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Ledelse, innovasjon og demokrati
-et nytt masterprogram  
ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Hva har 
samfunnsinnovasjon  
med meg som leder å gjøre?



Masterprogrammet Ledelse, innovasjon og demokrati gjennomføres av Høgsko-
len i Buskerud og Vestfold (HBV) i nært samarbeid med Vestregionen (16 kommu-
ner vest for Oslo) og konsulentselskapet insam as. Studiet er et resultat av et ny- 
skapende  samarbeid basert på høyskolens akademiske tyngde, brukerbehov, og 
praktisk erfaring med samfunnsinnovasjon. Studiet gir deg formell kompetanse 
og kan inngå som  1/3 av graden Executive Master of Management ved HBV og 
andre høyskoler (30 studiepoeng).

Velkommen til en  
innovativ læringsreise

Studiet tar utgangspunkt i den norske 
samfunnsmodellen, og fokuserer på hvordan 
vi skal kunne løse stadig mer komplekse 
samfunnsutfordringer og samtidig sikre sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft. Disse 
utfordringene stiller nye krav til kompetanse, 
arbeidsmetoder og roller, og vil i økende grad 
kreve samhandling mellom offentlig sektor, 
privat sektor, FoU-aktører og sivilsamfunnet. 

Du kan forme 
framtidens lederrolle

I løpet av studiet vil du styrke din kompetanse 
i å håndtere dette ”firepartsamarbeidet” i 
egen praksis. Du vil også få innsikt i hvordan 
kraften som ligger i åpne, samarbeidsorienterte 
og demokratisk pregede arbeidsformer kan 
utnyttes som konkurransefortrinn. Studiet vil 
derfor passe godt for deg som ønsker å utforske 
framtidens lederrolle med utgangspunkt i 
aktuelle samfunnsutfordringer



Offentlig sektor

Undervisning og forskning

Næringsliv

Innbyggere og frivillige

Utvikling av løsninger på tvers

Studiet er relevant både for deg som jobber 
i offentlig sektor, frivillige organisasjoner og 
samfunnsorienterte bedrifter. 

Målgruppen for studiet er både linje-, prosjekt- 
og nettverksledere som arbeider med blant 
annet disse temaene:

Innovasjon  
gjennom  
samarbeid

• samhandling innenfor helsesektoren
• klima og bærekraft
• omsorgsutfordringene
• byutvikling
• nye transportløsninger
• etablering av nye kommune- og regionstrukturer
• kunnskapsbasert næringspolitikk
• utvikling av eierstyring i offentlig eide bedrifter.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
peker i rapporten Mot alle odds? Veier til 
samordning i norsk forvaltning (2014 ) på 
betydningen av å synliggjøre og løfte fram 
samordningsutfordringer og utvikle prosesser 
og arbeidsformer særlig i arbeidet med de 
gjenstridige problemene. Det pekes også på 
behovet for å utvikle ledelse på alle nivåer i 
forvaltningen.

Studiet kombinerer relevant teori, ny forskning, 
praktiske erfaringer, metode, gruppeprosesser 
og arbeid med egen prosjektoppgave. 
Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på 
2-3 personer, og skal baseres på et reelt behov 
hos en  ”oppdragsgiver”.

Metodisk refleksjon vil være et gjennomgående 
aspekt i hele studiet, og du vil få styrket 
dine evner til å reflektere over det som blir 
presentert. Studiet som helhet og arbeidet 
med prosjektoppgaven vil også gi deg et 
oppdatert grunnlag for å vurdere utredninger 
og forskning i egen praksis.

Fagansvarlig og prosessleder for studiet vil 
gi dere et faglig bidrag som binder de ulike 
elementene sammen.

Et integrert læringsopplegg

Undervisningen er samlingsbasert, og du kan 
kombinere studiet med full jobb. I løpet av 
5 samlinger vil du møte ledende forskere og 
praktikere som vil belyse samfunnsinnovasjon 
som lederutfordring. 

Samlingene gjennomføres i Drammen, Malmø 
og Aalborg og vil gi deg et nordisk perspektiv 
på samfunnsinnovasjon. Disse byene/
regionene har oppnådd betydelige resultater, 
men møter stadig nye utfordringer. Vi har valgt 
ut noen eksempler, som du vil få presentert.

Samlinger med 
nordisk perspektiv

Samordning 
mot alle odds?



Du vil lære om ulike perspektiver på demokrati, 
og vil legge vekt på hvordan demokrati styrker 
nyskaping og bidrar til økt konkurransekraft 
lokalt, regionalt og nasjonalt. Det vil også bli 
fokusert på hvordan demokrati rammer inn 
politikk og forvaltning på alle nivåer, inngår som 
en sentral del av den norske arbeidsmodellen, 
og er et grunnleggende trekk ved det sivile 
samfunn. Du får også innsikt i forholdet mellom 
nye organisasjonsmodeller (samarbeid offentlig 
privat og/eller økt bruk av frivillighet i offentlig 
sektor mv) og demokratiutvikling. Nordiske 
erfaringer fra medborgerinvolvering vil også 
være et sentralt tema.

Blant innledere vil du finne professor Johan P. Olsen, 
ARENA-programmet, fagsjef Dag Henrik Sandbakken, 
KS,  Bjørn Pettersen, leder av omstillingsenheten i  
Fagforbundet og spesialrådgiver Tor Dølvik,
Transperancy International.

Drammen 19.-22.01.2016
– demokratiets  

varige muligheter 

Aalborg 08.-11.03.2016 
– nye modeller for  
ledelse og styring

Samlingens utgangspunkt er hvordan offentlig 
sektor nå utvider perspektivet fra New Public 
Management til New Public Governance  
(samstyring). Dette vil bli satt inn i en 
internasjonal kontekst, samtidig som lærer om 
nye styringsmodeller og danske erfaringer med 
offentlig reformer, herunder ny kommune- og 
regionstruktur.
 
Forholdet mellom ledelse, politikk, fag og 
innbyggere, og samstyringens betydning for 
lederrollen vil også være viktige tema. 

Professor Morten Balle, professor Janne Seemann, lektor 
Nielsen og lektor Jeppe Gustafsson, alle fra Universitet i 
Aalborg, er blant innlederne på denne samlingen.

Drammen 24.-27.05.2016
– ledelse og  

samfunnsinnovasjon 
 i egen praksis 

Den siste samlingen legger vekt på hvordan du 
kan anvende studiet i egen praksis. Samlingen 
vil integrere perspektiver og erfaringer fra de 
andre samlingene. 

Et viktig spørsmål vil være hvordan lederrollen 
kan utvikles for å håndtere samfunnsinnovasjon 
på en god måte. Aktuelle modeller og verktøy for 
samfunnsinnovasjon vil bli drøftet.

Samlingen vil også fokusere på 
prosjektoppgaven og hvordan denne kan 
brukes for læring og utvikling.

Vi får bidragsytere fra Drammen kommune, Innovasjon 
Norge, Direktoratet for forvaltning og IKT. Sjur Dagestad, 
professor II i innovasjon og leder konsulentfirmaet 
Innoco er også innleder på samlingen.

Drammen 20.-23.10.2015 
– utfordringer og aktører

Samlingen har fokus på  hvordan aktuelle 
samfunnsutfordringer gir behov for å utvikle nye 
modeller for ledelse, samarbeid og samordning. 
Du møter ulike samfunnsaktører for å få deres 
oppfatninger om egne utfordringer og muligheter. 

Sentrale bidragsytere er forsker Gro Sandkjær Hansen, 
NIBR, rådmann Lars Bjerke, Asker komune, og Sturla 
Stålseth, leder i Frivillighet Norge,

Malmø 08.-11.12.2015 
 – samfunnsinnovasjon og  
strategier for omstilling  

 

På samlingen vil du lære hvordan Malmø som 
by og region har arbeidet for å omstille byen 
fra en industri- og verftsby til en moderne 
kunnskapsby. Malmøregionen omtales ofte 
som Europas mest innovative region. Vi tar 
utgangspunkt i kunnskap, regional innovasjon 
og åpen innovasjon, og ser på hvordan dette 
kan bidra til å forstå de konkrete satsninger 
som er gjennomført og som er under utvikling 
i Malmø. Prosjekter innen sosial integrasjon, 
kultur, næringsutvikling, byutvikling og miljø/
bærekraft vil bli presentert og drøftet for å belyse 
potensialet for samfunnsinnovasjon i praksis. 
 
Blant bidragsyterne er forsker Jerker Moodysson, 
Circle (Universitet i Lund), byutviklingsdirektør 
Christer Larsson, Malmø kommune og direktør 
Andreas Lundberg, Skanska Commercial 
Development Nordic.

Oversikt over samlingene
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Drammen Malmø Aalborg



Praktisk Informasjon
 

Økonomi
Kursavgift: 62.500,-  
(kr. 31.250,- pr. semester/budsjettår). 

I tillegg kommer semesteravgift, litteratur, samt reise 
og opphold i Malmø og Aalborg. KS kan etter søknad 
støtte deltakere fra kommunesektoren med deler av 
studieavgiften.

Informasjon om opptak, litteratur,  
HBVs EMM program mv. finner du på:

www.hbv.no/lid  
eller ved å ta kontakt med 
Inger Lise Nes 
inger.lise.nes@hbv.no 
Tlf:  40106252

For mer info om faglig innhold ta kontakt med:

HBV: Professor Arild Schou (fagansvarlig), 
arild.schou@hbv.no 
Tlf: 98409546 

insam as: Lars Wang (prosessleder),  
lars@insam.no 
Tlf: 90523021

Vestregionen:  
Daglig leder Nina Solberg,  
nina.solberg@vestregionen.no 
Tlf: 90613953


