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Det er ikke en lett oppgave å overlevere et oppdrag eller prosjekt til nestekvinne eller mann.En plan må utarbeides, oppgavene må gjøres, eller fordeles, steg i steg må brikkene faller på plass til bestemte tider.Det kan være en planlagt overlevering hvor lederen har god tid til planlegging, og det kan være et sjokk og plutselig kan overlevering skjer i kort tid etter en offentliggjøring. Det kan også være en stor belastning for deg som leder oppdraget, for de du jobber nærmest med og for de som skal overta.Uansett er det noen refleksjoner, enkle oppskrifter og suksesskriterier som vil hjelpe med en smidig og vellykket overlevering.Og for deg som leder, hvordan du skal kommer deg videre etter oppdragets slut?Da har jeg delt inn overlevering i tre faser:La oss se på FØR perioden.I overleveringsfasen	Og Etterpå.



Før

• Refleksjoner

• Styrker

• Omdømme
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Om det er en planlagt overlevering hvor lederen har god tid til planlegging, eller en overlevering som skal skje i kort tid etter en offentliggjøring er det lurt å se på følgende:REFLEKSJONERDet er alltid lurt å reflektere over hva overlevering betyr:Jeg har utført en jobbDet skal en annen eller flere overta de oppgavene jeg gjør i dagJeg har blitt kjent med mange og knyttet relasjoner som jeg vil gjerne beholderDette kan være en belastning for meg og andreSTYRKERHva er mine egenskaper/kompetanserHva er egenskaper/kompetanser til mitt team og til den/de som utfører jobben etter meg.En del av overføring skal innebærer å motivere andre til å gjøre den jobben jeg gjør i dag.OMDØMMEUnder vil noen, alle eller ingen dømmer hvordan overlevering går. Det kan hende at du får tilbakemeldinger underveis.Det kan også hende at prosessen bare kjøre sin vei.I forkant er det viktig å spå hvordan omdømme blir relatert:DegDitt teamProsjektetSelskapet



Overlevering
• Offentliggjøring
• Forberedelse

• Sikre økonomien
• Prosjektplan

– RACI modellen

• Reaksjoner
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OFFENTLIGGJØRINGDet er mange måte overlevering av et oppdrag er håndtert.Noen er mer offentlig eg. Selskapet annonserer ved begynnelsen hvor langt oppdraget er planlagt, andre ganger kun når oppdraget avsluttes.Andre ganger er det ikke offisielt offentliggjort av selskapet, men av lederen for oppdraget.FORBERED DEG GODTHva er budskapet?? Kort – Presis – ProfesjoneltStortsett fortell det som er viktig og nødvendig for den andre parten til å utføre sin jobb – raskt og effektivt!Først og fremst er det godkjent av selskapet. Hvem må informeres om overlevering – interne og eksterne Interimleder ASStyreToppledelseDen eller de som overtar din stilling/prosjektetTeamet dittKunderLeverandørHvem er med om å informere?Hvem er med om å planlegge `overleverings prosjektplan`?Er det noen som må får opplæring?REAKSJONERHva slags reaksjoner kan du regner med, eller ikke regner med?Alle reagerer ut fra deres eget ståsted, hvor nært eller fjernt de er fra din rolle og oppdraget.Endringer kommer uansett og det er viktig lederen for oppdraget viser medfølelser, håndterer usikkerhet og spille på laget.^^^^ Det er i denne fasen hvor ´tilleggs vurderinger´ skjer som gjør at oppdraget kan muligens forlenges, eller oppdragets spesifikasjoner endres. Det er ganske sannsynlig at stressnivået er høyt og som leder for oppdraget kan det innebærer press på oppdraget rammer, ditt ansvarsområde, andres ansvarsområder...... til og med press på tålmodighet og profesjonalitet.  Alt er mulig.... Som sagt dette skjer ut fra hver individ sitt eget ståsted, hvor nært eller fjernt de er fra din rolle og oppdraget.Enten overlevering fortsetter eller endringer skjer.SIKRE ØKONOMIENKontrakter og betalingsbetingelser er viktig å følger opp.Involvere Interimledelse AS, vi hjelper gjernePROSJEKTPLANHvem er med om å planlegge `overleverings prosjektplan`?DEG eller flereUansett vil jeg anbefale RACI modellen som kartleggeAnsvarHvem er involvertTiltakRekkefølgeNårRACI betyr Responsible, Accountable, Consulted, InformedHovedsaklig konsentrerer RACI på hvem, deres rolle og hvor mye ansvar er fordelt.Det sikre eierskap
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RACI - generelt oppsett som gir god oversikt og setter tydelig eierskap til rollene.Det krever aktivt bruk og involvering av andre, samtidig kartlegg tiltak.I noen tilfelle kan det også sette grunnlag for dine anbefalinger som leder.... Til den/ de som tar stafettpinnen videre....ForbedringsområderKonstruktive kritikkFremtidige muligheterSÅ kommer den fasen når oppdraget tas slutt.DU kommer til å bli spurt om hvor du skalTenk gjennom hva du ønsker å svare – forberede godt budskapet du ønsker å formidleTa være på de ´gode´ relasjoner du har dannet under oppdragetDet kan være relevant å få en attest som reflektere hva du har oppnådd.Gjerne noe som bekrefte den ´god´ relasjonen mellom deg og selskapet.



Etter
• Feire din suksess
• Følelser

• Treff folk

• Planlegge 
neste stegg
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Det kommer den fasen når oppdraget tar slutt.Hva gjør du nå?Du har gjort en kjempe jobb.... Feire din suksessKanskje tar noen fri dager.... Clear your head!eller gjør noe som gir deg energi, gjerne med andre som gir deg energiFØLELSERStolthetSavnLettelseTomhetTREFF FOLKInterimlederEx kollegerCoachen dinNettverkIt´s not only about the job, but the relationships you form...... These could be for a lifetime.PLANLEGGE DINE NESTE STEGG



Takk for meg
og

Lykke til !

Leanne Drøyer, Senior Rådgiver
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