
 

  

Inspirasjon og motivasjon er avgjørende 

drivkrefter i virksomheten. Vi inviterer eier og 

styret til å sette av en dag for å sammen finne 

gode løsninger for bedriften. 

EIER - STYRESEMINAR 

 

BEDRE EIERSKAP – BERE STYREARBEID –  

DET GODE SELSKAP  
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EIER - 

STYRESEMINAR 

BEDRE EIERSKAP – BERE 

STYREARBEID –  DET GODE 

SELSKAP  

Eiere – Aksjonærer – Vedtekter 

Eierne i kommunalt eide selskap skiftes ved hvert kommunevalg. Det 

kan nå være bra å sette av tid for å få en felles forståelse av rammer, 

regler, ansvar og myndighet. Selskapene skal utføre viktige 

samfunnsoppgaver, og det skal sikres en ledelse som er seg bevisst 

sitt ansvar.  

En gjennomgang av formelle rammer for ulike selskapstyper og 

faktiske vedtekter og hvor myndighet og ansvar ligger. 

Hva skal og bør eierne – politikerne gjøre, og når og hvordan kan de 

«gripe inn». Handlingsrom. Etikk og moral. Verdier og merverdier. 

Styret og daglig leder 

Hva kan og skal styret gjøre. Når og hvordan oppstår et straffe- eller 

økonomisk ansvar. Hvor og når overføres ansvar og myndighet til 

daglig leder. Hvordan utvikle god daglige leder. 

Inspirasjon - motivasjon 

Inspirasjon og motivasjon som avgjørende drivkrefter. Hvordan 

utvikle og forbedre fremdrift og utvikling i selskapet. 

Vi har innholdet, og gjennomfører seminaret for din kommune eller 

selskap. Ring oss eller mail oss så lager vi det beste programmet for 

en dag. Seminaret er gjennomfør for mange kommuner og bedrifter. 

 

Styrekompetanse AS. 

www.styrekompetanse.no 

Pål Kristiansen -  +47 90 78 25 50 

 

INSPIRASJON 

MOTIVASJON

GLEDE OG 

REAULTATER 

Vi har lang og 

praktisk erfaring i 

hvordan eier og styret 

kan øke produktivitet 

og resultat. En felles 

gjennomgang av mål, 

rammer og muligheter 

gir inspirasjon til 

styret og daglig leder. 

Det er styret og daglig 

elder som skaper 

resultatene sammen.  

Et felles 

verdigrunnlag gir 

merverdi! 

Du velger selv dag og 

sted, vi tilpasser 

innholdet til din 

virksomhet. Vi vet at 

deltakerne finner selv 

stor inspirasjon ved å 

detla på seminaret! 

Ring: 90 78 25 50  

http://www.styrekompetanse.no/

