
Nærings- og handelsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å redigere dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 
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Nærings- og handelsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å redigere dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

STRATEGI  

21.11.2013 
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Grid og soner for 

plassering av rom 

 
 
 
 
 
•Teknisk infrastruktur 
 

•Plassering av kjerner 
 

•Støysoner 

 

 
 
 
 
 

 

 

BYGGANALYSE 
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KUNNSKAPSSENTER 
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GOD KONTAKT MED EKSTERNE  
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ARBEIDSAREAL  
– SAMHANDLING OG KONSENTRASJON 
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KUNNSKAPSDELING 
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SOSIALE SONER - KUNNSKAPSDELING 



Nærings- og handelsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å redigere dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

KG8 2013 - ERFARINGER 

• KPI’er: Arbeidsmiljøundersøkelsen, vernerunden, sykefravær, 
turnover, produksjoner 

• Strategien gav viktige føringer (fokus på samhandling internt og 
eksternt) 

– En anledningen til å definere og videreutvikle 
arbeidsprosesser/samhandling 

– IKT – viktig forutsetning for å lykkes med god samhandling (også i 
landskap) 

• Tett dialog med BHT  

• Bruke tid til å snakke med hverandre om spilleregler 

– Dilemmakort 

• Gjøre justeringer – stillerom  

• Rotering  av plasser  

• Ledersamlinger – utveksle erfaringer om hva som fungerer 

• Oppdatere/modernisere personalpolitikken: hjemmekontorordninger, 
Prinsipper; slik gjør vi det hos oss 

• Organisasjonene - løsningsorienterte bidragsytere i forhold til innspill 
og informasjon 
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For å redigere dato og 

tittel på presentasjon: 
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KG8 2013  
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2014 – NYTT DEPARTEMENT, NYE 
MULIGHETER  



Nærings- og handelsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å redigere dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

 
 

Takk for meg! 


