
LiVE
every moment

Prinsipper for
Ledelse, Verdier og Etikk

i Norconsult
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LiVE er Norconsult-måten.

Det er hvordan vi samarbeider

med kollegaene våre.

Det er hvordan vi samarbeider

med kundene våre.

Det er hvordan vi forholder oss

til samfunnet.

Det er hvordan vi lykkes.
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Foto: Colourbox
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God ledelse skaper resultater 

gjennom å sette mål, styre 

ressurser og bidra til arbeids-

glede.

 

L
står for

LEDELSE
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Hold prinsippene i LiVE

Ta og gi ANSVAR

Vis MOT

Vær SYNLIG og TYDELIG

SE dine medarbeidere

LEV verdiene

Foto: Samfoto / Willy Haraldsen
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Ledere som tar og gir ansvar står stødig

i eget ansvarsområde og ser helheten.

De viser tillit, delegerer oppgaver og

gir frihet under ansvar. De involverer

og støtter aktivt sine medarbeidere. 

Ta og gi ANSVAR

LEDELSE
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Ledere som viser mot er handlekraftige 

og viser vei. De tar tak i vanskelige 

situasjoner og våger å utfordre 

etablerte sannheter.

Vis MOT

LEDELSE
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Synlige ledere er tett på der ting skjer.

De er til stede, tilgjengelige og til å stole på.

Tydelige ledere kommuniserer tydelig mål, 

oppgaver og forventninger. De gir konkrete 

og tydelige tilbakemeldinger. De er godt 

orientert og formidler relevant informasjon.

Vær SYNLIG og TYDELIG

LEDELSE
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Foto: Colourbox
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Ledere som ser sine medarbeidere 

forstår hva som motiverer den 

enkelte. De fremmer og følger opp 

både karrieremessig og faglig 

utvikling. De viser respekt, er 

lydhøre og empatiske.

SE dine medarbeidere

LEDELSE
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Ledere som lever verdiene baserer sitt 

lederskap på LiVE. De er bevisste på 

alltid å gå foran med et godt eksempel.

De bruker LiVE aktivt i dialog med egne

medarbeidere.

LEV verdiene

LEDELSE
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Våre holdninger påvirker våre 

resultater. For å nå målene 

våre har vi et sett med kjerne-

verdier som påvirker 

holdningene og adferden vår.

V
står for

VERDIER
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Hold verdiene i LiVE

Redelig

Kompetent

Inkluderende

Engasjert

Foto: Colourbox
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Vi etterlever våre etiske retningslinjer

og opptrer redelig i alle forhold til

beste for samfunnet, våre oppdrags-

givere og oss selv.

Redelig

VERDIER
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Vi jobber hele tiden med å utvikle

vår kunnskap og våre ferdigheter 

slik at vi leverer den beste faglige 

kvaliteten.

Kompetent

VERDIER
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Foto: Colourbox
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Vi skaper resultater gjennom positiv

samhandling mellom mennesker og

møter alle med respekt og åpenhet.

Vi deler kunnskap og erfaringer slik

at vi evner å løse oppgaver i felleskap.

Inkluderende

VERDIER
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I Norconsult er vi framoverlente.

Gjennom vårt felles engasjement

og vår evne til nytenkning ligger vi

i forkant. Gjennom vårt personlige

engasjement tar vi ansvar for

utviklingen av egen kompetanse.

Engasjert

VERDIER
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Foto: Colourbox
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I Norconsult er vi etisk bevisste 

og etisk handlende. Gjennom å 

være etisk bevisste tar vi gode 

og bærekraftige valg som viser 

integritet i alt vi gjør.

E
står for

ETIKK
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Hold prinsippet i LiVE

Alt vi gjør skal tåle

OFFENTLIGHETENS LYS

Foto: Colourbox
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Husk å ta «mediatesten». Spør deg 

selv og gjerne også kollegaene dine: 

«Er det OK at dette blir omtalt i 

media?» Svaret skal alltid være et 

tydelig «ja».

Alt vi gjør skal tåle
OFFENTLIGHETENS LYS

ETIKK
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Foto: Colourbox
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Bruk LiVE i ditt daglige arbeid.

Prinsippene og verdiene setter

fokus på utfordringene dine.

De hjelper deg til å ta de gode

valgene.


