
 
 
 
 
 
 

Sak 13/17: Ledervurdering – kriterier og metoder 
 

 

Bakgrunn 

God ledelse er en forutsetning for et selskaps suksess. God ledelse bidrar til effektivitet, 

utvikling, trivsel og gode resultater. Det er sammenheng mellom god ledelse og omdømme 

som en attraktiv arbeidsplass. Et selskap med god ledelse tiltrekker seg, utvikler og beholder 

den beste arbeidskraften. 

 

Ledelse er et fag i seg selv, som kommer i tillegg til annen kompetanse en person har. Ledelse 

kan i stor grad læres, slik at en leder stadig kan utvikle seg som leder. To forutsetninger for 

utvikling og læring av en leder, er (1) enighet om hvilken atferd/hvilke ferdigheter som er 

ønsket hos leder, og (2) at den enkelte leder får tilbakemelding på sin egen atferd opp mot 

ønsket atferd/ferdigheter. 

 

Øvre Romerike Brann og Redning IKS har ikke laget formelle rutiner for vurdering av ledere 

i selskapet. Styret har ved flere anledninger berørt temaet i sine møter, men aldri formalisert 

dette som en sak. 

 

Styret ønsker med dette å iverksette tiltak som bidrar til enda bedre ledelse i selskapet. 

 

Hensikt 

Ledervurderingen skal danne grunnlag for medarbeidersamtaler og lederutvikling, og skal 

munne ut i handlingsplaner for utvikling av den enkelte leder.  

 

Ledervurderingen skal også danne noe av grunnlaget for vurdering av lønn og karriere for den 

enkelte leder. 

 

Lederkriterier – noen forslag 

 

 1 – 6, 1 er 

meget svak, 6 

er meget 

dyktig (fyll 

inn tall) 

 

 

 

 

Kommentar 

Faglig kompetanse (brann, redning)   

 

Økonomiforståelse   

 

Utredningskompetanse   

 

Endringsvilje    

 

Endringsevne   

 

Ledelse   

- Evne til å ta beslutninger   

 



- Kommunikasjon   

 

o Tydelighet   

 

o Søke info/lytte aktivt   

 

o Gi konstruktiv  

tilbakemelding 

  

 

o Motta 

tilbakemeldinger på 

en konstruktiv måte  

  

- Sosial ferdighet, generell 

ferdighet i å omgås andre 

mennesker  

  

- Konflikthåndtering    

 

- Delegering   

 

- Samarbeidsevner    

 

- Formidle felles, overordnede 

mål 

  

- Tillit/troverdighet internt   

 

- Respekt hos nærmeste 

medarbeidere 

  

- Respekt i hele organisasjonen   

- Respekterer linjen/tjenestevei   

- Omtanke/omsorg for 

medarbeidere 

  

Selvinnsikt   

 

Stressmestring   

 

Lojalitet til selskapet   

 

Forhold til eksterne    

- Eiere   

 

- Presse/media   

 

Rollemodell i selskapet   

 

Motiverende?   

 

Er skjemaet fylt ut av (sett kryss): 

- Leder selv 

- Overordnet 

- Underordnet  

- Sideordnet  

  

 



Skjemaet fylles ut av leder selv (egenvurdering), av overordnede, sideordnede og av direkte 

underordnede. 

 

Metoder for ledervurdering 

Hver leder vurderes av sin nærmeste overordnede, av sideordnede og av direkte 

underordnede. Vurderingen skal være anonym, i den grad det er mulig (overordnede vil ikke 

kunne være anonym) 

 

Vurderingen gjøres skriftlig og sammenstilles av nærmeste overordnede, som også 

presenterer vurderingen i en utviklingssamtale med den aktuelle leder. Selskapets øverste 

leder vurderes av styret samlet og av sine direkte underordnede (i linje og stab). 

 

Styret kan vurdere å leie inn kompetanse for å gjennomføre ledervurderingen, eller la 

organisasjonen gjøre dette med egne ressurser. 

 

Gjennomføring 

De ansattes organisasjoner skal involveres i utformingen av verktøyet og i hvordan 

ledervurderingen skal gjennomføres og anvendes. 

 

Alle ledere i selskapet må informeres felles om ledervurderingens hensikt og innhold, slik at 

den forankres i organisasjonen. I den forbindelse bør vi være åpne for innspill om mindre 

endringer i form og innhold i ledervurderingen. 

 

Styret gjennomfører vurdering av brannsjef i mai/juni 2017. Brannsjef gjennomfører 

vurdering av sine underordnede ledere i aug/sept 2017. Øvrige ledere i selskapet vurderes i 

okt/nov 2017. 

 

Kostnad 
Hvis ledervurderingen gjennomføres med egne ressurser er kostnaden knyttet til medgått 

arbeidstid. Eventuell innleie av konsulent er ikke utredet, men vil selvfølgelig øke 

kostnadene. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 


