
Manifestasjon 2014 
  
Hvordan kan et styre og dets sammensetning øke lederteamets effektivitet?  
Innleder: Kjell H. Husby, daglig leder Extend AS  

«Det skal to til, for å danse tango!» 

Hvordan oppnå verdiskapende relasjoner  
mellom styre og ledelse? 



Bakgrunn: 

• TØH (69) 

• Munck-gruppen – direksjonssekretær (69 -76) 

• Stentofon – adm. dir. (76 - 92) 

• Hovedstyremedlem i Kreditkassen, Oslo (CBK) (88-91) 

• Q-Free – arbeidende styreleder (93 - 02) 

• Extend – grÜnder (96) og daglig leder (00 - … ) 

• Styreleder i nasjonalt bransjestyre i ITF (89-93), 
hovedstyre NHO (91-93), internasjonalt faglig nettverk 
Connect (99) og regional stiftelse FT (94-98). Styreverv i 
flere ulike prosjekter, selskaper og institusjoner.  



Styre og ledelse har ulike roller… 

 

• Styrets viktigste oppgave er å ansette og å 
avskjedige daglig leder ?… 

 

 



Ønskede egenskaper hos styrets medlemmer: 

• Engasjement 

• Bransjekunnskap 

• Nettverk 

• Eierforståelse 

• Styringskompetanse 

• Relasjonsegenskaper 

• Organisasjonskunnskap 

• Finansiell forståelse 

• Kontraktserfaring 





 
«How to maintain the incompetence of the 

Board…» 
 

 

• Uregelmessige møter 

• Ufullstendige referater 

• Lag nye rapporteringsmaler med jevne 
mellomrom… 

 



     90 % av virkeligheten kan befinne seg utenfor de  
tradisjonelle rapportene 



Fra Alice in Wonderland… 

«Hvis du ikke har et mål å nå, 
vil enhver vei før deg dit!» 



Kommunikasjon  

=  

Å gjøre felles 





Målstyring 

 

Har som formål å gi ledelsen verktøy for å styre 
gjennomføringen av virksomhetens strategi og 
måle resultatoppnåelsen. 

 

Målområder kan være: strategiske, økonomiske, 
organisatoriske, prosessmessige, 
prosjektrelaterte, produktbaserte, idielle… 



Eksempler: 

• «Vi skal øke vår markedsandel i Norge fra 15 % 
pr. 30.06.14 til 20 % pr. 31.12.15. Referansen er 
den  kvartalsvise statistikk fra vår 
bransjeorganisasjon.» 

• «Våre kvalitetskostnader (forebyggende, 
korrigerende, reklamasjoner) skal reduseres fra 
nåværende 10 % av omsetningen, ned til 8% 
innen utløpet av 2015, og ytterligere ned til 3 % 
innen utløpet av 2016.» 





 

KPI’er 



KPI og KRI 

• Beskriv de viktigste målområder som 
virksomheten ønsker å nå. Må være i en 
kommuniserbar form, spesifikke og målbare.  

  

• Etabler risikostyringsmetoder for å identifisere 
risikoelementer, som kan svekke 
måloppnåelsen.  



Risikostyring 

 

Alle organisasjoner, uansett bransje, plassering i 
verdikjeden og størrelse, må håndtere interne 
og eksterne faktorer og forhold som skaper 
usikkerhet om hvorvidt de vil være i stand til å 
nå sine mål. Virkningen som denne usikkerheten 
har på organisasjonens mål, kalles "risiko".  



Risk Management – ref. ISO 31000 

Norsk 



Dynamisk og rollebasert risikobilde for alle målområder 

Key Risk Indicator 



     90 % av virkeligheten kan befinne seg utenfor de  
tradisjonelle rapportene 



I en undersøkelse, presentert i et paper på MITIP konferansen 2011, fremgikk det at respondentene 

(75 personer på ulike nivåer i virksomheter) anså følgende 2 egenskaper, som de mest attraktive i et 

styringssystem: 

- Det skal være mulig å se en oversikt   
over virksomhetens risikofaktorer. 
 

-Det skal være mulig å se indikatorer 
for aktuell status i forhold til fastlagte måltall. 
 

REF: HUSBY, KJELL, AUNE, ASBJØRN (2011) ATTRACTIVE QUALITY AND LEADERSHIP 

MITIP 2011, Norwegian University of Science and Technology  

 



Om å prioritere tid og ressurser… 



Ønskede egenskaper hos styrets medlemmer: 

• Engasjement 

• Bransjekunnskap 

• Nettverk 

• Eierforståelse 

• Styringskompetanse 

• Relasjonsegenskaper 

• Organisasjonskunnskap 

• Finansiell forståelse 

• Kontraktserfaring 



Hvordan oppnå verdiskapende relasjoner  
mellom styre og ledelse? 

• Utvikle, beskrive virksomhetens viktigste mål. 
Forankres i «hele» virksomheten. 
 
• Rapporter KPI’er og KRI’er med faste intervaller.  
Involver relevante deler av virksomheten. 
 
 
 
 
 
 
 


