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Partnerforum er sannsynligvis det viktigste møtestedet for akademikere og byråkrater ved siden av de 

mange utvalgene som til enhver tid arbeider med å utarbeide rapporter, NOU-er og andre 

utredninger. Aktiviteten i forumet gjenspeiler både store behov og ambisjoner.  
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1. Innledning 

Partnerforum er opptatt av forskningsformidling, dialog og nettverksbygging mellom sine partnere. 

Årsrapporten gir en oversikt over forumets organisasjon, medlemmer og aktiviteter i 2018. Årsrapportens 

aktiviteter er nærmere presentert på partnerforum.uio.no, hvor de fleste innleggene fra fellesseminarene også 

er lagt ut på video. 

 

Partnerforum er et formalisert og avtalefestet  samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo 

(UiO) og utvalgte virksomheter i statlig forvaltning. Forumets kjernevirksomhet og mål er å øke 

kunnskapsbevisstheten hos partnernes ansatte via arrangementer av høy kvalitet.   
 

Partnerforum ble startet i 1993 og markerte sitt 25-årsjubileum i 2018. 22 partnere har deltatt og bidratt til vårt 

nest beste år med 2346 deltakere på 24 arrangementer. 13 av seminarene var fellesarrangementer for totalt 

1324 deltakere, mens 11 var «Partnerseminarer», tilrettelagt for den enkelte partner, for totalt 1022 deltakere.   

 

Partnerforum (PF) har et bredt nedslagsfelt med bidragsytere og deltakere fra både offentlig- og privat sektor, 

noe som viser at Partnerforums arena har relevans også utover forumet. Ulikheten i deltaker- og 

innlederbakgrunn illustrerer hvordan PF befinner seg i et skjæringspunkt mellom forskning, politikk og 

forvaltning/praksis. Samarbeidets dugnadsånd og forpliktelsene fra partnerne bidrar til at forumet kan 

avholde seminarer basert på statsforvaltningens behov. Samspillet i forumet er avgjørende for at våre ansatte 

vil prioritere av sin tid og få relevant faglig påfyll i en presset arbeidshverdag.  

 

I år bidro 101 innledere (mot 71 i 2017 og 102 i 2016) av disse kommer i år 64 % fra offentlig og privat sektor, 

som utgjør en større andel av forumets innledere enn tidligere. Siden 2006 har  48 % av innlederne i gj.snitt 

kommet fra offentlig og privat sektor. Akademia (UH-sektoren) har i år 36 % av innlederne, mot 52 % i 

gjennomsnitt fra 2006. Det er spesielt annen forvaltning (enn partnerne) og private aktører som i år har økt sine 

andeler av innlederne. UiO har 19 % av innlederne, mot 26 % i snitt siden 2006. BI har 11 % mot 16 % i snitt i 

årene etter 2006. Før 2013 var overvekten av innledere fra UH-sektoren, i perioden fra 2013 til 2017 har 

«styrkeforholdet» (målt i antall innledere) vekslet mellom akademia og offentlig/privat sektor.  

 

Tema for seminarene besluttes av partnerne i fellesskap etter drøftelser i kontaktutvalget. Partnernes 

kontaktpersoner utfører et avgjørende arbeid i forumet, hvor mangfoldet av partnere sammen bidrar til 

praksisnære og dagsaktuelle problemstillinger.  

 

Under høstens jubileumsseminar på Blindern Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning viste statssekretær 

Aase Marthe Horrigmo (H) fra KMD i sitt åpningsfordrag til at UiO og BI har vært fremsynte som stiftet PF i 

1993. Partnerforum er i dag blitt et viktig og kompetent forum, vi har funnet vår form og treffer et stort behov i 

forvaltningen. Selv om konkurransen var blitt tøffere syntes ikke dette i følge Horrigmo å ha påvirket PF 

negativt, snarere tvert i mot - PF var blitt mer og mer interessant og relevant i måten vi utfordret både 

akademia og forvaltningen på. Horrigmo, som selv er statsviter, viste til titler og problemstillinger fra en rekke 

av våre arrangementer illustrert i en PDF som er kopiert inn nedenfor. Partnerforum bidrar i følge Horrigmo til 

å tenke nytt om forholdet mellom politikk og forvaltning, og reduserer avstanden mellom forskning og 

forvaltning.  

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2018/2018-23-10.html


 

                                
Et samarbeid mellom UiO, BI og statlig forvaltning 

partnerforum.uio.no 

 

3 

 

 

 

 

2. Medlemsoversikt 2018  

Følgende 22 virksomheter er partnere:  
 

 Arbeids- og sosialdepartementet  

 Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 

 Barne- og likestillingsdepartementet 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

 Direktoratet for forvaltning og IKT 

 Direktoratet for økonomistyring  

 Finansdepartementet  

 Helse- og omsorgsdepartementet 

 Justis- og beredskapsdepartementet 

 Klima- og miljødepartementet 

 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

 

 Kulturdepartementet 

 Kunnskapsdepartementet 

 Norges forskningsråd  

 Nærings- og fiskeridepartementet 

 Oslo universitetssykehus 

 Riksrevisjonen 

 Statens Lånekasse  

 Statens vegvesen -- Vegdirektoratet 

 Utenriksdepartementet 

 Handelshøyskolen BI 

 Universitetet i Oslo 

Oversikt over antall partnere fra noen tidligere år:  

2016: 23 partnere (rekord), 2010: 21 partnere, 2005: 8 partnere, 2000: 15 partnere og 1993: 9 partnere. 

 

Partnerne betaler et årlig medlemsbidrag som dekker forumets driftsutgifter (117.000 kr). Medlemskapet gir fri 

adgang til samtlige fellesarrangementer, samt et eget «partnerseminar». UiO og BI betaler ikke 

medlemsbidrag, men dekker kostnadene i forbindelse med drift av sekretariatets to stillinger og hovedkontoret 

på UiO.  

 

Samtlige partnere yter i tillegg en egeninnsats ved blant annet å delta aktivt i kontaktutvalg, på årsmøtet, i  

styringsruppen, med ressurspersoner til arbeidsgrupper knyttet til de største arrangementene og 

nettverkseminarene, samt bidrar med foredragsholdere og diskusjonsledere på arrangementer, og stiller med 

lokaler ved flere møter og seminarer. 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
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3. Årsmøtet  

Årsmøtet skal i år holdes ved UiO 6. desember 2018. Her møtes topplederne for å drøfte samarbeidets status 

og gi råd om prioriteringer for samarbeidet. Topplederne har det formelle ansvaret for samarbeidet, og 

godkjenner forumets årsplan. 
 

4. Styringsgruppen 

Styringsgruppen er nedsatt av Årsmøtet. Styringsgruppen har en rådgivende funksjon mht. Partnerforums 

daglige drift og består av fire representanter: Prorektor ved BI, viserektor ved UiO, to toppledere fra 

statsforvaltningen, samt en møtende vara fra en av partnervirksomhetene (statsforvaltningen). Representantene 

fra forvaltningen velges for en periode på 3 år om gangen, med mulighet for forlengelse. Så vidt mulig søkes 

unngått at begge de eksterne styremedlemmene skiftes ut samtidig.  

 

Vi har hatt flere endringer i styringsgruppen i 2018, som består/har bestått av departementsråd Tom Rådahl, 

departementsråd/Klima- og miljødepartementet, Marianne Andreassen, direktør/Lånekassen (frem til april 

2018), John-Arne Røttingen, direktør/Norges forskningsråd (valgt som møtende vara på årsmøtet 2017, ble 

fast medlem fra april da Andreassen sluttet i Lånekassen). Videre; Dag Morten Dalen, prorektor/BI (frem til 

juni), Amir Sasson prorektor/BI fra juni, og Åse Gornitzka, viserektor/UiO. Styringsgruppen fremmer forslag 

om et nytt tredje medlem fra de statlige partnerne på årsmøtet 2018.  

   

Styringsgruppen har hatt to møter med sekretariatet i 2018. Styringsgruppen har godkjent regnskap for 2017 

og gitt innspill til det faglige programmet for bl.a. topplederseminaret. 

 

5. Kontaktutvalget 

Partnerforums mål er å bidra til bedre samarbeid mellom partnerne og utdanningsinstitusjonene gjennom å 

etablere arenaer, kontakter og nettverk. Kontaktutvalget er et effektivt «bindeledd» mellom partnerne og 

sekretariatet og møtes fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hver partner har utpekt en eller flere 

kontaktpersoner som har det overordnede ansvaret for oppfølging av partnersamarbeidet i egen organisasjon. 

K-utvalget består i dag av nær 40 personer, flere partnere har etter hvert oppnevnt to kontaktpersoner, ofte med 

én representant fra fagavdelingene sammen med én fra HR-/administrasjonsavdelingen.
1
 Utvalget gir 

synspunkter på avholdte og kommende arrangementer, og utveksler erfaringer med mål om økt samarbeid på 

tvers av partnerorganisasjonene. Utvalget fungerer som et eget nettverk for partnerne i tillegg til de ulike 

arrangementstilbudene, og erfaringsutvekslingen resulterer ofte til annet samarbeid mellom partnerne. 

  

Kontaktpersonene videreformidler arrangementsinvitasjoner fra Partnerforums sekretariat til kolleger i egen 

virksomhet, ofte via intranett, og kobler også aktuelle ressurspersoner fra egen organisasjon til de ulike 

arbeidsgruppene som nedsettes i forbindelse arrangementene.  Til kontaktutvalgsmøtene inviterer sekretariatet 

aktuelle ressurser fra BI, UiO eller andre som ønsker å formidle seg  for partnerne. I år har Stat & Styring 

presentert seg for utvalget og invitert til samarbeid i forbindelse med tidsskriftets formidling av forumets 

aktiviteter. På det siste møtet som avsluttes med julebord inngår er iinnslag av «infotainment» om 

hurtigregning som forskningsformidling som underholdning, ved Yngve Vogt, Apollon/UiO. 

 

6. Partnerforum ved UiO 

UiO har 19 av 102 innledere på Partnerforums arrangementer, to flere enn i fjor, hvor det totalt sett var 71 

innledere. 15 av årets innledere bidro på fellesarrangementene og 4 på partnerseminarene. 12 av innlederne er 

menn og 7 kvinner, en kvinneandel blant UiO-innledere på 37 prosent. Se deltaker – og innlederoversikt 

bakerst i rapporten.     

 

                                                           
1
 Oversikt kontaktpersoner: http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/om/partnere-kontakt/ 

http://www.partnerforum.uio.no/
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/om/partnere-kontakt/
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Partnerforums sekretariat ledes av seniorrådgiver Kåre Svensson ved UiOs Kommunikasjonsavdeling, hvor 

PFs sekretariat er underlagt seksjonssjef Ingunn Wiig ved Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer. 

Sekretariatet får også støtte av seniorrådgiver Hedvig Lie Nygaard som bistår Partnerforum i 50 prosents 

stilling. UiOs kontaktpersoner i kontaktutvalget er kommunikasjonsrådgiver ved Samfunnsvitenskapelig 

fakultet, Gro Garbo Lien, og kommunikasjonssjef Helene Wilberg ved Humanistisk fakultet.  

 

UiOs internadministrasjon bistår sekretariatet på flere driftsområder. Partnerforums økonomi er plassert på 

UiO, her får sekretariatet jevnlig bistand fra UiOs internadministrasjon ved bl.a. seniorrådgiver Helene Jenssen 

Stockfleth, seniorkonsulent Katrine Hjerner Faber og seniorkonsulent Mette Børing. Forumets websider er 

under kontinuerlig utvikling med bistand fra bl.a. seniorrådgiver Camilla Eidsten Evensen i 

Kommunikasjonsavdelingen. Reprosentralen på Blindern står for kopiering av deler av forumets konferanse- 

og informasjonsmateriell.   

 

7. Partnerforum ved BI 

BI har i år 11 innledere på Partnerforums arrangementer, mot 9 i 2017. 4 av innlederne bidro på 

fellesarrangementene og 7 på partnerseminarene. 10 av innlederne var menn og 1 kvinne, dvs. en kvinneandel 

på 9 prosent. 

 

Partnerforums sekretariat har fra 2009 hatt et eget kontor på BI. Kontoret ledes av prosjektleder Camilla B. 

Greve og sorterer under Avdeling for Outreach, som ledes av avdelingssjef Sigrid Tofte Røiri. 

BIs representanter i kontaktutvalget er prosjektleder Nina E. Elstad i BI Executive, Corporate og Audun 

Farbrot, fagsjef for forskningskommunikasjon. 

  

Den grafiske avdelingen på BI ved Tone Schmidt har bistått med jevnlig oppdateringer av Partnerforums 

brosjyre og design av plakater og program.  BI har stått for trykking av deler av forumets konferanse- og 

informasjonsmateriell. BIs eventavdeling bidrar ved gjennomføring av arrangementer.  

 

8. Fellesarrangementer  

13 fellesarrangementer er avholdt i 2018, to flere enn strategi- og aktivitetsplanen la opp til. Av de to 

arrangementene som kom i tillegg var det ene utsatt fra 2017, det andre var et ekstra foredrag for forumets 

kontaktpersoner.  

 

Partnerforum har fem typer fellesarrangementer, og i tillegg arrangeres også ett partnerseminar, spesielt 

tilrettelagt for den enkelte partner (omtalt under pkt. 9). De fem typene fellesarrangementer er:  

1) Topplederseminar (1 stk.) 

2) Konferanser (vår og høst) 

3) Aktualitetsseminarer 2 stk.) 

4) Frokostmøter (4 stk.) 

5) Nettverksseminarer (2 seminarer årlig)  

 

I det følgende redegjøres for fellesarrangementene i nevnte rekkefølge. Arrangements- og deltakeroversikter 

følger også bakerst i dokumentet, se punkt 11-12.  

http://www.partnerforum.uio.no/
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8.1 Topplederseminar 

Topplederseminaret arrangeres i etterkant av årsmøtet og er tilrettelagt for partnernes toppledere. Seminaret 

har som mål å skape dialog omkring viktige temaer for velferdsstaten, og oppmerksomheten er rettet mot 

utfordringer for politikk- og virkemiddelutforming. Til seminaret inviteres Partnerforums toppledere 

og innledere fra forskning og forvaltning/næringsliv. 

 

Topplederseminaret arrangeres 6. desember ved Universitetet i Oslo 

Tittel: Styring i medienes tid 

 

Hvordan påvirker mediene relasjonen mellom departementer og underliggende etater? 

 

Program: 

• Styring i medienes tid, innblikk fra forskningen, Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis, UiO 

• Et blikk fra statens ekspertorgan for styring.Langsiktighet, faglighet og handlingsrom under press, 

Hilde Singsaas, direktør, DFØ 

• Offentlig lederskap i medienes søkelys, Sigbjørn Aanes, First House 

• Motvind fra alle kanter, Eva Hildrum, pensjonist, cand polit 

• Paneldebatt med spørsmål fra seminardeltakerne,  

ledet av John-Arne Røttingen, direktør, Norges forskningsråd 

 

Om seminaret:  

Alle er enige om at samhandlingen og styringen må bli bedre i offentlig sektor. Samtidig må forvaltningen 

forholde seg til en virkelighet hvor mediene får en stadig større plass. Oppslag i pressen, innsynsforespørsler 

og mediehenvendelser påvirker i stor grad hverdagen, og man bruker mye tid på å svare mediene, betjene 

politisk ledelse osv. 

 Hva har denne utviklingen å si for arbeidsprosesser og samhandlingen i forvaltningen? 

 Hvordan påvirkes forholdet mellom departementene og underliggende etater av stadig å være i 

medienes søkelys? 

 

Mens mediene og politikerne ønsker raske svar, krever sakenes kompleksitet ofte mer grundige prosesser. 

 Hvordan oppleves dette dilemmaet for ledelsen i sentralforvaltningen? 

 Er klimaet slik at faglige motforestillinger åpent kan presenteres, eller ligger det en forventning om 

politisk lojalitet som gjør dette vanskelig? 

   

Møteleder: Åse Gornitzka, viserektor UiO 

Antall deltakere: 24 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/topplederseminar/2018/2018-06-12.html
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8.2 Konferanser 

Partnerforum arrangerer to heldagskonferanser i 2018, vårkonferanse og høstkonferansen, som avholdes årlig 

på henholdsvis BI og UiO. Konferansene tar opp samfunnsaktuelle temaer som opptar forvaltningen på tvers, 

og er åpne også for andre enn partnere mot en deltakeravgift på kr 1500,-. Studenter og pensjonister betaler 

halv pris.  

 

8.2.1 Vårkonferansen 

Vårkonferansen om Fremtidens forvaltning, ble avholdt på Handelshøyskolen BI 29. mai 
 

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om 

faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan 

eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden? 

 

 

Del 1  Forvaltningen i nær og fjern framtid 

 Innovasjonsløftet i offentlig forvaltning, Paul Chaffey, statssekretær KMD 

 Hvordan vil offentlig forvaltning se ut i 2030?  Erland Skogli, partner Menon 

 Forsvarlig systeminnretning i offentlig forvaltning, Erik Magnus Boe, professor emeritus, UiO 

 

Del 2  Ledelse og organisering  

 Hva må til for å etablere tillitsbasert ledelse, Per Bleikelia, direktør Martina Hansens Hospital 

 Kunstig intelligens og lederens nye jobb, Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI 

 Konsernmodell i staten, Petter Skarheim, departementsråd, Kunnskapsdepartementet 

 Ny organisering av Skatteetaten 1.januar 2019 -  for fremtidens oppgaveløsning 

Nina Schanke Funnemark, ass. skattedirektør Skatteetaten 

 

Del 3  Omstilling og kultur  

 Best på feil. Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, Institutt for ledelse og organisasjon, BI 

 Hvorfor er mangfold viktig for forvaltningen? Morten Sonniks seksjonsleder IMDI  

 Are you taking the wrong approach to digital changes? Sut I Wong, Professor,  Institutt for 

kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI 

 

Del 4 Samskaping og brukermedvirkning 

 Samskaping for innovasjon i offentlig sektor. Forskningens rolle for utvikling av offentlige tjenester 

og forvaltning. Ane Marte Rasmussen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet 

 Tjenesteutvikling gjennom samskaping i norske kommuner. Et neoliberalt knep eller en metode for 

demokratisk innovasjon? Lars U. Kobro, forsker, Universitetet i Sørøst-Norge 

 Samskaping i Jevnaker – vi utvikler kommunen sammen med innbyggerne, May-Britt Nordli, 

rådmann Jevnaker kommune 

 Fremtiden blir overraskende  Arild Aspøy, redaktør Stat og Styring 

 

Møteleder: Camilla Bruusgaard Greve fra Partnerforums sekretariat, BI 

Deltakere: 176, herav 15 eksterne 
 

Arbeidsgruppen som bidro til konferanseprogrammet besto av: Anne Lieungh, NAV, Vivi Lassen, Difi 

Cecilie Midteide, Kulturdepartementet, Ståle Tangestuen; Klima- og miljødepartementet, Lise Vivienne 

Løseth, KD, Sverre Berg, DFØ, Margret Helgadottir, Bufdir, Carlo Thomsen, KMD, Audun Farbrot, og Nina 

Elstad, Handelshøyskolen BI samt Werner Christie, Handelshøyskolen BI. 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2018/2018-05-31%20Fremtidens%20forvaltning
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8.2.2 Høstkonferansen 

 

Høstkonferansen tar opp Bedre samarbeid på tvers  og avholdes 28. november på Blindern, UiO 

Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer? 

 

Store samfunnsutfordringer og kriser avdekker behov for en mer enhetlig forvaltning. 

Staten er sterkt sektorisert.Hvordan kan vi samarbeide bedre, og hvor er de gode eksemplene?  

Kan forvaltningen dele utviklingsinvestering og arbeidsbyrde? Hvilke gevinster kan dette gi? 

 

Del 1 Samhandling og samordning 

 Sykler over grensa - utfordring for samordning! Ingvild Aleksandersen, divisjonsdirektør i Bufdir 

 Kunnskap og samhandling Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge 

 Silovoktere eller samhandlingsanførere? Statssekretærer og departementsråder i skandinavisk 

perspektiv Jostein Askim, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 

Spørsmål fra salen ledet av Aslak Bonde, politisk analytiker 

 

Del 2  Samhandling på tvers 

 Tverretatlig samhandling – en innovasjonsreise? Hva kan vi lære ved å se på samordningsprosessen i 

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter med innovasjonsbriller? Hildegunn Vollset, 

avdelingsdirektør i Difi 

 Bedre samhandling på tvers av sektorene i nytt regjeringskvartal? Carlo Thomsen, prosjektsjef for 

Nytt regjeringskvartal 

 Samarbeid på tvers innad i forvaltningen, og mellom forvaltning og næringsliv Thomas Hoholm, 

førsteamanuensis ved BI. (utgikk pga sykdom) 

 Samhandling i næringslivet Mona Skaret, Innovasjon Norge 

Spørsmål fra salen ledet av Aslak Bonde 

 

Del 3  Samhandling på store og vedvarende samfunnsutfordringer 

 Hvordan kan vi nå bærekraftsmålene? Vidar Skagestad, Norges Forskningsråd 

 Barn og unge 0-24 år - et  felles samfunnsoppdrag. Kunnskapsdepartementet 

 Rettslige virkemidler for å sikre bedre samarbeid mellom velferdssektorene.  Presentasjon av 

rapporten Samarbeid til barn og unges beste utarbeidet av arbeidsgruppe i 0-24 programmet. 

Charlotte Stokstad, Seniorrådgiver, Bufdir 

 Bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere. Hvordan foregår samordning mellom 

kommuner og mellom de ulike forvaltningsnivåene? Anne Cathrine Brodtkorb, stabsdirektør, IMDI 

Oppsummering og diskusjon med salen Aslak Bonde 

 

Møteleder: Hedvig Lie Nygaard, Partnerforums sekretariat, UiO 

Deltakere: 168, herav 16 eksterne 
 

Arbeidsgruppen som har bidratt til konferanseprogrammet: Margrét Helgadottir, Bufdir, Lillian Margrethe 

Baltzrud, Norges forskningsråd, Mette Louise Mannsåker, Difi, Margrethe Ellingseter, DFØ, Ingunn 

Myklegard, Ingunn NAV, Petter Lodden, Fylkesmannen i Vestfold, samt Svein Bæra og Kristian Ødegård fra 

Utenriksdepartementet. I tillegg har Astri Hildrum og Hildegunn Vollset, Difi, og Bjørg Holen, KMD bistått 

med innspill. 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2018/2018-11-28%20Samhandling%20p%C3%A5%20tvers
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8.3 Aktualitetsseminarer 
Partnerforum har avholdt to aktualitetsseminarer i 2018. Aktualitetsseminarene er kun åpne for ansatte hos 

partnerne og spesielt inviterte.  

8.3.1 Aktualitetsseminar nr 1  ble avholdt 15. mars i Hovedbølet, Akersgata 64: 

Innbyggermedvirkning for bedre implementering av politiske beslutninger  

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

Seminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for. Hva er de viktigste utfordringene og 

mulighetene ved innbyggermedvirkning og samskaping? Erfaringer med samskaping fra KS, Oslo kommune 

og Danmark. 

 Samskaping  – om status, bakgrunn, arbeidsmåter og effekter  

Anne Romsaas, seniorrådgiver innovasjon,  KS 

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

Jacob Torfing, professor, Universitetet i Roskilde 

 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 

Møteleder: Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat, UiO  

Deltakere: 70, herav 7 eksterne 

8.3.2 Aktualitetsseminar 2 ble avholdt 23. oktober på Blindern, UiO 

Partnerforum 25 år – jubileumsseminar: Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning? 

Politikk eller forvaltning? En kamparena 

Forvaltning og politikk i et mediestyrt samfunn - går vi i riktig retning? 

 

 Åpningsforedrag for jubilanten ved Aase Marthe J. Horrigmo, statssekretær, KMD 

 Politikk eller forvaltning? Kamparenaen der sinnelagsetikk møter konsekvensetikk.  

Jon Gunnar Pedersen, Arctic Securities  

 Anti-byråkratiske profesjonsidentiteter blant norske, franske og britiske toppbyråkrater  

Marte Mangset, postdok. OsloMet 

 Hva er nytten av Partnerforum for BI og UiO? Tom Colbjørnsen, professor, BI 

 Nybrottsarbeid fungerer best på dugnad  Hans Christian Holte, skattedirektør 

 Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning? 

Samtale med Kristin Clemet, Civita og Andreas Halse, tidl.leder av Sosialistisk Ungdom,  

ledet av Jan Erik Grindheim, Civita/Universitetet i Sørøst-Norge 

 Forvaltning og politikk i et mediestyrt samfunn - går vi i riktig retning?  

Korte innlegg ved Trine Eilertsen, Aftenposten, Kjersti Løken Stavrum, Schibsted , Arild Aspøy, 

Stat og styring, og Eva Hildrum pensjonist, tidligere departementsråd. 

Samtale med innspill fra salen ledet av Jan Erik Grindheim 

 Positiv oppmerksomhet som ledelsesverktøy - også i disse Metoo-tider?  

Fanny Duckert, professor emerita, UiO 

 

Bursdagskake og mingling, tale ved Åse Gornitzka, viserektor, UiO. Etterpå gikk vi ut på Justisen cafe. 

Møteleder: Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat, UiO  

Deltakere: 110, herav 33 eksterne 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2018/2018-03-15.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2018/2018-23-10.html
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8.4 Frokostmøter 

Partnerforum held fire frokostmøter i 2018. Frokostmøtene er opne også for andre enn partnarane mot ei 

deltakeravgift på kr 400. Studentar og pensjonistar betalar halv pris. Programmet til frokostmøtene er på 

nynorsk.  

8.4.1 Frokost 1: Ble avholdt 10. april i Hovedbølet, Akersgata 64 

 

Dagens internasjonale politiske situasjon – bryt den liberale verdensorden saman? 

Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Både statlege og ikkje-statlege aktørar 

tek i bruk nye makt- og påverknadsmidler som krev politisk, økonomisk og militær innsikt. Det er eit auka 

behov for ei heilhetleg analyse av politisk risiko.   

 

Program 

 Væpna konflikter i endring Sverre Diesen, general og tidligare forsvarssjef 

 Europas nye utfordringar – migrasjonskrise, Brexit og re-nasjonalisering 

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, UiO 

 Nye handelskonflikter mens EU sine fellesinstitusjonar er under press 

Ola Storeng, økonomiredaktør, Aftenposten 

 Geopolitikk og endra vilkår for regional og statleg stabilitet 

Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO 

Diskusjon med innspel frå salen Diskusjonsleiar: Ola Storeng 

 

Deltakere: 68, hvorav 6 eksterne 

Møteleder: Camilla Bruusgaard Greve, Partnerforums sekretariat ved BI 
 

8.4.2 Frokost 2: Avholdt 22.mai, Hovedbølet, Akersg 64 

 

Tallenes tale – tull eller troverdig?  Seminar i samarbeid med Nordisk Administrativt Forbund 

Om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når 

vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit 

vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss? 

 

 Når tall teller - hva gjør kvantifisering av offentlig styring og indikatorregimer med samfunnets 

nøkkelinstitusjoner? Åse Gornitzka, viserektor, UiO 

 Verdsetting av naturen og hvordan tall kan brukes og ikke brukes til dette  

Tom Rådahl, departementsråd, Klima- og miljødepartementet 

 Statistikk og definisjonsmakt, ideen om offisiell statistikk og statistikkens uavhengighet  

Espen Søbye, forfatter og kritikar 

 Diskusjon med innspel frå salen, leia av Anne Heyerdahl,styreleder i norsk avdeling av Nordisk 

administrativt forbund 

 

 Deltakere: 136, hvorav 22 eksterne 

 Møteleder: Camilla Bruusgaard Greve, Partnerforums sekretariat ved BI 

 

8.4.3 Frokost 3: Avholdt 3.sept, Hovedbølet, Akersg 64 

 

 Utflytting av statlege arbeidsplassar  Seminar i samarbeid med Nordisk Administrativt Forbund 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2018/2018-04-10.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2018/2018-05-22.html
http://www.nafnet.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2018/2018-09-03.html
http://www.nafnet.no/
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Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal 

effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi? 

Er det draum eller realitet at statlege arbeidsplassar kan flyttast utan at oppgaveløysinga vert skadelidande.  

Og er det (kostnads)effektivt å flytte på statlege byråkratar? 

 

Program 

 Utflytting - mislukka distriktsbygging eller konstruktiv samfunnsbygging? Erling Dokk Holm, 

førsteamanuensis Høyskolen Kristiania  

 Var det riktig å flytte ut tilsyna? Christine Meyer, professor Norges Handelshøyskole  

 Flytting? Ja visst, men kvar og korleis? Trond Fevolden, spesialrådgivar Kunnskapsdepartementet 

 Diskusjon med innspel frå salen, leia av Aslak Bonde 

Deltakere: 82, hvorav 10 eksterne 

Møteleder: Camilla Bruusgaard Greve, Partnerforums sekretariat ved BI  

8.4.4 Frokost 4: Avholdes 19. desember  i Hovedbølet, Akersgata 64: 

Frukost med Bernt: Er ondskap ein sjukdom? 

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963 

 

- Er ondskap utrykk for ein sjukdom? Eller ein karakterbrist? Eit avvik i personlegdomen? Eller noko 

mange ‘normale’ kan falle for under inntrykk av totalitære ideologiar og/eller religiøs fundamentalisme?  

- Er Anders Behring Breivik eit døme? Kva med ISIS? Vil slike fenomen auka i åra som kjem og ytra seg i 

meir  terrorisme? 

- Adolf Eichmann – ‘banalt’ ond, ‘byråkratisk’ ond eller ‘normalt’ ond? Attersyn på Hannah Arendts møte 

med ondskapen i Jerusalem i 1963 

- Oppstod det ein ny type menneske under det nazistiske diktaturet? Ein utenkjande, ‘byråkratisk’ ‘banal’ 

mennesketype som sjølv aldri drap, men som sette seg bak skriveborda og ga ordrer? Og som ikkje ville 

ha sitjande på si ære at dei hadde vore valdelege. 

- Anbef å sjå filmen "Hannah Arendt" av Margrethe von Trotta (2012) i forkant av frukostseminaret. 

Program 

 Hannah Arendt, Eichmannssaka og "det ondes banalitet". Eit attersyn i ljos av fanatiseringa av politikk 

og religion i internettets tid.  

Bernt Hagtvet, professor UiO, Bjørknes Høyskole 

 Psykisk sjuk eller høgreekstremist? Psykoanalytisk perspektiv på terrorudåden til Anders Behring Breivik 

Siri Gullestad, professor, UiO  

 Nyare tenkning om ondskap i moralfilosofi og samfunnsvitskap  

Arne Johan Vetlesen, professor, UiO  

 Diskusjon og spørsmål med salen leidd av Bernt Hagtvet 

 

Deltakere: 128, herav 27 eksterne 

Møteleder: Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat ved UiO 

 

 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2018/2018-12-19.html
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8.5 Nettverk – Digitalisering i statsforvaltningen 

Partnerforums «nettverksvirksomhet» består av en seminarserie på seks arrangementer som forfølger ett 

hovedtema over tre år. Målet er å styrke erfaringsutvekslingen og legge til rette for dialog og nettverksbygging 

mellom partnernes ansatte og fagmiljøene ved BI og UiO. Nettverkene skal fremme aktuelle problemstillinger 

og forventninger, bevisstgjøre ansatte i statsforvaltningen og bidra til utveksling av relevant erfaring/kunnskap. 

Nettverksseminarene er kun åpne for partnernes ansatte. En trenger ikke å ha deltatt på tidligere seminarer for 

å delta/melde seg på. 

 

Kontaktutvalget fremmer forslag og vedtar  tema for nettverket. Partnere med relevante ressurser eller 

erfaringer inviteres spesielt til å bidra med sine kunnskaper om emnene. Tidligere nettverk har bl.a. hatt 

seminarer innen etikk, økonomistyring, innovasjon i offentlig forvaltning, HR og Arbeids- og 

organisasjonsformer.   

 

Dagens Nettverk om digitalisering i statsforvaltningen  ble opprettet i 2016 og vil i løpet av 2018 ha avholdt 

seminar nr. 4 (utsatt fra 2017), nr. 5, samt det 6. og avsluttende seminaret i nettverksserien. 

Partnerforums tidligere seminarer om digitalisering av offentlig sektor har vist at temaets aktualitet gjør det 

egnet for en lengre seminarrekke med mer rom for diskusjon og erfaringsutveksling. Vi står ved terskelen til 

samfunnsovergripende forandringer som innebærer unike muligheter mht. tjenester og menneskelig 

samhandling, men også betydelige farer og etiske dilemmaer. Vi må ta stilling til store og til dels 

problematiske spørsmål rundt overvåkning, sikkerhet, sårbarhet, personvern, forskyvning av maktforhold. 

 

8.5.1 Arbeidsgruppe 
En arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner fra partnerne vil fremme temaforslag og vurdere/komme med 

innspill til opplegg for seminarene. Følgende  har vært med i arbeidsgruppa: Geir Kristian Hansen (DFØ), Lise 

Nilsen (Justis- og beredskapsdepartementet), Hans-Jørgen Blomseth (Nærings- og fiskeridepartementet), 

Endre Grøtnes og  Arvid Thuestad (Difi), Line Langlo Spongsveen (NAV) og Dag Wiese Schartum (UiO). I 

tillegg har arbeidsgruppa (2016)  hatt deltakere fra Forskningsrådet og Oljedirektoratet. 

8.5.2 Oversikt over nettverksseminarene 

1. Generasjonsskifte og bruk av IKT – 23. aug. 2016 

2. Hvordan bruke lovgivningen for å fremme digitalisering?  - 9. januar 2017 

3. Digital forvaltning - fornying og forenkling i samspill med næringsliv - 8. nov. 2017 

4. Blockchain-teknologi - mer revolusjonerende enn internett? - 22. jan. 2018 

5. Personvern i en digital tidsalder - 10. okt. 2018 

6. Digitalisering av offentlige tjenester - hvor passiv skal borgeren være? – 10. des. 2018 

 

 

Om årets nettverksseminarer -  nr.  5: Avholdt 10. oktober på Blindern, UiO:  

 

Personvern i en digital tidsalder  

EUs Personvernforordning - hva bør statsforvaltningen være særlig oppmerksom på? 

Hvordan møter norske myndigheter EUs Personvernforordning? 

Hva gjør vi når elektroniske enheter samler data om oss, og hva kan dataene brukes til? 

Personvern i møte med digitalisering og tjenesteutvikling hos to partnere; NAV og OUS 

 
Program 

 De ti første ukene med ny personvernforordning Bjørn Erik Thon, direktør Datatilsynet 

 Case: NAVs personvernprosjekt Haakon Hertzberg, jurist, seksjonssjef, NAV 

 Case: OUS - personvernombudets erfaringer Heidi Thorstensen, Personvernombud og 

Informasjonssikkerhetsleder, Oslo Universitetssykehus 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/digitalisering/2016/2016-08-23.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/digitalisering/2017/2017-01-09.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/digitalisering/2017/2017-08-11.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/digitalisering/2018/2018-01-22
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/digitalisering/2018/2018-10-10.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/digitalisering/2018/2018-12-10.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/digitalisering/2018/2018-10-10.html
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 Personvern i en digital tidsalder, Tore Tennøe, direktør, Teknologirådet 

 Deling av data i HBP: Problemstillinger med store data i et stort EU-prosjekt 

Kevin McGillilvray, Personvernombud i the Human Brain Project (HBP), stipendiat, Universitetet i 

Oslo 

 Diskusjon med innspill fra salen ledet av Kevin McGillivray  

 

Deltakere: 140, herav 5 eksterne 

Møteleder: Kåre Svensson fra Partnerforums sekretariat, UiO. 

 

 

Nettverksseminar nr.  6: Avholdt 10. desember i Hovedbølet, Akersgt. 64:  

 

Hvor aktiv skal forvaltningen være når livet er en strøm av hendelser? 

Hva slags forvaltning vi vil ha – presser digitaliseringen fram nyskapninger vi ikke helt ser rekkevidden av? 

Står vi ved et veiskille mht hvor passiv borgeren skal være? 

 

- Hvilke muligheter og utfordringer  gir teknologien når vi bygger velferdsstaten basert på livshendelser? 

- NAV har med sin dreining av digitalisering i retning av livshendelser blitt et forbilde og rollemodell for 

digitalisering i offentlig sektor. I stedet for å lage store databaser ser NAV for seg en strøm av hendelser. 

NAVs arbeid er positivt for digitaliseringen, men hvilke problemstillinger reiser det, og hvor anvendelig 

er det for andre etater? 

- Hensikten med seminaret er å få bedre innsyn i hva NAV gjør på dette området, hvilke utfordringer dette 

har, både for bruker og for de offentlige styringsmodellen og hva en kan lære som har betydning for andre 

etater. 

 

Program 

 Livet er en strøm av hendelser  Bjørn Frode Kvernstuen, NAV 

 Veien til fremtidens velferdssamfunn  Torbjørn Larsen, NAV  

 Digitaliseringens muligheter og utfordringer  Hilde Lovett,  Teknologirådet 

 Intersectoral, interdisciplinary, innovation processes and universial design in public sector digitization 

strategies  George Anthony Giannoumis,  Oslo Met 

 Diskusjon ledet av Arild Haraldsen, Digi.no 

 

Deltakere: 73, herav 6 eksterne 

Møteleder: Camilal B. Greve, Partnerforums sekretariat, BI 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/digitalisering/2018/2018-12-10.html
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9. Partnerseminarer 

Partnerforum arrangerer årlig et seminar eller en annen bilateral aktivitet for hver enkelt partner.  Oversikten 

nedenfor viser 1022 deltakere på 11 partnerseminarer i 2018. UiO og BI har ikke partnerseminar. 

Partneren bestemmer selv tema, form og målgruppe for aktiviteten. Seminarene gir den enkelte partner 

anledning til å rendyrke etatsspesifikke problemstillinger og hente inn kompetanse på felter som er av spesiell 

interesse for partneren, og er et viktig fundament i det bilaterale partnersamarbeidet. Den bilaterale aktiviteten 

har en ramme på kr. 14 000 fra Partnerforums budsjett, men partneren står fritt til å bidra med egne midler 

utover denne summen. De bilaterale aktivitetene utarbeides av den enkelte partner i samarbeid med 

sekretariatet. 

 

Partnerseminarer  2018.  Tittel, tema og innledere   Delt. 

1 NFD Best på feil  Øyvind Kvalnes, BI 35 

2 KMD Politiske skandaler i det nye medielandskapet  Gunn Enli, UiO m.flere 39 

3 DFØ Motivasjon, endringsledelse og organisasjonsendring. Ny strategi.  Anders Dysvik, BI 28 

4 NFD Klassiske utfordringer for ledergrupper i departementene Henning Bang, UiO 40 

5 HOD Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Henning Bang, UiO 22 

6 NFR Porteføljestyring for investeringsvirksomheten Espen Henriksen, BI m.fl. 85 

7 KLD Miljøkriminalitet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Dag Hessen, UiO m. flere 150 

8 Lånek Samarbeid på tvers – hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur? Svein Andersen, BI 30 

9 Bufdir Kultur og motivasjon ved omorganisering Anders Dysvik, BI 190 

10 NAV Empowering leadership Lars Glasø, BI 103 

11 Riksrev Bedre revisjon av IT-systemer Espen Andersen, BI 300 

 
Antall deltakere på partnerseminarer i 2018: 1022 

 
 

   

 
Sammenlignet med de senere årene: 493 deltok på 5 arr i 2017, 1364 på 14 arr. i 2016, og 766 på  8 arr. i 2015. 

 

 
Siden revitaliseringen i 2006:  10 partnersminar i gjennomsnitt pr år. 

  

      

 

 

10. Planleggingsmøter 

Sekretariatet tar initiativet til bilaterale planleggingsmøter hos partnerne. 11 møter ble avholdt i 2018. Fokus 

for møtene er status for samarbeidet, oppslutning, kartlegging av utfordringer, diskusjon omkring målsetninger 

for arrangementer og videre samarbeid. Opplegg og innhold for evt partnerseminarene står sentralt i 

planleggingsmøtene. 

http://www.partnerforum.uio.no/
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11. Deltakeroversikter  

 

11.1  Jubileumsoversikter Partnerforum 25 år; 1993-2018  
 
364 arrangementer for 24 100 deltakere siden 1993 

Siden oppstarten i 1993 har Partnerforum avholdt over 360 arrangementer for over 24 100 

deltakere.  I forbindelse med jubileet har sekretariatet utarbeidet følgende oversikter via arkivet 

ved UiO. Samarbeidet har gjennom årene hatt nokså ulike arrangementsporteføljer, men fra 

«revitaliseringen» i 2006 av, er aktiviteter og registrering fulgt opp nokså systematisk og 

sammenlignbart.  

  

Tabell  1   Partnerforum 1993-2018 Deltakere, arrangementer og innledere    

Jubileumsoversikter Deltakere Arrangementer Innledere Kvinneandel 

1993-2018 24 100 364 1133*  -  

Gjsn pr år fra 2006-2018 1850 23** 80 32 % 

UH-sektor 
  

52 % 23 % 

Off og priv sektor     48 % 41 % 

UiO 
  

26 % 20 % 

BI 
  

16 % 23 % 

Annen UH 
  

10 % 23 % 

Partnerne 
  

25 % 42 % 

Annet emb 
  

10 % 33 % 

Private     14 % 36  
*Innledere fom. 2005 

** Fra 2006: Årlig avholdes i snitt  23 seminarer herav 10 partnerseminarer,  190  av de 1850 deltakerne er gjester/eksterne. 
 

Tabell 1 viser at Partnerforum har hatt  ca 24 100 deltakere på 364 arrangementer fra 1993. Siden 2005 

har 1133 innledere bidratt på arrangementene. Årlig siden 2006 har PF i snitt avholdt  23 seminarer for 

1850 deltakere. Av de 23 seminarer er 10 partnerseminarer.   

I snitt har 80 innledere bidratt, ca 52 % av innlederne kommer fra UH-sektoren, 48% fra offentlig eller 

privat sektor. 26% av innlederne kom fra UiO, 25% fra de statlige partnerne, 16% fra BI, 14 % fra privat 

sektor, 10% fra andre UH-institusjoner og 10% fra annet embetsverk enn partnerne.  

 

Av 1133 innledere fra 2005 tom 2018 er 775 menn og 322 kvinner, dvs  68 % menn og 32 % kvinner. 

Kvinneandelen blant innlederne fra de ulike aktørene har vært som følger: 23 % av innlederne fra UH-

sektoren og 41 % fra offentlig eller privat sektor. 20% av innlederne fra UiO er kvinner, 23% fra BI, 23% 

annen UH, 42 % fra partnerne, som har høyeste %-andel kvinner. 33 % av innlederne fra annet 

embetsverk var kvinner, og fra privat sektor 36 %. 

 
 

http://www.partnerforum.uio.no/
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11.2 Deltakeroversikt  Partnerforums arrangementer 2011-2018  

 

 
 

 

Tabell 2   Deltakeroversikt Partnerforum 2011-2018 

   År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fellesarrangementer 812 1134 1622 1121 1215 1595 1404 1324 

Partnerseminarer 612 768 476 422 769 1364 499 1022 

Deltakere samlet 1424 1902 2098 1543 1981 2959 1903 2346 
 

 

Tabell 2. Som vist i graf 1 og tabell 1 har 2346 deltatt i 2018, fordelt på ca 1324 på fellesarrangementene og 1022 på 

partnerseminarene. 2018 er vårt nest best år, etter rekordåret 2016 med 2959 deltakere. Deltakelsen i 2018 følger opp en 

generell positiv trend fra 2011 av,  avviket i 2017 med færre partnerseminarer hang sammen med redusert 

arbeidskapasitet i sekretariatet. 
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Tabell 3   Deltakeroversikt  - alle arrangementer 2018 

            22 partnere 

 

    13 

fellesarr 

11  

Partnersem 

Totalt  

2018 

1 Riksrevisjonen 35 300 335 

2 Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 135 103 238 

3 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet 26 190 216 

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 148 39 187 

5 Klima- og miljødepartementet 35 150 185 

6 Norges forskningsråd 31 85 116 

7 Universitetet i Oslo 110 - 110 

8 Nærings- og fiskeridepartementet  25 75 100 

9 Direktoratet for økonomistyring 38 28 66 

10 Lånekassen 28 30 58 

11 Arbeids- og sosialdepartementet 57  57 

11 Kunnskapsdepartementet 57  57 

13 Justis- og beredskapsdepartementet 56  56 

14 Helse- og omsorgsdepartementet 28 22 50 

15 Direktoratet for forvaltning og IKT  48  48 

16 Vegdirektoratet 32  32 

17 Oslo universitetssykehus 24  24 

18 Barne- og likestillingsdepartementet 23  23 

19 Handelshøyskolen BI 21 - 21 

20 Kulturdepartementet 20  20 

21 Finansdepartementet 18  18 

22 Utenriksdepartementet 12  12 

Totalt antall deltakere  fra partnerne 1134 1022 2156 

Eksterne deltakere  190   190 

Antall deltakere oppsummert 1324 1022 2346 

*10av 20 partnere avholdt Partnerseminar. BI og UiO avholder ikke partnerseminar.  

Tabell 3 viser at Riksrevisjonen, NAV og nykommeren Bufdir topper listen med hhv 335, 238 og 216 deltakere på 

Partnerforums arrangementer når begge arrangementstyper oppsummeres. De seks med flest deltakere relativt store 

partnerseminarer for hele virksomheten, som dermed gjør store utslag i tabellen. Partnere har ofte ulike målgrupper for 

partnerseminarene, et slikt seminar kan for eksempel være rettet mot en mindre ledergruppe.  

Flere partnerne har utsatt sine partnerseminarer til neste år.  
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Tabell 4  Fellesarrangementer, deltakere hos partner 2018 2017 2016 2015 

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 148 137 144 129 

2 Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 135 166 201 185 

3 Universitetet i Oslo 110 133 80 112 

4 Arbeids- og sosialdepartementet 57 37 55 37 

5 Kunnskapsdepartementet 57 51 50 42 

6 Justis- og beredskapsdepartementet 56 67 76 39 

7 Direktoratet for forvaltning og IKT  48 74 50 42 

8 Direktoratet for økonomistyring  38 42 47 50 

9 Klima- og miljødepartementet 35 27 36 29 

9 Riksrevisjonen 35 40 80 45 

11 Vegdirektoratet 32 87 40 63 

12 Norges forskningsråd 31 38 37 16 

13 Lånekassen 28 28 18  

13 Helse- og omsorgsdepartementet 28 31 50 41 

15 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet 26    

16 Nærings- og fiskeridepartementet 25 52 45 37 

17 Oslo universitetssykehus 24 55 40 31 

18 Barne- og likestillingsdepartementet 23 38 28  

19 Handelshøyskolen BI 21 40 36 42 

20 Kulturdepartementet 20 41 81 51 

21 Finansdepartementet 18 53 42 23 

22 Utenriksdepartementet 12 29 15 9 

Totalt antall deltakere på fellesarr. fra partnerne 1134 1277 1273 1273 

Eksterne deltakere på fellesarrangementer 190 127 300 128 

Sum, fellesarrangementer 1324 1404 1573 1595 

 

Tabell 5  Deltakere alle arrangementer 2018 2017 2016 2015 

Partnerseminarer – totalt 1022 443 1364 766 

= Totalt fellesarrangementer (tabell1) og partnersem 2346 1847 2937 1981 

Antall fellesarrangementer  13 13 12 11 

Gj.sn deltakelse per fellesarrangement  102 108 131 110 

Antall partnerseminarer 11 5 14 9 

Gj.sn deltakelse per partnerseminar 92 98 97 85 

 

Tabell 4 og 5 viser deltakertilhørighet for Partnerforums arrangementer fra 2018-2015. Oversiktene for 2018 viser at 

2346 har deltatt på 24 arrangementer. 1324 har deltatt på 13  fellesarrangementer, herav 190 eksterne. KMD, NAV og 

UiO har flest deltakere med hhv 148, 135 og 110 deltakere på fellesarrangementene. Gennomsnittlig deltakelse i 2018 for 

et fellesarrangement er 102, noe lavere enn de foregående årene, mens et partnerseminar i snitt har 92 deltakere. 
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12. Bidragsyteroversikter 

Tabell 6   Bidragsytere på arrangementer fordelt på type arrangement.  2018-2015 

 2018 – 23 arr. 2017 – 18 arr. 2016 – 25 arr. 2015 – 20 arr. 

Tilhørighet Felles 

(F) 

Partner 

(P) 

Sum F P Sum F P Sum F P Sum 

UiO 13 4 17 15 1 16 16 2 18 15 7 22 

BI      4 7 11 6 3 9 7 8 15 7 5 12 

Andre UH 8 0 8 8 0 8 9 5 14 7 4 11 

Partnerne 18 4 22 15 1 16 18 7 25 11 0 11 

Annen forv. 13 10 23 11 0 11 12 2 14 9 0 9 

Privat 16      4 20 10 2 12 12 4 16 13 0 13 

Samlet 72 29 101 65 7 72 75 25 102 62 16 78 

 
Tabell 6 viser 101 bidragsytere på 23 arrangementene i 2018 for de to typene arrangementer, fellesarrangementer (F) og 

partnerseminarer (P). Dette er 29 flere innledere enn i 2017, hvor 72 innledere bidro på 18 arrangementer, og like mange 

som «rekordåret» 2016. Annen forvaltning har hele 23 innledere, som er flest sammenlignet med øvrige kategorier, og 11 

flere enn i fjor, som også er langt fler enn tidligere år. Private aktører gjør det også bra med 20 innledere, hele 8 flere enn i 

fjor.  Tabellen viser 22 innledere fra Partnerne, som er 6 flere enn i fjor, UiO har 17 innledere, som er 1 flere enn i fjor, BI 

har 11 innledere, som er 2 flere enn i fjor. Annen UH-virksomhet har 8 innledere, alle på fellesarrangementer.   

 

Tabellen viser «minimumstall», antallet innledere involvert i PFs seminarer er totalt sett noe høyere.  

Å oppsummere antall innledere på arrangementene fordrer bruk av skjønn. Antall innledere på fellesarrangementene er 

enkelt å oppsummere, for «partnerseminarene» teller vi innledere hvor sekretariatet har bidratt i partnerens 

programutvikling, antallet slike innledere kan variere, fra ett eller to til flere.  

 
 

Tabell 7    Bidragsytere - kjønn - prosentandel kvinner, alle arrangementer  2018-2014 

Tilhørighet 2018 

♂         ♀       %♀ 

2017 

♂       ♀    %♀ 

2016 

♂       ♀      %♀ 

2015 

♂       ♀    %♀ 

2014 

♂         ♀    %♀ 

UiO 12 6 34 10 6 37 16 2 12 19 3 14 16 5 24 

BI 10 1 9 8 1 11 13 2 15 9 3 25 13 4 24 

Andre UH 6 2 25 3 4 57 9 5 36 7 4 36 6 2 33 

Partnerne 12 9 43 4 8 66 14 11 41 6 5 45 16 4 20 

Annen forv. 12 11 48 7 2 22 7 7 54 6 3 33 3 2 60 

Private 14 6 30 7 4 57 9 7 46 8 5 38 7 3 30 

Samlet 66 35 35 39 25 39 68 34 34 56 21 27 61 20 25 

 

Tabell 7 viser kjønnsfordelingen blant innledere i perioden 2018- 2014. Totalt var 35 av 101 innledere kvinner, dvs en 

kvinneandel på 35 prosent, mot 39 prosent i fjor.  Som vist i tabell 1 lå gjennomsnittlig kvinneandel for perioden 2006-18 

på 32 %  . Annen forvaltning og partnerne gjør det bra med hhv 48 og 45 %.  UH-sektoren er generelt krevende å 

balansere i, her gjør BI det svakest med kun 9 prosent, som også er lavt sammenlignet med BI ellers, samtg øvrige 

kategorier i  tabellen.  Prosentoversikten viser relativt store prosentvise utslag innen kategorier med lavt antall innledere.  

 

Sekretariatet har utarbeidet tabellen som et arbeidsredskap for å oppnå jevnere kjønnsfordeling i alle kategorier.  
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Tabell 8: Bidragsyternes sektortilhørighet – prosentvis fordeling    2018 og 2006-18 
Tilhørighet 2018 Gj.snitt perioden 2006-2018 

 UiO 17 % FoU- sektor  

 

  36 % 

26% FoU- sektor  

 

52% 

BI 11 % 16% 

Andre UH 8  % 10% 

Partnere 22 % Øvrig offentlig og privat 

sektor 
 

64 % 

25% Øvrig offentlig og privat sektor 

 

                      48% 
 

Annen forv. 23 %  

10% 

Private 

 

20 % 

 

14% 

100% 101 innledere 100% 80 innledere 

 
Tabell 8 viser bidragsytere og sektortilhørighet fordelt i prosent for alle 23 arrangementer i 2018. Av de 101 innlederne 

kommer i år hele 64 prosent fra offentlig og privat sektor, en høyere andel enn noen gang tidligere, mot  48 prosent i snitt 

for perioden fra 2006. 36 prosent av innlederne kom fra  universitets- og høgskolesektoren, mot 52 prosent som har vært 

gjennomsnitt for perioden fra 2006 (se tabell 1). Det er spesielt annen forvaltning (enn partnerne) og private aktører som 

har økt sin andel med innleder i 2018e, annen forvaltning er i år for første gang største kategori  med  23 prosent, mot 

normalt 10 prosent i snitt siden 2006. Private utgjør 20 prosent i 2018 mot normalt 14 prosent. UiO har størst tilbakegang 

med 17 prosent mot gjennomsnittlig 26 prosent siden 2006. Ser vi perioden fra 2013 til 2017  har styrkeforholdet  vekslet 

mellom akademia og offentlig/privat sekto,r med hver sin halvdel med flest innledere.  
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Tabell 9 Bidragsytere fra de statlige partnerne på fellesarrangementer:  2018 og samlet fra 2006 

  Partner 2018 2006-2017 Totalt 

1 Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV 3 12 15 

2 Arbeids- og sosialdepartementet  4 4 

3 Barne – og likestillingsdepartementet  1 1 

4 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 - 2 

5 Direktoratet for forvaltning og IKT 1 32 33 

6 Direktoratet for økonomistyring 1 9 10 

7 Finansdepartementet  11 11 

8 Helse – og omsorgsdepartementet  4 4 

9 Justis- og beredskapsdepartementet  8 8 

10 Kunnskapsdepartementet 2 19 21 

11 Klima- og miljødepartementet 1 14 15 

12 Kommunal- og moderniseringsdep 3 11 14 

13 Kulturdepartementet  1 1 

14 Statens lånekasse  1 1 

15 Norges forskningsråd 3 8 11 

16 Nærings- og fiskeridepartementet  6 6 

17 Oslo universitetssykehus 1 6 7 

18 Riksrevisjonen  6 6 

19 Vegdirektoratet  8 8 

20 Utenriksdepartementet  5 5 

 
Sum partnere 17 

166 totalt 

 =14 innledere pr år 
183 

 
Tabell 9 viser partnertilhørighet for innledere på fellesarrangementene (ikke partnerseminarer) samlet, for 2018 og for 

perioden 2006-2017. I alt har 17 innledere bidratt fra totalt ni av våre 20 statlige partnere i 2018.  

Ser vi perioden fra 2006 tom 2018 har Difi og KD flest innledere med henholdsvis 33 og 21 innledere. NAV og KLD  har 

begge hatt 15 innledere og KMD 14.  
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13. Abonnementsoversikt 

 
Tabell 10  Abonnenter som får tilsendt ferske faglige program på epost;  2018,  2016 og 2011 
Tilhørighet hos partnere Abonnenter 2018 Abonnenter 2016 Abonnenter 2011 

Arbeids- og sosialdepartementet 17 14 6 

Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 173 144 23 

Barne- og likestillingsdepartementet 5 5 - 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 4 - - 

Direktoratet for forvaltning og IKT 31 25 9 

Direktoratet for økonomistyring 9 9 8 

Finansdepartementet 16 11 4 

Helse- og omsorgsdepartementet 16 17  

Justis- og beredskapsdepartementet 26 22 - 

Klima- og miljødepartementet 9 8 3 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 47 43 15 

Kulturdepartementet 13 13 - 

Kunnskapsdepartementet 42 38 34 

Lånekassen 10 6 - 

Norges Forskningsråd 18 17 8 

Nærings- og fiskeridepartementet 30 31 20 

Oslo Universitetssykehus 64 56 10 

Riksrevisjonen 64 64 27 

Statens Vegvesen – Vegdirektoratet 55 56 4 

Utenriksdepartementet 19 14 1 

Handelshøyskolen BI 33 34 18 

Universitetet i Oslo 158 137 59 

Eksterne – ikke partnere 192 168 - 

Total ant.abonnenter 1051 930 266 

 

Tabell 10  viser at 1051 enkeltpersoner abonnerer på Partnerforums «ferske» program for påmelding til 

fellesarrangementer. Partnerne får også program via sine kontaktpersoner, som distribueres på partnerens intranett. 

Abonnementsordningen er frivilling og orienteres om på nettsiden og ved åpning av nær alle arrangementer.  

PF tilbyr to typer abonnementsordning – for ansatte hos «partnere» (som får alle typer felles arrangementsprogram), og 

«eksterne» som tilsendes program for våre  åpne arrangementer (frokoster, konferanser). 

Oversikten viser at NAV har flest abonnementer, med 173, UiO 158, OUS og Riksrevisjonen begge 64 og Vegdirektoratet 

55.  «Eksterne abonnementer» består av 165 personer. 

 

Oversikten er utarbeidet for å nå bedre ut med informasjon om vårt faglige tilbud til partnerne og andre interesserte.  

Det er ofte en sammenheng mellom antall deltakere på arrangementene og partnerens kjennskap til og bruk av  

abonnementsordningen.
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14. Oppsummering, aktivitetsoversikt – alle arrangementer 2018   

Nr Dato Arrangementstype Tittel Sted Deltakere 

1 22.jan Nettverksseminar BlockChain-teknologi - mer revolusjonerende enn internett? Hovedbølet 140 

2 01.mar Partnerseminar NFD: Best på feil, hvodan lære av feil og bruke dette aktivt i organisasjonen? NFD 35 

3 15.mar Aktualitetsseminar Innbyggermedvirkning for bedre implenmentering av politiske beslutninger Hovedbølet 70 

4 20.mar Partnerseminar KMD: Politiske skandaler i det nye medielandskapet Helsfyr 39 

5 21.mar Partnerseminar DFØ; Motivasjon, endringsledelse og organisasjonsendring DFØ 28 

6 10.apr Frokostseminar Dagens internasjonale politiske situasjon - Bryt den liberale verdensorden saman? Hovedbølet 68 

7 28.apr Partnerseminar NFD: Klassiske utfordringer for ledergrupper i departementene NFD 40 

8 22.mai Frokostseminar Tallenes tale - tull eller troverdig? Hovedbølet 136 

9 29.mai Vårkonferanse Fremtidens forvaltning BI 176 

10 12.jun Partnerseminar NFR: Portefjølestyring for investeringsvirksomheten NFR 85 

11 12.jun Partnerseminar HOD: Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? HOD 22 

12 13.jun Partnerseminar KLD: Miljøkriminalitet i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv KLD 150 

13 03.sep Frokostseminar Utflytting av stalige arbeidsplasser Hovedbølet 82 

14 09.okt Partnerseminar Lånekassa: Samarbeid på tvers - hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur? Son 30 

15 10.okt Nettverksseminar Personvern i en digial tidsalder UiO 140 

16 12.okt Partnerseminar Bufdir: Kultur og motivasjon ved omorganisering Bufdir 190 

17 23.okt Aktualitetsseminar 25-årsjubileum - Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning? UiO 110 

18 22.nov Partnerseminar Empowering leadership NAV 103  

19 28.nov Høstkonfeanse Bedre samarbeid på tvers UiO  168 

20 29.nov Partnerseminar Riksrevisjonen: Bedre revisjon av IT-systemer Rrev  300 

21 06.des Topplederseminar Styring i medienes tid UiO  24 

22 10.des Nettverksseminar Livsopplysninger i hendelsesstrøm - digitalisering av tjenester - hvor passiv skal borgeren være?  Hovedbølet  73 

23 11.des Konktaktutvalg Forskningsformidling som underholdning BI 9  

24 19.des Frokostseminar Er ondskap ein sjukdom? Hovedbølet 128  
Antall deltakere etter på 24 arrangementer 
 

2346 
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