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Engasjerer og motiverer ledelsen til å skape gode 
resultater 
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Virksomhetene er forskjellig …… 

16.april 2015 



Temaer vi kunne diskutert 
• Ansvar og oppgaver 
• Formelle rammer 
• Arbeidsform 
• Kommunikasjon og samhandling internt og eksternt 
• Styresammensetning og kompetanse 
• Ulike roller med vekt på styrelederrollen og forholdet mellom 

styreleder og administrerende direktør 
• Praktisk styrearbeid 
• Faresignaler og konflikthåndtering 
• Evaluering av egen arbeidsform 
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Hvordan styremedlemmer vurderer seg selv 

 • Godt forberedt 
• Løsningsorientert 
• Engasjert 
• Gjennomførende 
• Tilstedeværende 
• Tydelig 
 

Forventninger til deg 
som styremedlem 
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Krav til styrer og styremedlemmer - valg 
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 Det må forventes at styremedlemmer opptrer med integritet, 
ordentlighet og karakterstyrke - dvs. med gode og sunne holdninger.  

 
 Opptrer på vegne av bedriftsfellesskapet, herunder 

aksjonærfellesskapet og ikke på vegne av særinteresser – 
aksjonærvalgte og ansattevalgte 

 
 Man må forvente at styrets medlemmer i hovedsak deler selskapets 

verdigrunnlag 
 

 Det må stilles følgende kompetansekrav til styremedlemmer 
 Dokumentert kompetanse - dyktighet 
 Bransjespesifikk eller funksjonsspesifikk kunnskap 
 God forretnings- og virksomhetsforståelse 
 God kulturforståelse 
 God samfunnsforståelse 
 Respekt for spillereglene i arbeidslivet 
 Herunder respekt for de bedriftsdemokratiske prinsipper 
 Uavhengighet 



God struktur 
 •Saksforberedelse - styreleder og adm dir 

•Møtegjennomføring 
•Tydelige vedtak og protokoll 
•Plan for styrearbeidet gjennom året 
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Bygge styret som kollegium  
 

• Åpenhet og tillit 
• Skape framdrift og progresjon 
• Takhøyde og respekt for ulike meninger 
• Gjøre hverandre gode – legg igjen egne ambisjoner hjemme 
• Styreleder 
• Løpende evalueringer 
• Inspirerende 
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Lojalitet 
 

•Til vedtak 
•Til selskapet 
•Respekt for kolleger 
•Kommunikasjon –adm dir 
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Oppfølging av daglig leder 
 • Skape gode rammer for arbeidet 

• Tydelige roller og arbeidsdeling – styreleder og adm dir 
• Balanse mellom ros og ris 
• Motivere og inspirere – gjør adm dir god 
• Dynamisk samspill for å utnytte hverandres sterke sider 
• Avsette/ansette 
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Ta ansvar for strategiarbeidet 
 •Skape felles forståelse mellom valgt og ansatt 

ledelse om nåsituasjon, hvor man vil, strategier 
og mål 

•Sørge for involvering av ansatte (og eiere)  
•Angi retning og sette mål  
•Evaluere og justere 
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Bidra til å nå selskapets visjon og mål 
 • Være overordnet og  ivareta helheten 

• Sette de viktige sakene på dagsorden 
• Påse forsvarlig drift og økonomistyring 
• Kunnskap og forståelse av selskap og rammevilkår 
• Påse at lover og regler følges 
• Bidra til nytenkning og omstilling 
• Ivareta og bygge selskapets omdømme 
• Kontakt med eierne 
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Still kritiske spørsmål! 

Fatt bare godt dokumenterte beslutninger! 

Engasjer deg og følg med på selskapets virksomhet! 

Lær deg de viktigste pliktene etter loven! 

Opptre lojalt overfor selskapsinteressene! 
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Det er resultatene som 
teller! 
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