
Hvordan jobber de beste styrene?



Hva produserer styret?



Ville foretaket gått like godt?

Tilfører styret merverdi?

Gjør styret noen forskjell?

Gjør du en forskjell?

Gjør samspillet mellom den daglige ledelsen og styret noen forskjell?

Hva om styret ikke fantes?





Prosjekter?

Gode ideer?

Omdømme?

Beslutninger som styrker

foretaket på lang sikt?

Viktige avklaringer?

Begeistring, støtte 

og oppmuntring til ledelsen?

Hva kan være styrets merverdi?



1. Godkjenne strategi, planer og budsjetter, og overvåke resultatene i 

forhold til disse

2. Godkjenne større satsninger/investeringer, samt salg eller kjøp av 

større enheter eller virksomheter

3. Godkjenne budsjetter og organisasjonsplaner, samt stå inne for 

nøyaktigheten og gjennomsiktigheten i økonomiske rapporter

4. Sikre at sentrale risiki er identifsert og styrt

5. Utnevne og evaluere daglig leder, og sikre at det er en plan for å 

fnne hans etterfølger.

Styrets oppgaver



Hva er et styre?



Roller i styret

FORMELLE 
ROLLER:

Styreleder

Styremedlem

Styresekretær

Saksforbereder

Daglig leder

Observatør

FUNKSJONSROLLER:

Koordinatoren

Historiefortelleren

Kontrolløren

Idéskaperen

Avslutteren

Djevelens advokat



OVERSKRIFT 1

• UNDEROVERSKRIFT

Snakk med den som sitter ved siden av 
deg

Tema: Hvilke funksjonsroller er tydelige i ditt styre?



Påvirkning gjennom den kritiske styrerollen

 I et styre ligger det uante  muligheter:

til å bli styrt av altfor snevre perspektiver på hva styret holder på med, 

til å bli ensrettet som resultat av gruppepress (“group think”), og: 

til å fatte dårlige beslutninger på grunnlag av ufullstendig grunnlagsmateriell.  





Den kritiske styrerollen: Språkflteret

Viktige spørsmål i lesing av styredokumenter: 

Hva betyr disse ordene?  

Forstår vi hva som menes?  

Har vi en felles oppfatning av hva som menes med bestemte begreper?



Habilitet og etikk



KONTROLLSPØRSMÅL



3 klassiske paradoks i styrearbeid



Styret trenger trenger medlemmer som er:

Uavhengige

LojaleKritiske

Kreative
Konstruktive



Hva vet vi om mangfold?



Testosteron, kortisol (og politikk) i rommet



Styrearbeid handler om å skape merverdi for foretaket

Styrearbeid handler om å gjøre en forskjell

Styrearbeid handler om å stille gode spørsmål 

Styrearbeid handler om å balansere kontroll med nysatsing

Styrearbeid er «brains-on»

Oppsummering
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