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ET UTDANNINGSPROGRAM 
SKREDDERSYDD FOR VESTLENDINGENE

Vestlendingen er den nye oljen.

Vestlendingene har alltid vært tilpasningsdyktige. Drevet av 
pågangsmot, erfaring og kunnskap har stormer blitt ridd av og 
kriser gjennomlevd med ny styrke og nye perspektiver som resultat. 
Næringsmessige utfordringer i landet og regionen tilsier at vi mer enn 
noen gang trenger å styrke vår omstillingsevne og vår evne til innovasjon. 
Det finnes ingen enkeltnæring som kan erstatte oljenæringen. Det er 
vestlendingen selv som er den nye oljen.

Sparebanken Vest ønsker å bidra på flere felt i denne situasjonen. 
Vårt utgangspunkt for bruk av våre samfunnsnyttige midler er å bidra 
til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre. Det er vi temmelig sikre 
på at vi gjør godt ved å samarbeide med NHH gjennom finansiering av et 
utdanningsprogram som skal gi deltakerne kompetanse i omstilling og 
innovasjon. 

Programmet er rettet mot nøkkelpersoner i små og mellomstore 
virksomheter i de tre vestlandsfylkene. Vi føler oss trygge på at den 
aller beste til å skape et slikt program og formidle kompetansen er 
NHH: en vestnorsk institusjon som har vist utviklingsevne over lang 
tid og er blitt en av Europas viktigste forskningsinstitusjoner innen 
økonomifagene. I tillegg tror vi på at dette også kan bli en arena der 
ledere og nøkkelpersoner i Vestlandets næringsliv møtes og diskuterer 
utfordringer og løsninger med hverandre, og dette kan gi en mer effektiv 
læring og sterkere regionale nettverk.
 
Hallgeir Isdahl 
Konserndirektør Samfunnsansvar, Sparebanken Vest
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NHH STØTTER OG INSPIRERER

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og 
muligheter. Dette krever at etablerte virksomheter i næringsliv og 
offentlig sektor utfordrer seg selv, samt utforsker og tar i bruk nye 
modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å 
øke frekvensen av nyetableringer. 

For at Vestlandet skal lykkes med omstillingen kreves endringskapasitet, 
dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere. I dette programmet 
er målsettingen å tilføre ledere og nøkkelpersoner på Vestlandet 
omstillings- og innovasjonskompetanse. På denne måten ønsker NHH 
å stimulere, støtte og inspirere til nyskaping og vekst i næringsliv, 
offentlig virksomhet og i vestlandsregionen for øvrig. Vi vil ta aktiv del 
i omstillingen på Vestlandet og lære sammen med deltakerne og deres 
virksomheter. 

Tore Hillestad 
Programdirektør Brytningstid, NHH
 
Modul 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon
Modul 2: Innovasjon i praksis
Modul 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner
Modul 4: Ledelse av omstilling og innovasjon
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• Et utdanningsprogram på masternivå (30 studiepoeng) som skal 
 tilføre Vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse.
• For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter 
 med omstillings- og innovasjonsbehov.
• 25 samlingsdager over 16 mnd (én utenlandssamling).
• Oppstart september 2017
• Pris: se nhh.no/executive

PEDAGOGISK TILNÆRMING

Samlinger, arbeidsgrupper med praktiske case, deltakerpresentasjoner, 
bedriftsbesøk, workshops og utenlandssamling.



Campus Bergen

Telefon: 55 95 96 00
executive@nhh.no
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Kontaktperson NHH Executive:

Lena Marie Vestli
Seniorkonsulent
lena.vestli@nhh.no
Telefon: 55 95 99 01

Alt vi gjør, gjør vi for at livet på Vestlandet 
skal bli enda litt bedre


