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Partnerforums formål

• formidle forskningsbasert kunnskap 
• utveksle kunnskap mellom partnerne 
• utvikle ny kunnskap 

Hva gir medlemskapet?
• tilgang til et mangfold av faglige møteplasser for alle ansatte
• faglige oppdateringer, tilgang til ny kunnskap og «best practice»
• tettere koblinger til BI og UiOs fagmiljøer og kandidater for rekruttering
• anledning til å sette agenda i forumet 
• fortløpende erfaringsutveksling med annen statlig virksomhet og UiOs og BIs 

forskere 



Partnerforums medlemmer 2019

• Arbeids- og sosialdepartementet

• Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV                                 

• Barne- og familiedepartementet                   

• Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet                             

• Direktoratet for forvaltning og IKT                                           

• Direktoratet for økonomistyring                              

• Finansdepartementet

• Handelshøyskolen BI                                                                     

• Justis- og beredskapsdepartementet

• Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

• Klima- og miljødepartementet                               

• Kulturdepartementet

• Kunnskapsdepartementet

• Norges forskningsråd                                                   

• Nærings- og fiskeridepartementet 

• Oslo universitetssykehus                                                            

• Riksrevisjonen                                                                 

• Statens lånekasse for utdanning                                              

• Statens vegvesen – Vegdirektoratet                                       

• Universitetet i Oslo                                                        

• Utenriksdepartement



Topp 10 prioriterte temaer 2019

1 Langsiktighet i styringen  - hvordan får vi det til? 37 p 

2 Kunnskapsbasert styring – hvordan ta i bruk kunnskapen i styringen? 35

3 Hvordan sikre gevinstuthenting og god gjennomføringsevne? 32
4 Tverrsektorielle oppgaver og tjenesteutvikling 32

5 Er byråkratiet for introvert: Hvem er vi til for? 28

5 Digital kompetanse og læringsverktøy 28

5 Hvordan kan forskning bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge? 28

8 Når er akademia på sitt beste for å bidra til god styring i staten? 26

8 Ledelse – hva sier forskningen? 26

10
Relasjonen mellom departement og direktorat – samarbeid og styring. 
Dilemma og beste praksis- eksempler 25



Kommende arrangementer 2019
- følg med på Partnerforum.uio.no

• 18 juni: Nettverk strategiutvikling seminar 1 av 6
Hva er god strategi?

• September: Frokostseminar i samarbeid med Nordisk administrativt forbund
Lojalitet og faglighet – forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

• 21. oktober: Høstkonferansen på UiO
Er byråkratiet for introvert?

• November: Frokostmøte
Digital kompetanse og læringsverktøy

• Desember: Nettverk strategiutvikling seminar 2 av 6

• Desember: Frokost med Bernt
Den spanske tragedien

• Januar 2020: Topplederseminar



Abonnementsliste  - Partnerforum

Motta våre seminarinvitasjoner direkte ved å sende oss e-post til partnerforum@uio.no

www.partnerforum.no

mailto:partnerforum@uio.no
http://www.partnerforum.no/


Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

• Fra bekymring til handling. Hvorfor skjer det så lite? Arne Johan Vetlesen, professor, Universitetet i Oslo

• Bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt - hva skjer? Inge Herman Rydland, Utenriksdepartementet

12:45 6 temabolker – egne presentasjoner i separate grupperom, a 15 minutter, sirkulering:
1. Klimarapportering.   Andreas Tveteraas og Kristin Ulsrud, Oslo kommune

2. Klimarapportering - forts.

3. Urbanmat utfordrer oss på bærekraftige alternativer. Thomas Rognstad, Urbanmat AS

4. Urbanmat / pause med mulighet for smaksprøver, kaffe og te.

5. Høydemodellen: Natur og kulturminner som case. Trond Simensen, Miljødirektoratet og Kristian Løseth, 

Riksantikvaren

6. Satelittdata Hvordan overvåker vi bærekraftsmålene? Terje Wahl og Evie M. Hagen, Norsk Romsenter

• Hvordan får vi med oss «alle gode krefter»? Et etisk perspektiv på samarbeid og samhandling i møte med 

klimakrisen. Henrik Syse, professor, seniorforsker Prio

• NORSKE HEMMELIGHETER. Et innblikk i hva vi ikke snakker høyt om. Hvilke hemmeligheter har vi relatert til 

miljø- og klima? Cathrine Louise Finstad, illustratør, Norske Hemmeligheter 

• Takk for i dag og praktisk informasjon om dagen videre ved Torgeir 

Slutt ca.15.30


