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Endring. Noen har det i blodet, mens andre skyr det som pesten. Alle blir vi utsatt for endring, privat og på
arbeidsplassen.

En ny generasjon arbeidstakere forholder seg til arbeidslivet på en annen måte enn tidligere generasjoner. Vi
trenger en annen kompetanse og et annet lederskap, men hvordan ser lederskapet ut? Hvorfor trenger vi en ny
tilnærming for å lykkes med endring?
Systeminspirert ledelse har sin opprinnelse i Systems Inspired Leadership. og Relationship Systems
Intelligence. ved CRR Global i USA. Det handler om å skifte fokus og være åpen slik at vi ser gruppen som en
helhet (et relasjonssystem) istedenfor en gruppe med enkeltindivider. Dermed får vi tilgang til gruppens totale
potensial. Samtidig økes forståelsen for egen og andres måte å kommunisere på, og man blir bevisstgjort sin
egen effekt på andre.
Med systeminspirert ledelse skifter man fokus fra egobaserte politiske hensyn og agendaer, til et større samlet

ansvar for fellesskapet. Metoden gir team og organisasjoner tilgang til handlingsmønstre som fører til økt
effektivitet, engasjement og eierskap til alle prosesser, deriblant endringer.
Endring av arbeidstid - grenser for arbeidsgivers styringsrett Høyesterett har nylig behandlet en interessant sak
som omhandler arbeidsgivers adgang til å endre. NAV, Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenester i Trøndelag
arrangerer 15. september fagdagen "Godt arbeidsmiljø under endring og omstilling". KUN arbeider med
likestilling, mangfold og integrering. KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt.
Vi er engasjerte fagfolk med. Se info om skattekortet ditt; Beregn skatten din; Bestille skattekort; Endre
skattekort / forskuddsskatt; Bestille og dele opp frikort; Mine arbeidsgivere: Se hvem. Utdrag fra
arbeidsmiljøloven § 4–2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (3) Under omstillingsprosesser som
medfører endring av betydning for.
Meldingen skal sendes til skattekontoret i den kommunen hvor personen meldingen gjelder er bosatt.
Her finner du ditt skattekontor. Rettledning ligger i meldingsskjemaet. Når du har endret skattekortet ditt, får
arbeidsgiver automatisk tilgang til det nye skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten.
Dermed trenger du. Endring av passord Oppgi brukernavn eller fødselsnummer for å bytte passord.
Brukernavn/fødselsnummer. D-IKT; tel. 32 04 60 40 - åpningstid kl 7:30 – 16:00 Lever elektronisk via Altinn.
Søknad om endring eller gjenåpning av tollkreditt (RF-1344) Norsk institutt for skog og landskap Postboks
115, 1431 Ås Tlf: 64 94 80 00 post@skogoglandskap.no

