
 

RYLA 2022  
 
 

Vi har kalt vårt RYLA arrangement for et seminar om ledelse og samspill mellom 
mennesker. 
 
Fremtidens organisasjoner og arbeidsmiljø vil i mindre grad dreie seg om 
tradisjonelle roller som ledere og medarbeidere, og mer om situasjoner hvor 
oppgaver og prosjekter løses i samspill mellom mennesker som kommer 
sammen rundt oppgaven. Noen ganger ad hoc og kortsiktig, andre ganger mer 
formelt og langsiktig, avhengig av de utfordringer som skal løses. 
 
De som arbeider i disse organisasjonen møtes ofte av forventninger til hva de 
skal levere, men sjelden med en detaljert oppskrift på hvordan de skal levere 
dette. De må selv finne ut av veien frem og ofte vil de være avhengig av bidrag 
fra kollegaer og andre for å lykkes. Deres evne til å forstå sin egen situasjon, se 
andres situasjon, kommunisere, verdsette og bygge relasjoner til kollegaer vil 
være avgjørende for å lykkes. 
 
Samtidig vil teknologi og digitalisering åpne for stadig nye muligheter. Dette vil 
påvirke tilgang på data og analyse av data, hvordan vi kan møtes og samarbeide 
uten å fysisk flytte på oss og mye annet. Vi ser allerede nå tydelige at fremtiden 
på disse områdene ikke vil bli lik fortiden. Dette krever både tilpasning og 
kompetanse. 
 
RYLA skal være et bidrag til å bygge opp deltakernes evne til å forstå, utvikle 
seg og finne seg til rette i dette bildet. Dette kan vi gjøre bl.a. ved å  
 

• Gjøre deltakerne kjent med seg selv og hvordan de fremstår overfor 
andre 

• Gjøre deltakerne oppmerksom på at andre ikke nødvendigvis er lik en 
selv, og det verdifulle i at folk som ser ting på forskjellig måter møtes, 
finner løsninger og arbeider sammen 

• Belyse og diskutere utfordringer og muligheter ved økt digitalisering og 
ny teknologi 

• Introdusere deltakerne til tanker rundt den norske ledermodellen og 
veien frem til god ledelse gjennom god selvledelse 

 



 

 

 

Program RYLA 2022 

 

Thon Hotel Ålesund, torsdag 21.04.2022 - lørdag 23.04.2022 

 

Torsdag 

 

16:00-17:00 Ankomst, registrering 

17:00-18:00 Velkommen. Litt om programmet, Rotary og RYLA 

18:00-20:00 Bli litt kjent med hverandre - Gruppeoppgave 

20:00-23:00 Middag og sosialt samvær 

 

Fredag 

 

07:30-08:30 Frokost 

08:30-11:00 Typologi, samspill og ledelse, ved Rolf Klock, Capricorn AS og  

Terje Græsdal, Admit AS 

11:00-12:00 Lunch 

12:00-17:00 Den nye arbeidshverdagen – digitalisering, simulering og Smart City 

- Bedriftsbesøk NMK hvor vi bl.a. besøker simulatorsenteret og får 

informasjon om FNs Smart City program, ved Joel Mills, Augmented City 

og Kari Aina Eik, FN 

-    Jakten på Digital Innsikt, ved forfatte og grunder Truls Berg 

17.00-19.00 Gruppeoppgave (Case-oppgave) 

20:00-23:00  Middag og sosialt samvær  

 

Lørdag 

 

07:30-08:30 Frokost, utsjekk fra rommene 

08:30-10:00 Gruppeoppgave 

10:00-12:00 Typologi, samspill og ledelse (fortsettelse) 

12:00-13:00  Lunch 

13:00-16:00  Utvikle relasjoner, selvledelse og den norske ledermodellen, ved  

Martha Torvik, Marys Place 

16:00-16:15  Avslutning og evaluering 

16:15  Slutt, hjemreise 

 

Alle programpostene vil inneholde en blanding av innlegg/foredrag, og 

gruppearbeid/diskusjoner. Korte pauser vil bli lagt inn underveis. 

 

 


