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 Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre 

samfunnsoppgaver?  

 Hvilke muligheter åpner innbyggermedvirkning for? 

 Erfaringer med samskaping fra KS, Oslo kommune og Danmark 

 

Program 

12:30  Velkommen ved Partnerforums sekretariat  

 Samskaping  – om status, bakgrunn, arbeidsmåter og effekter. Anne Romsaas, seniorrådgiver,  KS 

 Samskabning af løsninger på wicked problems: betydningen af platforme, arenaer og lederskab  

Jacob Torfing, professor, Universitetet i Roskilde, Danmark 

 Designprosesser for offentlig sektor - om å involvere innbyggere i tjenesteutvikling.  

Kaja Misvær Kistorp, Designit Oslo 

 Erfaringer med innbyggerinvolvering i tjenesteutvikling for å sikre effektiv iverksetting av beslutninger 

Trine Lind, fagsjef digitalisering i Oslo kommune 

 Diskusjon med innspill fra salen, ledet av Trine Lind   

 

Om foredragsholderne  

Anne Romsaas sitt innlegg tar for seg Samskaping og involvering av innbyggere som likeverdige parter i 

utvikling av nye løsninger og modeller. Hvordan jobber kommunene med samskapende sosial innovasjon og 

hva er erfaringene?  

Anne Romsaas er seniorrådgiver i KS – Kommunesektorens organisasjon, innenfor området Forskning, 

Innovasjon og Digitalisering. KS representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner, og jobber for en 

selvstendig og nyskapende kommunesektor. Anne er utdannet sosiolog ved UiO, og har jobbet mange år i 

Oslo kommune med tjenesteinnovasjon, strategisk kompetanseutvikling og digitalisering. I KS jobber hun 

med utviklingsprosesser og interessepolitisk arbeid som styrker kommunal sektors evne til innovasjon og 

nyskaping. Hun sitter i styret i Nasjonalt program for Leverandørutvikling, og jobber mye med innovative 

offentlige anskaffelser, offentlig-privat samarbeid, tjenesteinnovasjon, samskaping og innbyggerinvolvering.  

 

Jacob Torfing er professor i politik og institutioner på Roskilde Universitet i Danmark og professor 2 på 

Nord Universitet i Norge. Han er daglig leder av the Roskilde School of Governance og forsker, publiserer og 

blogger innenfor 'netværksstyring', 'samarbejdsdrevet innovation', 'offentlig ledelser' og 'omstilling af den 

offentlige sektor til en arena for samskabelse'. 

 

Kaja Misvær Kistorp skal forelese om hvordan man kan utvikle offentlige tjenester basert på innbyggeres 

behov gjennom bruk av tjenestedesign. Hun vil forklare hva tjenestedesign er, hvilke prinsipper 

tjenestedesignere jobber etter og verdien som skapes gjennom praktiske eksempler.  

http://www.partnerforum.uio.no/
http://www.bi.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2018/2018-03-15.html
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Kaja Misvær Kistorp er utdannet tjenestedesigner fra Aalborg universitet, og er spesialist på brukerdrevne 

innovasjonsprosesser og utvikling av offentlige tjenester. Hun var med på å etablere Designit Oslo (2007) og 

har arbeidet tre år på Arkitektur – og designhøgskolen i Oslo med å etablere et strategisk initiativ innen 

Design for offentlige tjenester.  Hun er i dag ansvarlig for tjenestedesign i Designit Oslo, hvor hun bl.a. 

arbeider med å forbedre brukeropplevelsen til organisasjoner som Forskningsrådet, Utdanningsdirektoratet og 

Statsbygg. I tillegg underviser Kaja i tjenestedesign i offentlige  

 

Trine Lind skal lede diskusjonen. Før dette får vi høre hvordan Oslo kommunes arbeid innbyggerinvolvering 

har gitt bedre effekt for iverksetting av politiske beslutninger.  

Trine Lind leder program for elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv i Oslo kommune og er fagsjef 

for digitalisering. Hun er utdannet forvaltningsinformatiker fra universitetet i Oslo – som handler om 

sammenhengen mellom teknologi, juss og organisasjonsutvikling. Trine har  erfaring fra både strategiske og 

operative roller i digitalisering av offentlig sektor. Programmet har i dag en portefølje på mer enn 30 

prosjekter knyttet til digitalisering av tjenester til innbyggere og næringsliv. Hun har ledet prosjekt for felles 

funksjonalitet og løsninger i kommunens arbeid med digitalisering. Har tidligere arbeidet med IKT-strategi og 

elektronisk samhandling i IKT-staben til Nav-direktøren, IKT-politikk i Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet, samt personvern og informasjonssikkerhet i Rikstrygdeverket. 

 

 

Partnerforums aktualitetsseminarer er åpne kun for ansatte hos partnerne. 

 

 

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage 

arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro 70 

innledere for nær 2000 deltakere på våre arrangementer. 
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