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Mentorprogram över gränserna med fokus på ledarskap 
- en exklusiv möjlighet för chef över chefer 

 

 
I januari 2022 startar vi upp en ny omgång av Mentorprogrammet IOR, 
den trettonde omgången, och nu är det dags att anmäla både adepter 
och mentorer till programmet.  
 
Genom samarbete mellan ett stort antal offentliga arbetsgivare i Västsverige skap-
as möjlighet att vara mentor eller adept till en chef i en annan offentlig verksam-
het. En unik framtidsinvestering för din organisation. Alla offentliga organisationer 
behöver attrahera och utveckla duktiga chefer, vilket kräver hög kvalitet inom 
chefsutvecklingsområdet. Genom Mentorprogrammet IOR får både mentor och 
adept en extra dimension genom en adept/mentor från en annan offentlig organi-
sation och profession.   
 

  
Några reflektioner från tidigare program:  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

MENTORN 
är en erfaren strategisk chef, chef över 
chefer, samt verkar/har verkat på hög 
ledningsnivå.  
 

Mentorn ger stöd och vägleder adepten att 
söka och utforska gränser i sin ledarroll.  
 

Mentorskap handlar om att skapa förutsätt-
ningar för att utveckla Adeptens personliga 
ledarskap. 
 

Nominering  
Organisationen väljer ut och anmäler lämp-
liga mentorer. Mentorn bedöms att vara en 
god representant och lämplig mentor, vilket 
motiveras i ansökan. 

 
 

ADEPTEN  
är chef över chefer och har varit det under 
minst ett år.  
 

Adepten är intresserad av och vill utveckla 
både sitt eget ledarskap och sin organisat-
ion.  
 

Adepten får en kvalificerad mentor från en 
annan offentlig verksamhet i närområdet.  
 

Nominering  
Organisationen väljer ut och anmäler lämp-
liga adepter.  Det är viktigt att adeptens chef 
är delaktig i nomineringen och stödjer  
ansökan av adepten till programmet.  
 

”Att ha en mentor har varit rik-
tigt bra tycker jag. Nätverks-
träffar och inte minst Inspirat-
ionsdagen har varit jättebra.”  

 
”Det har gett mig oerhört 
mycket att få insyn i en 
annan organisation, jag 
upptäcker hela tiden att 
chefsuppdraget är sig likt”  

 

”Det ger så mycket att få ett externt bol l-
plank, någon som är oberoende och som kan 
se med nya ögon på min organisationskultur”  
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Ansökan görs på bifogat formulär.  
Ansökan sker senast den 24 oktober till din organisations kontaktperson för Nätverket IOR.  
 
Program 
Mentorprogrammet pågår under ett år med avslut i december 2022.  
Start för mentorer: torsdag 20 januari 2022 kl 09.30-15:30 (lunch ingår) 
Start för adepter: torsdag 27 januari 2022 kl 12-15:30 (lunch ingår) 
Årligen genomförs också en gemensam Inspirationsdag med fokus på ledarskapet.

Kostnad 
Programmet bekostas via Nätverket IOR och är kostnadsfritt för deltagarna. Eventuella rese-
kostnader i samband med träffar bekostas av deltagarna själva. Genom geografisk närhet 
skapas förutsättningar för en god och kontinuerlig kontakt till låg kostnad. 
 
Urval 
Arbetsgruppen gör urval och matchar adepter och mentorer utifrån inskickad ansökan. I varje 
program begränsas antalet mentorer och adepter till 25 par. 
 
Mentorprogrammet IOR - organisation 
Bakom arbetsgruppen för mentorprogrammet finns Nätverket IOR med företrädare för ett 
flertal offentliga organisationer i Västsverige, vilka stödjer programmet på olika sätt.  
 
Syftet med Nätverket IOR 
Att tillsammans verka för att chefer på strategisk nivå utvecklar ett likartat syn- och förhåll-
ningssätt till det gemensamma uppdraget att tjäna individ och samhälle på bästa sätt samt att 
främja lokal samverkan. 

 
Arbetsgrupp Nätverket IOR 
  

Boel O Petersson Mette Myrin Robert Green Lena Winberg 

Programansvarig Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen Borås Stad 

Sara Nilsson 
 
Maria Marcusson Anna-Lena Edlund Jansson  

Försäkringskassan Polisen Region Väst Länsstyrelsen  

 
Annette Johansson 

 
Eva Wennberg   

Göteborgs universitet Havs- och Vattenmyndigheten  

 
 
 

Välkommen med ansökan! 
 
 
Bilagor:  
Formulär för ansökan 


