
Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Fra avdelinger, nivåer og sektorer til 

helhetlig innsats? 
Partnerforum, 6. juni 2019 Petter Skarheim KD 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Diagram 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

….all three sets of political 

institutions in perfect balance: a 

competent state, strong rule of law, 

and democratic accountability.  

 
Francis Fukuyama (Political Order and 

Political Decay) 

Byråkratiet er demokratiets kjerne 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

• …..the virtues that one associates with great leadership – basic 

honesty, reliability, sound judgement, devotion to public 

interests, and an underlying moral compass – were totally 

missing.   

 

  Francis Fukuyama (om Donald Trump, Identity) 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Fem områder vi ønsket å utvikle oss på. 

 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

1) Vet vi nok om det som er viktig? 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

2) Styrer vi godt nok? 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

3) Ser vi ting som hører sammen i sammenheng? 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Er vi rustet for den digitale verden? 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Er vi rustet for verden? 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Får de rett de som vi har gitt rett? 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Fire grep 

• Helt nye avdelinger - sterke gjensidige avhengigheter 

• Samle alle juristene i en egen juridisk avdeling 

• Fire strategiske knutepunkt: 

– Kunnskapsgrunnlag,  

– Digitalisering,  

– Styring og samordning,  

– Internasjonalisering 

• Konserntankegang 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Hva har skjedd? 

• Organiseringen har "satt seg". Få vil tilbake. 

 

• Medarbeiderstyrt temperaturmåling viste utfordringer – 

bl.a. for toppledelsen. 

– Må jobbe mer med godt leder- og medarbeiderskap. 

 

• Mange og gode eksempler på positive virkninger. 

 

 

 

 

 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Sluttside Alternativ 6 

Kunnskapsdepartementet 

Takk for oppmerksomheten 


