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«Det å være instituttleder på NTNU er som å kjøre en buss 
fra bakerste sete med litt tåke på glasset, fordi man har så 
lite styringsverktøy»

Adam, instituttleder 
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I 2021 kjennetegnes Plan- Budsjett og Oppfølgingsprosessen (PBO) av…

Økt forutsigbarhet og 
selvbetjening

Forbedret kvalitet på styrings-
data, planer og budsjett

Strategi og styring med 
fremtidsfokus

Bedre dokumentasjon og 
lavere ressursbruk 

Tydelige roller og 
teambasert lederstøtte

Bedre virksomhetsledelse:

• Bedre utnyttelse av 
handlingsrommet

• Bedre prioriteringer

• Økt omstillings- og 
gjennomføringsevne

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvor vi tror vi kommer til å være i løpet av ett år eller to. Endringene får konsekvenser for både arbeidsmetodikk og kompetansekrav. Vi må derfor forberede omstilling allerede nå.
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Hva har skjedd?

Hva er planene 
våre?

Hva skjer hvis vi 
gjør sånn? 

Hva skal vi 
fokusere på?
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«Vi planlegger stort sett med langt retroperspektiv og 
kort fremsyn»

Anders, Instituttleder 
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Simulering styrker beslutningsprosesser

Bearbeiding av 
informasjon

Analyse av mulige 
utfall

Vurdering av 
handlingsalternativ Valg av beslutning
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Bearbeiding av 
informasjon

• Visualisering
• Trendlinjer
• Transparent informasjon
• Tilgang til mye informasjon på en plass 

og oversikter
• Beregninger er kvalitetssikret
• Bredere informasjonsgrunnlag



Analyse av mulige 
utfall

• Bedre kvalitet i informasjonsgrunnlag gir 
bedre analyser

• Forutsetninger for simuleringsmodell er 
transparent 

• Simulere sammen gir bedre analyser
• Ser umiddelbart konsekvenser av 

beslutninger
• Gir mulighet til å skape felles forståelse og 

skape felles bilde 



Vurdering av 
handlingsalternativ

• Å bearbeide informasjon og analysere mulige utfall basert 
på et kvalitativt bedre informasjonsgrunnlag, gir kvalitativt 
grundigere og dermed bedre vurderinger av ulike 
handlingsalternativ 

• Når alle bidrar i å utvikle beslutningsgrunnlaget sammen, 
kan en være mer aktiv i forhold til å se flere muligheter og 
et større handlingsrom

• Simulering gir mulighet til å være mer offensiv og tørre å 
leke og prøve ut ulike scenarier for å vurdere ulike 
handlingsalternativ

• Det interaktive aspektet i både simulering og i 
ledergruppen er den aktive substansen som bidrar til 
bedre grunnlag for vurdering av handlingsalternativer 
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Resultat fra forskningsincentivene
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Dette er en fin måte å diskutere strategien på, vi kan sitte 
ned med faggruppelederne og diskutere strategien, spesielt 
studiepoengsproduksjon og kandidatproduksjon. Og også 
EVU. Vi kan sitte sammen og diskutere og lage strategien 
på det. 

Adam Instituttleder
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Fra

inkrementell handling

til 

kommunikativ 
rasjonalitet



Simulering styrker strategisk ledelse i PBO-prosessen

Plan-, budsjett – og oppfølgingsprosessen (PBO)

Fra

inkrementell handling

til 

kommunikativ 
rasjonalitet
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