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Velkommen til samling for alle ledere og tillitsvalgte 

i Lunner kommune og Gran kommune 

Fredag 23. september klokka 0830-1530  

på Sanner hotell, Granavollen 

Velkommen til den siste av en rekke med samlinger i 

regi av PILOTen Hadeland. Vi har valgt å imøtekomme 

ønske om å samle ledere og tillitsvalgte på en felles 

arena. Det betyr at hver leder kan ha med en 

plasstillitsvalgt. Alle hovedtillitsvalgte er invitert som 

vanlig. Programmet er utformet med tanke på at det 

skal være interessant for alle parter og stimulere til 

godt samarbeid om fornyelse og innovasjon på hver 

arbeidsplass. 

Denne gangen får vi møte en 

kapasitet innen innovasjon i offentlig 

sektor. Professor Rolf Rønning, fra 

Høgskolen i Lillehammer, vil utfordre 

oss på å dra brukerne mer inn i 

utvikling av tjenestene våre. HIL er 

en av flere kompetansemiljøer som 

samarbeider med PILOTen Hadeland. 

Siste del av dagen blir lagt opp med parallellsesjoner. 

Vi viser hvordan vi kan bruke kreative metoder og 

verktøy som vi tidligere har snust på i Gran og Lunner. 

Vi har lagt opp fire tema som har fellesnevnerne 

medvirkning og samarbeid. Velg to alternativer. Leder 

og tillitsvalgt fra samme sted kan gjerne velge likt, for 

å ha felles referanser fra samlingen. 

Parallellsesjoner 

1 time per økt 

VELG 2 AV 4 

Alt. 1 

Arbeidsglede og trivsel  

- Hvor kan vi starte for å skape en 

helsefremmende arbeidsplass? 

Alt. 2 

Medbestemmelse hos oss  

– Hvordan kan det gjøres på en 

spennende måte? 

Alt. 3 

Personalmøte som 

utviklingsarena  

– Hvordan skape engasjement, 

involvering og medvirkning? 

Alt. 4 

Samhandling i praksis  

– Hvordan legge til rette for 

kreativ samskaping og deling? 
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Invitasjonen sendes alle ledere i begge kommuner, samt deltakere i PILOTen Hadelands 

delprosjekt for organisasjonsutvikling og ledelse. Invitasjonen sendes også til alle ansattes 

organisasjoner som videresender til alle tillitsvalgte.  

Dette er en stor samling som krever mye med hensyn til logistikk og planlegging. Vi er 

derfor avhengig av tydelige tilbakemeldinger til riktig tid. Påmeldingsfrist er 8. september. 

Send e-post til ellen.sagengen@gran.kommune.no 

Vi trenger informasjon om: 

 navn på leder/tillitsvalgt 

 avdeling/virksomhet/organisasjon 

 stilling/tillitsverv 

 valg av 2 parallellsesjoner 

Ledere som må melde forfall, sender også beskjed,  

- så slipper vi å purre opp manglende svar. Forfall skal 

selvsagt også avklares med nærmeste overordnede leder. 

Øvrige spørsmål og kommentarer angående program og 

opplegg rettes til Ellen Sagengen 

• telefon 934 01 883 

• e-post ellen.sagengen@gran.kommune.no  

 

Praktisk informasjon 

 

Møtested 

Sanner hotell 

Granavollen 3-5 

2750 Gran 

 

 

Bevertning 

Lunsj, kaffe m.m. serveres  

i løpet av dagen. 
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