitet på selve samtalen, bedre per-
sonalledelse og styrket medarbeiderut-
vikling i statlige virksomheter. 

Difi har laget en kort presentasjon av pro-
grammet som varer under to minutter. Ta en 
titt på den for å kunne vurdere om verktøyet 
kan noe for deres virksomhet. Verktøyet er 
bygget opp på en måte som tydelig viser 
hvem som gjør hva når, og er enkelt og intu-
itivt å ta i bruk. 

8. Å starte i staten. 
E-læring for nye ledere 
og medarbeidere 
“Å starte i staten” gir innsikt i hva det vil si å 
arbeide i staten, og gir en felles forståelse 
av statlige rammeverk, styring og organiser-
ing samt hovedoppgavene ved statsforvalt-
ninga.  Det tar bare en time å gjennomføre 
de fire modulene i programmet (15 minutter 
på hver), og de er i hovedsak en kombinas-
jon av video og tradisjonelle 
e-læringsøvelser.

http://www.difi.no/artikkel/2014/12/snakk-om-utvikling-medarbeidersamtalen-i-staten
http://www.difi.no/artikkel/2014/12/snakk-om-utvikling-medarbeidersamtalen-i-staten
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9. AVANT. Et verktøy for 
medarbeiderunder-
søkelser
AVANT er et verktøy som gir statlige virk-
somheter økt kunnskap om medarbeidertil-
fredshet, motivasjon, ledelse og samarbeid 
på tvers. Det er et handlingsorientert og 
praktisk verktøy som skal føre til aktivt 
forbedringsarbeid i virksomheten. AVANT 
tilbys gratis til statlige virksomheter, og Difi 
gir ikke tilbud i anskaffelsessaker på 
medarbeiderundersøkelser. 

Her kan du se et eksempel på en rapport 
fra AVANT.

For å få tilgang til AVANT må minst én 
medarbeider fra virksomheten gjennomføre 
det forberedende og obligatoriske AVANT-
seminaret med halv dags varighet. Etter å 
ha gjennomført seminaret er virksomheten 
registrert for en periode på 2 år. Sjekk 

kurskalenderen for å se når neste forbere-
dende AVANT-seminar foregår.

10. Uten tvivel er man inte 
klok. Oppgaver og dilem-
maer i lederhverdagen
Til Plattform for ledelse i staten er det utar-
beidet et verktøyhefte med oppgaver og 
dilemmaer til hjelp i implementerings-
arbeidet av plattformen. Materialet er basert 
på samtaler med statlige ledere om egne 
utfordringer. 

11. CAF. Et analyseverktøy
CAF (Common Assessment Framework) er 
et analyseverktøy og et opplegg for en 

http://www.difi.no/veiledning/kompetanse-og-organisasjonsutvikling/avant-medarbeiderundersokelser
http://www.difi.no/sites/difino/files/eksempel_pa_rapport_-_avant.pdf
http://www.difi.no/artikkel/2014/12/ledelsesverktoy-og-faglitteratur
http://www.difi.no/veiledning/kompetanse-og-organisasjonsutvikling/caf-egenevalueringsverktoy
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egenevaluering, hvor både virksomhetens 
innsatsfaktorer (virkemidler) og resultater 
(flere typer) blir vurdert.

12. Budskap og 
byråkrati. Lærebok i 
praktisk retorikk
Gode ledere er gode til å formidle. Derfor 
har Difi laget Budskap og byråkrati, som er 
en lærebok i praktisk retorikk.

13. Håndbok i kulturell 
intelligens
Ledelse i kunnskapsorganisasjoner betyr å 
ta menneskene og deres ulikheter på alvor. 
Difis Håndbok i kulturell intelligens kan være 
til hjelp for dette (kun e-bok).

14. Grupper for ledere 
på sosiale medier
Difi har opprettet grupper for nye ledere i 
staten både på LinkedIn (Sats – Ny som 
leder i staten) og Facebook (Sats – Ny som 
leder i staten). Her kan du kan du ta opp 
temaer fra din lederhverdag som du ønsker 
innspill på.

15. Kommende tilbud
Videre jobber Difi med blant annet nye digi-
tale opplæringsprogrammer rettet mot 
statlig forvaltning, og etablering av en felles 
læringsplattform for distribusjon og deling 
av opplæringsprogrammer

http://www.difi.no/artikkel/2014/12/ledelsesverktoy-og-faglitteratur
http://www.difi.no/artikkel/2014/12/ledelsesverktoy-og-faglitteratur
https://www.linkedin.com/groups?gid=3451717&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1421658848551%2Ctas%3ASats%20-%20ny%20som%20leder%2Cidx%3A1-1-1
https://www.facebook.com/groups/Nysomleder
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Direktoratet for 
forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo. 
Telefon: 22 45 10 00 
www.difi.no

Ta gjerne kontakt!
E-post: kurs@difi.no

http://www.difi.no/
mailto:kurs@difi.no

