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- Mange gode foredrag! Godt fornøyd - en av de bedre konferansene jeg har vært på den siste tiden!! 

- Vil applaudere at dere i det hele tatt hadde en konferanse med dette tema. Veldig viktig for oss 

i forvaltningen å bli tvunget til å se seg selv og egen rolle utenifra! 

- Den beste Partnerforum-konferansen jeg har vært på. Gode foredragsholdere, spennende 

panelsamtale og en frisk Halvorsen. Sejersted er alltid interessant og kvikk i formen. 
 

Sitater fra deltakerevalueringen av høstkonferansen 2019: «Er byråkratiet for introvert?» 

 

 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
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1. Innledning 

Årsrapporten gir en oversikt over forumets organisasjon, medlemmer og aktiviteter i 2019. Årsrapportens 

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

er lagt ut på video. 

 

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. 
                                                                                                                STAT OG STYRING 3-2018, S 39 

 

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og utvalgte statlige 

virksomheter, hovedsakelig departement og direktorater. Formålet er tverrsektorielt samarbeid for 

forskningsformidling og faglig utvikling av partnernes ansatte. Forumet ble etablert i 1993 og drives i regi av 

et sekretariat på vegne av partnerne. I høst inviterte våre to rektorer med støtte fra styringsgruppen de 

«resterende» fem departementene til medlemskap i Partnerforum: 

 

Partnerforum er opptatt av å styrke forumets sektorovergripende samarbeid, og inviterer samtlige 

departementer til å bli med og bidra i Partnerforum.  

 

Partnerforum utfordrer både akademia og forvaltningen, og bidrar til videreutvikling av 

forvaltningen. Det er i dag få tilsvarende sektorovergripende arenaer hvor statsansatte kommer 

sammen for faglig påfyll og deltakelse i diskusjoner hvor hovedtemaene befatter seg med forvaltnings- 

politikk i praksis. I et stadig mer komplisert og sammensatt samfunn preget av rask utvikling tror vi 

slike sektorovergripende møteplasser kan spille en viktig rolle for å fremme god forvaltning og 

samfunnsutvikling.1 

 

Partnerforum har i løpet av året fått to nye partnere; Helsedirektoratet ble med i høst, og fra nyttår 2020 blir 

Forsvarsdepartementet med. Vi teller ved årsskiftet 23 partnere, som er tangering av medlemsrekorden.  

 

 I alt har 2129 deltatt på 20 arrangementer. 12 av seminarene var fellesarrangementer for totalt 1285 deltakere, 

mens 8 av arrangementene var «Partnerseminarer», tilrettelagt for den enkelte partner, med totalt 844 

deltakere.  Dette er noe færre deltakere og seminarer enn i fjor, hvor vi hadde 2346 deltakere på 24 

arrangementer. Hovedbegrunnelsen for deltakernedgangen er at to av fellesarrangementene ble utsatt til 2020.  

 

Partnerforum har et bredt nedslagsfelt med bidragsytere og seminardeltakere fra både offentlig- og privat 

sektor. Variasjonen i innleder- og deltakerbakgrunn illustrerer hvordan PF befinner seg i et skjæringspunkt 

mellom forskning, politikk og forvaltning/praksis. Samarbeidets dugnadsånd og forpliktelsene fra partnerne 

gir seminarer basert på dagsaktuelle behov. 

 

Av årets 90 innledere kom 55 prosent fra offentlig og privat sektor, en noe høyere andel enn vanlig (48 prosent 

i snitt i perioden fra 2006). Til sammenligning kom 45 prosent av årets innledere fra universitets- og 

høgskolesektoren (52 prosent i gjennomsnitt for perioden fra 2006). 

Det er spesielt «annen forvaltning» (andre enn partnerne) og private aktører som har økt sin andel av  

innlederne, - annen forvaltning er i år, som i fjor, største kategori med 22 prosent, mot normalt 10 prosent i 

snitt siden 2006. Private utgjør 17 prosent i 2019, mot normalt 14 prosent.  

Ser vi perioden fra 2013 har styrkeforholdet vekslet noe mellom akademia og offentlig/privat sektor med hver 

sin halvdel med flest innledere.  

 

                                                           
1 Brevet ble i september sendt departementsrådene i hhv Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 

Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet samt Olje og energidepartementet. 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/
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Tema for seminarene besluttes i hovedsak av partnerne i fellesskap etter drøftelser i kontaktutvalget. 

Partnernes kontaktpersoner utfører et viktig og avgjørende arbeid i forumet, hvor mangfoldet av partnere 

sammen bidrar til praksisnære problemstillinger.  

 

Under åpningen av fjorårets 25-årsjubileumsseminar på Blindern Hvordan tenke nytt om politikk og 

forvaltning viste statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H) fra KMD til at UiO og BI har vært fremsynte som 

stiftet PF i 1993. Partnerforum er blitt et viktig og kompetent forum, har etter hvert funnet sin form og treffer i 

dag et stort behov i forvaltningen. Selv om konkurransen var blitt tøffere syntes ikke dette å ha påvirket PF 

negativt, snarere tvert i mot - PF er 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 arrangementer som 

vist i hennes bilde nedenfor. Partnerforum tenkte nytt om forholdet mellom politikk og forvaltning, og 

reduserte avstanden mellom forskning og forvaltning.  

 

 

2. Medlemsoversikt 2019  

Følgende 22 virksomheter er partnere:  
 

 Arbeids- og sosialdepartementet  

 Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 

 Barne- og familiedepartementet 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

 Direktoratet for forvaltning og IKT 

 Direktoratet for økonomistyring  

 Finansdepartementet  

 Helsedirektoratet (fra september) 

 Justis- og beredskapsdepartementet 

 Klima- og miljødepartementet 

 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

 

 Kulturdepartementet 

 Kunnskapsdepartementet 

 Norges forskningsråd  

 Nærings- og fiskeridepartementet 

 Oslo universitetssykehus 

 Riksrevisjonen 

 Statens Lånekasse  

 Statens vegvesen  

 Utenriksdepartementet 

 Handelshøyskolen BI 

 Universitetet i Oslo 

Antall partnere fra noen tidligere år: 2016: 23 partnere, 2010: 21, 2005: 8 partnere, 2000: 15 og 1993: 9 partnere. 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2018/2018-23-10.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2018/2018-23-10.html
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Partnerne betaler et årlig medlemsbidrag som dekker forumets driftsutgifter (for 2019: kr 119.000,-). 

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 

forumets hovedkontor på UiO (økonomi/web mm).  

 

Samtlige partnere yter i tillegg en egeninnsats ved å delta aktivt i bl.a kontaktutvalg, på årsmøtet, i 

styringsruppen, med ressurspersoner til ad hoc opprettede arbeidsgrupper knyttet til de største arrangementene 

og nettverksseminarene. De bidrar også med foredragsholdere og diskusjonsledere på arrangementer, og de 

stiller ofte med lokaler ved aktivitetene. 

 

3. Årsmøtet  

Årsmøtet for 2019 ble avholdt på BI 29. januar 2020. Her møttes topplederne for å drøfte samarbeidets status 

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

godkjenner forumets årsplan. 22 toppledere fra 15 partnere deltok på årsmøtet.  

 

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, tre toppledere fra 

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 2019, som bestå av Tom Rådahl, departementsråd/Klima- og 

miljødepartementet, John-Arne Røttingen, direktør/Norges forskningsråd og Hilde Singsaas/direktør for 

Direktoratet for økonomistyring. Singsaas ble innvalgt på årsmøtet 2018. Videre deltar Amir Sasson 

prorektor/BI og Åse Gornitzka, viserektor/UiO.   

   

Styringsgruppen har hatt to møter med sekretariatet i 2019. Styringsgruppen har godkjent regnskap for 2018, 

støttet opp under invitasjonen (nevnt innledningsvis) om å favne samtlige departementer som medlemmer. 

Invitasjonen ble begrunnet ut fra fokus på å ta samfunnsansvar og bidra på sektorovergripende møteplasser. 

Gruppen har også kommet med faglige innspill til flere av seminarprogrammene, blant annet er det årlige 

topplederseminaret blitt utsatt, og vil bli diskutert nærmere på årsmøtet.   

 

5. Kontaktutvalget 

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

etablere arenaer, kontakter og nettverk. Kontaktutvalget er det sentrale «bindeleddet» i dette arbeidet, hvor 

partnerne og sekretariatet møtes en gang hvert kvartal. Hver partner har utpekt en til to kontaktpersoner med 

ansvar 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.2 Utvalget gir synspunkter på avholdte og kommende 

arrangementer, utveksler egne erfaringer og har økt samarbeid på tvers av partnerorganisasjonene so mål.  

Utvalget fungerer dermed som et eget nettverk i tillegg til de ulike arrangementstilbudene, og innleder ofte til 

annet samarbeid mellom partnerne.  

  

Kontaktpersonene sprer arrangementsinvitasjoner til kolleger i egen virksomhet og kobler ressurspersoner fra 

egen organisasjon til de løpende fellesarbeidsgruppene som sekretariatet nedsetter. Kontaktpersonene avgjør 

også hvilke temaer som skal fokuseres på i forumet. Dette skjer i en tretrinns-prosess, først spiller hver partner, 

i likhet med sekretariatet ved hhv UiO og BI, inn forslag til tema og problemstillinger, deretter følger en 

                                                           
2 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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avstemming, og temaene rangeres. Størst oppslutning har høyest relevans samlet sett, og dekker beste 

virksomhetenes behov. I 2019 ble 90 temaer presentert og de 20 beste danner utgangspunkt for 

arrangementene i 2020. 

 

Til de fire kontaktutvalgsmøtene inviteres ellers inn ressurser fra BI, UiO eller andre utvalget som ønsker å 

formidle seg for partnerne. I år har følgende presentert seg på hver av de fire møtene: 

 

 Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet. Derfor må høyere utdanning og arbeidslivet involvere 

seg mer med hverandre. Anita Wold arbeidslivskoordinator, inviterte partnerne til samarbeid 

med Vitenskapsbutikken ved UiO. 

 Difis program for toppledergrupper. Tone Skåre, programleder. Bakgrunn og erfaringer første tre år. 

 Akademia og verdiskapning for samfunnet. Tom Lindtein, Business Development director, BI og Nina 

Elstad, kontaktperson BI. Akademias grunnmodell er å utvikle og kommunisere ny kunnskap sortert 

tematisk som disipliner. Men realiteten er at ny kunnskap i liten grad fører til endring av menneskers 

adferd eller impact. Vi trenger en ny tilnærming: Hvordan kan akademia og samfunnet samspille for å 

få maksimal verdiskapning og impact? 

 «Lederutfordringer – verdien av å reflektere over egne verdier». Foredrag ved Susann Gjerde som 

siden 2001 har undervist i ledelsesrelatert emner ved BIs Executive Master of Management. 

 

6. Partnerforum ved UiO 

UiO har 17 av 90 innledere på Partnerforums arrangementer, en andel på 19% mot 17% i fjor. 15 av innlederne 

bidro på fellesarrangementene og 4 på partnerseminarene. 12 av innlederne er menn og 5 kvinner, en 

kvinneandel blant UiO-innledere på 29 prosent, mot 37% i fjor. Se deltaker – og innlederoversikt bakerst i 

rapporten.     

 

Partnerforums sekretariat ledes av Kåre Svensson, seniorrådgiver ved UiOs Avdeling for kommunikasjon og 

samfunnskontakt, hvor PFs sekretariat er underlagt seksjonssjef Ingunn Wiig ved Seksjon for 

samfunnskontakt. Sekretariatet får også støtte av seniorrådgiver Hedvig Lie Nygaard som i år har bistått 

Partnerforum i ca 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 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 12 i fjor. Ni av innlederne bidro på 

fellesarrangementene og 2 på partnerseminarene. 7 av innlederne var menn og 4 kvinner, dvs. en kvinneandel 

på 36 prosent, mot 9 prosent i fjor. 

 

Partnerforums sekretariat har fra 2009 hatt et eget kontor på BI. Kontoret har fra 2016 blitt ledet av 

seniorrådgiver Camilla B. Greve og sorterer under Avdeling for Outreach, som ledes av avdelingssjef Sigrid 

Tofte Røiri. 

BIs representant i kontaktutvalget er prosjektleder Nina E. Elstad i BI Executive, Corporate.  

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.  

 

http://www.partnerforum.uio.no/
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8. Fellesarrangementer  

11 fellesarrangementer er avholdt i 2019, ett færre enn strategi- og aktivitetsplanen la opp til. Ett seminar er 

utsatt til nyåret (Nettverk Strategi), toppelderseminaret går ut, mens et ekstra foredrag ble før jul avholdt for 

forumets kontaktpersoner.  

 

Partnerforum har i utgangspunktet 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.  

 

8.1 Topplederseminar 

Topplederseminaret som var tenkt avholdt i januar 2020 utgikk. I stedet diskutere topplederne på årsmøtet om 

det var interesse for – og muligheter for en mer «fremoverlent» bruk av PF for topplederne,og evt hvordan 

utvikle forumet videre for kompetansebygging og faglig utvikling - forankret i forskningen og kunnskapen ved 

UiO og BI. Tom Rådahl, depråd i KLD, konkluderte (etter diskusjonen) med at vi har fått mange innspill å 

jobbe videre med for å øke PFs relevans generelt. Diskusjonen gikk i mindre grad inn på hvordan 

topplederseminarene bør legges opp, men flere ønskede temaer ble lansert.  

 
(Topplederseminaret har til nå blitt arrangert i etterkant av årsmøtet. Målet har vært å skape dialog omkring 

viktige temaer for velferdsstaten med oppmerksomhet rettet mot utfordringer for politikk- og 

virkemiddelutforming. Deltakere har vært Partnerforums toppledere og innledere fra forskning og 

forvaltning/næringsliv. Seminaret har blitt avsluttet med en middag for alle deltakerne). 

 
 

8.2 Konferanser 

Partnerforum arrangerte to heldagskonferanser i 2019, vårkonferanse og høstkonferanse 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  Styring og ledelse i staten ble avholdt på Handelshøyskolen BI 6. juni 2019 

 

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte med problemstillinger knyttet til lite samarbeid på tvers, for 

stor grad av detaljstyring, og lite rom for ledelse. Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på i dag? 

 

BIs rektor Inge Jan Henjesand ønsket velkommen.  

 

Del 1  

 Regjeringens styrke og makt: Utviklingen av regjeringens støtteapparat ved Statsministerens kontor 

Trond Fevolden, spesialrådgiver Kunnskapsdepartementet 

 Blikk fra forskningen Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis UiO 

 Samtale med Tore Eriksen, tidligere finansråd, og Bjørn Grydeland, tidligere dep.råd ved 

Statsministerens kontor, ledet av Kristoffer Kolltveit 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/topplederseminar/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2019/2019-06-06%20Styring%20og%20ledelse%20i%20staten
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Del 2 

 Har sektorstyring en fremtid?  Tom Colbjørnsen, professor BI 

 Samordning bør være en naturlig del av styringen på alle nivåer Hilde Singsaas, direktør DFØ 

 Departementene i førersetet for omstilling?  Dag Solumsmoen, seniorrådgiver Difi 

 Samtale med Tom Colbjørnsen og Hilde Singsaas ledet av Werner Christie, spesialrådgiver BI  

 

Del 3 

 Når potensialisering og samarbeid skal styres Thomas Hoholm, førsteamanuensis BI  

 Fra avdelinger, nivåer og sektorer til helhetlig innsats? Petter Skarheim, dep.råd, Kunnskapsdep. 

 Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune Janne Corneliussen, seksjonssjef Oslo Kommune og 

Marie Anbjørg Joten, Bydelsdirektør Ullern 

 Samtale med Thomas Hoholm, Marie Anbjørg Joten og Petter Skarheim ledet av Anders Dysvik, 

professor BI 

 

 NORSKE HEMMELIGHETER om arbeidsliv, kollegaer og det vi egentlig tenker i lunsjpausen 

Cathrine Louise Finstad, illustratør 

 

Konferanseleder: Camilla Bruusgaard Greve fra Partnerforums sekretariat, BI 

Deltakere: 185, herav 18 eksterne 
 

Arbeidsgruppen som bidro til konferanseprogrammet besto av: Tone Skåre, Difi 

Margaret Helgadottir, Bufdir, Marte Wæge Myklebust, DFØ, Lise Vivienne Løseth, KD 

Pål Erik Strande Olsen, Forskningsrådet, Asbjørn Valheim, KMD, Øyvind Møklebust, NAV 

Roger Jørgensen, UDAleksander Åsheim, JD, Terje Auestad, KLD, Charlotte Aspestrand, Statens Vegvesen, 

Nina Elstad, Handelshøyskolen BI, Arnfrid Arthur, KMD, Arild Aspøy, Stat og Styring. I tillegg fikk 

sekretariatet gode innspill fra Partnerforums styringsgruppe.  

 

8.2.2 Høstkonferansen  Er byråkratiet for introvert ble avholdt på Blindern, UiO 21. oktober 2019 

 

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

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Samfunnet og forvaltningen er i endring. Byråkratiet har et særlig ansvar for det langsiktige og 

kunnskapsbaserte og skal sikre stabilitet, konstitusjonelle regler og sannhetsplikt. Hvilke betingelser må vi 

forholde oss til for å utøve et godt byråkratisk håndverk? Er byråkratiet rigget for fremtiden, og tilstrekkelig 

lydhør for akademia og samfunnsutviklingen vi står overfor? Hvordan er samspillet mellom politikere, 

byråkrater og etater? Hvilke maktfaktorer og relasjoner er i spill, og hvordan ser alt dette ut fra utsiden? 

 

DEL 1: HVILKEN KOMPETANSE TRENGER FREMTIDENS BYRÅKRATI? 

 Innledning ved John-Arne Røttingen, administrerende direktør for Norges forskningsråd.  

 Deretter følger korte innlegg og panelsamtale ledet av Linn Stalsberg 

 Torgeir Larsen, assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet 

 Kompetansebygging for departementene Tor Saglie, spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdep  

 Byråkratiets kompetansebehov sett fra næringslivet Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO 

 Samspill mellom akademia og samfunn Thomas Hoholm, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI 

 

DEL 2: SAMSPILL OG DYNAMIKK I POLITIKKUTFORMING 

 Dynamikk mellom byråkrater og politikere Kristin Halvorsen, direktør Cicero 

 Tolgasaken - når byråkratiet settes på prøve Anne Pauline Jensen, direktør Statens sivrettsforvaltning 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2019/2019-10-21-er-byrakratiet-for-introvert2.html
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Del 3: HVA SLAGS KUNNSKAP ER RELEVANT FOR POLITIKK OG FORVALTNING, OG HVOR 

FÅR MAN DEN FRA? 

 Forskning og forvaltning – to ulike verdener eller tett sammenvevd? Taran Mari Thune, prof. UiO 

 Hvordan tar byråkratiet i mot kunnskap fra forskerne? En kommentar til Thunes innlegg Yngvar 

Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV 

 

DEL 4: HVILKEN FUNKSJON HAR BYRÅKRATIET I EN TID DER POPULISTISKE KREFTER 

FÅR STADIG STØRRE SPILLEROM? 

 Populister med makt og konsekvenser for byråkratiet Cathrine Moe Thorleifsson, forsker ved C-

REX Centre for Research on Extremism, UiO 

 Embetsverkets plikt til å sikre faglighet og rettssikkerhet Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat 

 Fra overordnede verdier til praktisk forvaltning: Hva kan jeg som byråkrat og embedsmann gjøre utfra 

de grunnleggende forvaltningsverdiene? Fredrik Bøckman Finstad, eksped.sjef Justis og 

beredskapsdepartementet   

 

 Skråblikk på det introverte byråkratiet Inger Johanne Sæterbakk, språkkonsulent 

 

Konferanseleder: Hedvig Lie Nygaard, Partnerforums sekretariat, UiO 

Deltakere: 242, herav 32 eksterne 
 

Arbeidsgruppen som bidro til konferanseprogrammet: Margrét Helgadottir, Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet, Fredrik Bøckman Finstad, Justis- og beredskapsdepartementet, Harald Saxegaard 

Direktoratet for økonomistyring. Innspill til programmet ble også gitt av Arild Aspøy Stat og styring og PFs 

styringsgruppe. 

 

8.2.3 Evaluering av Høstkonferansen  Er byråkratiet for introvert  

 

Generelt om Partnerforums evalueringsarbeid: Vi kvalitetssikrer kontinuerlig gjennom synspunkter på 

arrangementene via bla. kontaktutvalgsmøter, bilaterale planleggingsmøter samt i styringsgruppe- og årsmøter. 

Sekretariatet har ellers vært relativt tilbakeholden med å belaste deltakere ved stadige evaluering i etterkant av 

arrangementer.  

 

Evaluering av høstkonferansen er den tredje konferansen som til nå er evaluert. De tre evalueringene er utført 

via en anonym spørreundersøkelse, og resultatene presentert og diskutert med styringsguppe og kontaktutvalg. 

  

Arrangement  Tema    Sted Antall forespurte   Ant. svar Vurdering* 

Høstkonf. 2007     God styring i staten  UiO       98 deltakere        35 svar   3,7 

Vårkonf.   2010     Effektivitet i staten        BI          165 deltakere     84 svar   4,2 

Høstkonf.  2019    Er byråkratiet for introvert?   UiO    242 deltakere       81 svar   4,5 

 

*Forespørsel om totalvurdering; «Hva synes du om dagen alt i alt?»  Svaralternativene var: 5= meget 

nyttig/svært fornøyd, 1= ikke nyttig/ikke fornøyd. Det ble videre spurt om konferansen som helhet, utbytte i 

forhold til eget arbeidsområde, programposter samt konferanseorganisering.  De tre evalueringene hadde både 

kvantitative og kvalitative svaralternativer. 

 

Om evalueringene fra 2007 og 2010 

Begge spørreundersøkelsen ga generelt gode tilbakemeldinger, konferansen i 2010 traff bedre enn den første, i 

2007, mange var svært fornøyde men det ble i begge anledninger også vist til ønsker om forbedring.   

 

 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2019/2019-10-21-er-byrakratiet-for-introvert2.html


 

                                
Et samarbeid mellom UiO, BI og statlig forvaltning 

partnerforum.uio.no 

 

9 

 

Presentasjon av et utvalg av svar på evalueringene av høstkonferansen 2019 

 

Spørsmål: Er det deler av programmet eller arrangementet forøvrig du særlig vil trekke frem som 

vellykket?  

 Nei, jeg synes hele dagen var veldig bra. 

 Vil applaudere at dere i det hele tatt hadde en konferanse med dette tema. Veldig viktig for oss i 

forvaltningen å bli tvunget til å se seg selv og egen rolle utenifra! 

 Veldig gode innledere. Interessante tema. Lurt med fengende tittel 

 Panelsamtalen fungerte godt.  God ordstyrer. 

 Veldig nyttig med konkrete eksempler og resultater om samspillet mellom forskning og politikk. 

 

Spørsmål: Er det deler av programmet eller arrangementet forøvrig du særlig vil trekke frem som lite 

vellykket?  

 Lokalene - for få toaletter skapte lange køer. Også lang kø i lunsjen - men var god mat! 

 Første bolken ble alt for lang med for lang paneldebatt uten nytt innhold.  

 … jeg opplevde en snever framstilling av byråkratiet. Konferansen var nok aller mest relevant og 

spisset mot ansatte i departementene, og jeg skulle ønske at det ble framvist et større perspektiv der 

også direktoratene fikk en tydelig plass. 

 

 
Synspunkter på organisering      God      Kunne vært bedre     Dårlig  

Lengden på innleggene?    95 %     0 % 

Bruk av panelsamtale?    70 %    10 % 

Lokalene?     62 %     6 % 

Lunsj-/pauseavviklingen?      56 %  25 % 

Lyd og annet teknisk?    87 %     4 % 

Informasjon i forkant?   96 %     1 % 

Møteledelse og info underveis? 96 %      1 % 

 

Ønsker du deg en mer variert form på konferansedagen? 

Konferansen besto i hovedsak av monologer på ca 25 min, i tillegg til en panelsamtale.  

 

Skulle du ønske mer av følgende?   Ja   Nei  Betyr ikke så mye   

Flere panelsamtaler?      46  34 

Kortere innlegg?       74  17 

Noen lengre innlegg, mer i dybden?   23  60   

Større mulighet for å stille spørsmål?    67  20 

Bryte opp og skape mer variasjon?     45  40 

 

Kort oppsummert: Evalueringen gir mange gode tilbakemeldinger. De som deltok uttrykker at vi traff godt på 

bl.a innleggenes lengde, bruk av panelsamtaler, det tekniske samt informasjon og møteledelse. Kun 

lunsjavviklingen og deler av lokalenes egnethet får negative vurderinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
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8.3 Aktualitetsseminarer 
Partnerforum har avholdt tre aktualitetsseminarer i 2019. Aktualitetsseminarene er i utgangspunktet kun åpne 

for ansatte hos partnerne og spesielt inviterte. Seminar nr 2 var åpent for alle.  

8.3.1 Aktualitetsseminar nr 1  Om dagens internasjonale situasjon 16. januar Hovedbølet, Akersgata 64 

 

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?  
 

Det er sjelden at det geopolitiske bildet har endret seg så raskt som de siste par årene.  

Behovet for å forstå aktørene og de strategiske overveielsene de må gjøre er større enn kanskje noen gang.   

Usikkerhetene øker faren for at en eller flere av aktørene feilberegner motpartens handlingsmønster og snubler 

inn i en ødeleggende konflikt som man må tro alle vil unngå. 

 Geopolitikk og endrede vilkår for regional og statlig stabilitet, Øyvind Østerud, professor UiO 

 Nye handelskonflikter mens EUs fellesinstitusjoner er under press Ola Storeng, øk.redaktør, 

Aftenposten 

 Europas nye utfordringer – migrasjonskrise, Brexit og re-nasjonalisering, Janne Haaland Matlary, 

professor, UiO 

 Væpnede konflikter i endring – mellom strategi, økonomi og teknologi Sverre Diesen, general og 

tidligere forsvarssjef 

Diskusjon med innspill fra salen, ledet av Jan Erik Grindheim, Civita og Univ. i Sørøst-Norge 

Seminarleder: Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat, UiO  

Deltakere: 109, herav 7 eksterne 

8.3.2 Aktualitetsseminar 2 ble avholdt som et kveldsseminar den 27. februar i Akersgt. 64  

Framtidens offentlige sektor og forskningens rolle i forvaltningspolitikken 

 

Offentlig sektor står foran mange komplekse utfordringer, og reformer i forvaltningen står på politisk 

dagsorden nærmest hele tiden. I Norge er bruk av eksperter et viktig element i politikkutformingen, og dette 

gjelder også utforming av reformer i offentlig sektor. Vi spør: 

Hva er det beslutningstakere forventer fra eksperter på offentlig forvaltning? 

Hva er sentrale utviklingstrender i forskning på offentlig forvaltning?  

 

Program 

 Innledning ved Tobias Bach, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 

 Future trends of Public Administration - European perspectives Geert Bouckaert, professor i offentlig 

administrasjon, Leuven, Belgia   

 Forskning for politikkutforming - muligheter og utfordringer Anne Lise Fimreite, professor, UiB 

 Fag og politikk i reformarbeid i offentlig sektor Ingelin Killengreen, tidligere depråd og direktør 

 Hvordan bidrar forskning til politikkutforming? Terje P. Hagen, professor, UiO 

 Paneldebatt med spørsmål fra seminardeltakerne. Diskusjonleder: Tobias Bach, UiO 

 

Møteleder: Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat, UiO  

Deltakere: 90, herav 10 eksterne 

8.3.3 Aktualitetsseminar 3 var et kveldsseminar i Arendalsuka 12. august på MS Sunnhordland 

Debatt på TV - Spiller det noen rolle? Debatt om debatten 

Arrangement i samarbeid med Det humanistiske fakultet ved UiO, retorikkforskere fra BI og UiB. 

Presentasjon av ny forskning på seernes reaksjoner på TV-debattene, på politikernes svarstrategier og 

journalistenes spørsmålsstrategier. 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2019/2019-16-01.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2019/2019-27-02.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2019/2019-12-08.html
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«Retorisk drevne politikere og journalister kom for å diskutere hva som er en god debatt og hva som er de  

vanligste retoriske strategiene og uskikkene i norske TV-debatter.  

Etter samtalen ble partilederdebatten vist på storskjerm. Arrangementet er også på Facebook (link) 

 

I tillegg til forskere fra UiO, OsloMet, BI og UiB deltok disse i panelet: 

 Jon Georg Dale, samferdselsminister (Frp) 

 Karianne Solbrække, Nyhetsredaktør i TV2 ansvarlig for valgdekning og debatt 

 Rasmus Hansson, politiker for MDG 

 Arill Riise journalist og programleder på NRK og TV2. 

 Jens Elmelund Kjeldsen professor ved Universitetet i Bergen  

 

Seminarleder: Jens Elmelund Kjeldsen, professor UiB 

Deltakere: 85 

 

 

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. Programma til frokostmøtene er på 

nynorsk.  

8.4.1 Frokost 1 ble avholdt som et lunsjseminar 24. april 2019 i Hovedbølet, Akersgata 64 

 

Adferdsvitenskap – Et bidrag til mer kunnskapsbasert politikkutvikling? 

Adferdsvitenskapen bidrar med kunnskap om hvordan ulike psykologiske faktorer spiller inn for aktørenes 

opplevelser og adferd. Denne kunnskapen kan gi verdifulle innspill til utvikling av virkemidler for å nå 

politiske mål. 

Flere av landene rundt oss er opptatt av å spre kunnskap om adferdsvitenskap som bidrag i politikkutviklingen. 

Hvordan anvendes adferdsøkonomi i Norge i dag?  

 

Program 

 Adferdsøkonomi i praksis  Kjetil Bjorvatn, professor Norges Handelshøyskole  

 Et lab eksperiment om å opprettholde samarbeid for bedre miljøgevinster  

Karen Evelyn Hauge, forsker Frischsenteret, UiO 

 En nudge for likestilling  - små grep for en mer balansert fordeling av foreldrepengeperioden 

Anne Nørstenes, delprosjektleder NAV 

 Kan bruk av makt bygge tillit eller bryte ned tillit? Erfaringer fra Skatteetaten  

Thomas Tangen, Senior kommunikasjonsrådgiver 

 Diskusjon med innspill fra salen ledet av Hilde-Marie Branæs, seniorrådgiver, KMD 

 

Møteleder: Camilla Bruusgaard Greve, Partnerforums sekretariat ved BI 

Deltakere: 62, hvorav 10 eksterne 
 

8.4.2 Frokost 2: 11. september ved UiO i sentrum, Gamle festsal,- i samarbeid med Nordisk adm. forbund 

 

Forholdet mellom politikk og embetsverk  

 

Treffer nye retningslinjer og dilemmasamling utfordringene for forvaltningen?  

KMDs «Embetsverkets syv plikter om lovlighet, faglighet og sannhet» er ment som eksempler på situasjoner 

som kan reise tvil om hvilken handling som er den beste.  

 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.facebook.com/events/2181163842009884/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2019/2019-04-24.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2019/2019-09-11.html
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Ifølge tidligere departementsråd Eva Hildrum, gir dilemmasamlingen «…et usedvanlig sannferdig innblikk i 

hvor krevende samhandlingen mellom politikere og embetsverk kan være, for eksemplene er helt realistiske. 

Det er ingen ting i denne samlingen av dilemmaer som overrasker meg.» (Stat og Styring 2-2019) 

 

Gir retningsslinjene og pliktene retning for dagens embetsverk?  

Som diagnose på norsk sentralforvaltning: Beskriver den reelle utfordringer for forvaltningen?  

 

Program 

 Syv plikter for embetsverket Eivind Dale, departementsråd KMD  

 Plikter, retningslinjer og dilemmaer Eivind Smith, professor UiO 

 Hvordan takle embetsmannens dilemmaer? Ida Børresen, tidl. direktør Stortinget 

 Lojalitet og integritet Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør  

 Moderator og debattleder: Arild Aspøy, redaktør Stat og Styring 

 

Møteleder: Camilla Bruusgaard Greve, Partnerforums sekretariat ved BI 

Deltakere: 180, hvorav 31 eksterne 

 

 

8.4.3 Frokost 3: Avholdt den 27. november, UiO sentrum, Professorboligen 

 

 Digital kompetanse og læringsverktøy  
 

Kva krev ei omlegging frå tradisjonell opplæring til digital læring? 

Omlegging til digital læring i staten krev endring i kunnskap, ferdigheter og haldningar om korleis læring på 

arbeidsplassen fungerer, og korleis digital læring bør settas i samenheng med uformell og praksisbasert læring.  

Kven bruker digitale læringsverktøy, korleis vert dei brukt, og kva skal til for å lukkast? 

 

 Dybdelæring i det digitale klasserommet  Øystein Gilje, førsteamanuensis UiO 

 Korleis kan UH-sektoren generelt og BI spesielt vere ein effektiv og relevant læringspartnar for 

arbeidslivet? Anne Berit Swanberg, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI 

 Erfaring med digital kompetanseutvikling Anne Marie Lossius, spesialrådgjever, Oslo kommune 

 Vegen til meir modell- og datadriven verksemd - kva no? Johan Fu, leiar, Lånekassen 

 Panelsamtale leia av Ellen Strålberg, fagdirektør Difi 

 

Møteleder: Camilla Bruusgaard Greve, Partnerforums sekretariat ved BI  

Deltakere: 88, hvorav 18 eksterne 

 

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

Frukost med Bernt – Den spanske tragedien 
 

Kva kan vi lære av den spanske borgarkrigen i dag? 

 

 Kvifor har nettopp denne borgarkrigen – så fjern og framand – skapt eit engasjement utan like, her 

heime og internasjonalt? 

 Trongen til å finne ut av kva som eigentleg hendte har bragt fram eit materiale som veks i tilfang 

frå år til år, og som gjer denne borgarkrigen meir og meir mangesidig. Vi veit no meir enn 

aktørane sjølv kunne vite. 

 Den spanske overgangen til demokrati frå 1975 til 1981 danna eit mønster for liknande 

demokratiseringsprosessar i Sør Afrika og Latin-Amerika. Er det her ein modell for framtidige 

demokratiseringsprosessar? 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2019/2019-11-27.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2019/2019-12-19.html
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 Katalonia er i opprør – ein arv frå Franco-tida? Kva sit eigentleg att frå diktaturet i dagens Spania? 

Er det nye høgrepartiet Vox eit Franco-parti? 

 

Program  

 Årelatinga i Spania - opphav og etterverknader - eit perspektiv etter åtti år  

Bernt Hagtvet, professor Bjørknes/UiO 

 Diskusjon og spørsmål med salen leidd av Bernt Hagtvet 

 

Møteleder: Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat ved UiO 

Deltakere: 81, herav 8 eksterne 

 

 

8.5 Nettverk – Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor 

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 digitaliseirng, etikk, økonomistyring, innovasjon i offentlig forvaltning, HR og Arbeids- og 

organisasjonsformer.   

 

Dagens nettverkserie Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor  ble opprettet i 2019 og vil i løpet 

av 2019-2021 avholde seks seminarer, fordelt på to seminarer årlig. 

 

Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor – hvordan ivareta fremtidige tjenestebehov? 

Partnerne ønsker følgende fokus for nettverkets seminarer i nettverket: 

 Bruk av mål- og resultatstyring må bygge på analyser av behov. 

 Hvordan kan departementene og virksomhetene arbeide sammen om strategiske analyser og utvikling? 

 Hvordan kan man komme fra NOU-er og Stortingsmeldinger til ny virksomhetsstrategi og 

tjenesteportefølje? 

 Hva gjør man når måloppnåelse avhenger av samspill mellom flere departementer/sektorer? 

 Hvilke verktøy og teknikker kan brukes? 

 Eksempler på analyser og strategiutvikling i offentlig sektor. 

 

8.5.1 Arbeidsgruppe 
En arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner fra partnerne fremmer temaforslag og opplegg for seminarene. 

Gruppa har hatt to møter i 2019. Følgende partnere er med i arbeidsgruppa (januar 2020): Arbeids- og 

sosialdepartementet (2 delt.), Klima- og miljødepartementet, Norges forskningsråd, DFØ og Difi.  

Gruppa møtes fortrinnsvis mellom hvert seminar. Gruppa har hatt to møter i 2020. 

 

 

 

 

 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/strategisk%20analyse/
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8.5.2 Oversikt over nettverksseminarene 

 

Om nettverksseminar nr. 1: Hva er en god strategi?   Avholdt  18. juni 2019 på BI  

 

Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med? 

 

Utvikling og omstilling i statsforvaltningen dukker stadig opp som nøkkelbegrep for å lykkes med å levere 

gode tjenester til et samfunn i rask utvikling. Likevel kan det synes som om embetsverket ikke får det helt til. 

Hvordan kan vi bli bedre på langsiktighet ved hjelp av virksomhetenes strategier? 

   

Nettverkets første av seks seminarer tok opp: 

Hva kjennetegner strategiforskningen i dag? 

Hva er dilemmaene i godt strategisk arbeid og hvor ligger våre utviklingsmuligheter? 

Hvordan jobber privat- og offentlig sektor med strategi? Hva kan vi lære av privat sektor? 

 

Program 

 Strategi: Trenger vi dette begrepet, og hvordan kan det være nyttig? Randi Lunnan, professor, BI 

 Hva kjennetegner strategi i offentlig sektor? Tobias Bach, professor, UiO 

 Samtale mellom Randi Lunnan og Tobias Bach om strategibegrepet 

 

Hva er en god virksomhetsstrategi, hvorfor er den viktig og hvordan skal den etableres?  

 Case fra offentlig sektor: Skatteetaten: Hvorfor mener vi det er viktig å tenke langsiktig?  

Randi Marie Tandle, leder, Skattedirektoratets strategiseksjon 

 Case fra privat sektor: Telenor Norge: Fra sentralbord til 5G og strategienes rolle  

Øystein Myrvold, strategidirektør, Telenor Norge 

 Diskusjon med innspill fra salen.  

 

Diskusjonsleder og seminarleder: Werner Christie, spesialrådgiver BI 

Deltakere: 116, herav 2 eksterne 

 

 

Seminar nr 2. tar opp rammer og gråsoner rundt direktoraters og departementers strategiarbeid, hvor NAVs 

strategi er ønsket som case. Seminaret skulle etter planen vært avholdt i desember, men er utsatt til 3. februar 

2020.  

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/strategisk%20analyse/2019/2019-06-18.html
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9. Partnerseminarer 

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

nedenfor viser 844 deltakere på 8 partnerseminarer i 2019. Dette er to seminarer færre enn et gjennomsnittsår i 

PF. Flere partnere har imidlertid utarbeidet planer for seminarer som avholdes i 2020.  

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  2019.  Tittel, tema og innledere   Delt. 

1 KUD 

 

Fagdag, Ungdomskultur. Ungdom og internett Elisabeth Staksrud, UiO 130 

2 OUS 

 

Hvordan får vi til endring og samarbeid på tvers av organisasjonen? Bjørn E Mørk, BI 330 

3 U.D. 

 

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år Per Lægreid, UiB 40 

4 KMD 

 

Økonomiseminar: SSB. Kartverket, NRK og Norske Hemmeligheter Cathrine Finstad m.fl. 46 

5 KLD 

 

Bærekraftsmålene - behov for handling Arne J. Vetlesen, UiO mfl. 126 

6 Difi 

 

Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor? Marunn Aanestd UiA mfl. 72 

7 BFD 

 

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring Anne L. Vaagaasar, BI 30 

8 BFD 

 

Digitalisering - hvorfor og hvordan? Silvija Seres m.fl. 70 

 
Antall deltakere på partnerseminarer i 2018: 844 

 
 

   

 
Sammenlignet med de senere årene: 1022 deltok på 11 arr. i 2018. 493 på 5 arr i 2017, 1364 på 14 arr. i 2016, og 766 på  8 015. 

 

 
Siden revitaliseringen i 2006 er avholdt ca 10 partnerseminar i gjennomsnitt pr år. 

  

      

 

 

10. Planleggingsmøter 

Sekretariatet tar årlig initiativ til bilaterale planleggingsmøter hos partnerne. De aller fleste partnere har hatt ett 

eller også flere planleggingsmøter ila 2019. Partnerne følges også jevnlig opp over telefon og epost. Fokus i 

møter og dialog er status for samarbeidet, oppslutning, kartlegging av samarbeidsutfordringer, diskusjon 

omkring arrangementer og videre samarbeid. Opplegg og innhold for evt partnerseminar(er) er et viktig tema 

på møtene. 

http://www.partnerforum.uio.no/
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2019/partnerseminar-for-kulturdepartementet.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2019/partnerseminar%20for%20Oslo%20universitetssykehus
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2019/partnerseminar-for-utenriksdepartementet
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2019/partnerseminar-for-kommunal-%20og%20moderniseringsdepartementet
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2019/b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene%20-%20behov%20for%20handling
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2019/partnerseminar-for-DIfi
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2019/2019-11-28.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2019/partnerseminar-for-barne-%20og%20familiedepartementet
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11. Deltakeroversikter  

 

11.1  Totaloversikt Partnerforum; 1993-2018  
 
384 arrangementer for 26 200 deltakere siden 1993 

Siden oppstarten i 1993 har Partnerforum avholdt over 380 arrangementer for over 26 000 

deltakere.  I forbindelse med jubileet i fjor utarbeidet sekretariatet noen 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.  

2019-tallene omtales i liten grad i tabell 1 men er utførlig utdypet i de øvrige tabellene. 

  

Tabell  1   Partnerforum 1993-2019 Deltakere, arrangementer og innledere    

 
Deltakere Arrangementer Innledere Kvinneandel 

2019 
1993-2019 totalt 

2129 
24 100 

20 
384 

90 
1223*  

41 
-  

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

UH-sektor    – ll -- 
  

52 % 23 % 

Off og priv sektor – ll --     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 2129 deltakere på 20 arrangementer. Av 90 innledere var 

kvinneandelen 41%.  

 

Ser vi perioden fra 1993-2019 hadde ca 24 100 deltakere på 383 arrangementer. Siden 2006 har 1233 

bidratt på arrangementene. Fra 2006-2018 er det gjennomsnittlig avholdt 23 seminarer for 1850 deltakere 

med 80 innledere (årlig). Ca 52 % av disse innlederne kom 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 2006 tom 2018 var 775 menn og 322 kvinner, dvs  68 % menn og 32 % kvinner. 

Kvinneandelen blant innlederne fra de ulike aktørene har vært: 23 % av innlederne fra UH-sektoren og 41 

% fra offentlig eller privat sektor. Videre: 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 2011-2019  

 

 

 
 

 

 

Tabell 2   Deltakeroversikt Partnerforum 2011-2019 

   

 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fellesarrangementer 812 1134 1622 1121 1215 1595 1404 1324 1285 

Partnerseminarer 612 768 476 422 769 1364 499 1022 844 

Deltakere samlet 1424 1902 2098 1543 1981 2959 1903 2346 2129 
 

 

Tabell 2. Som vist i graf 1 og tabell 1 har 2129 deltatt i 2019, fordelt på ca 1285 på fellesarrangementene og 844 på 

partnerseminarene. 2019 er vårt tredje best år. Rekordåret er 2016 ed 2959 deltakere. Deltakelsen i 2019 følger opp en 

generell positiv trend fra 2011, avviket i 2017 hang sammen med redusert arbeidskapasitet i sekretariatet. 

   

http://www.partnerforum.uio.no/
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Tabell 3   Deltakeroversikt  - alle arrangementer 2019            

22 partnere 

 

    12 

fellesarr 

8 * 

Partnersem 

Totalt  

2019 

1 Oslo universitetssykehus 26 330 356 

2 Klima- og miljødepartementet 41 126 167 

3 Kulturdepartementet 25 130 155 

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 94 46 140 

5 Barne- og familiedepartementet 36 100 136 

6 Direktoratet for forvaltning og IKT  47 72 119 

7 Universitetet i Oslo 113 - 113 

8 Kunnskapsdepartementet 87  87 

9 Justis- og beredskapsdepartementet 81  81 

10 Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 79  79 

11 Utenriksdepartementet 20 40 60 

12 Riksrevisjonen 58  58 

12 Arbeids- og sosialdepartementet 58  58 

14 Finansdepartementet 57  56 

15 Direktoratet for økonomistyring 54  54 

16 Handelshøyskolen BI 48 - 48 

17 Nærings- og fiskeridepartementet  34  34 

18 Norges forskningsråd 24  24 

18 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet 24  24 

20 Lånekassen 22  22 

21 Statens vegvesen 19  19 

22 Helsedirektoratet (fra september) 14  14 

Totalt antall deltakere  fra partnerne 1149 844 1124 

Eksterne deltakere  136   136 

Antall deltakere oppsummert 1285 844 2129 

*7 av 20 partnere avholdt Partnerseminar. Barne- og fam.dep hadde to seminarer.  

BI og UiO avholder ikke partnerseminar.  

Tabell 3 viser at Oslo universitetssykehus topper listen med 356 deltakere, hvorav 330 på partnerseminaret. Klima- og 

miljødepartementet, Kulturdepartementet  og KMD følger deretter med hhv 167, 155 og 140 deltakere, felles for disse aer 

at de både har avholdt partnerseminarer i tillegg til deltakelse på fellesarrangementene - når begge arrangementstyper 

oppsummeres. Partnere har ofte ulike målgrupper for partnerseminarene, et slikt seminar kan for eksempel være rettet mot 

en mindre ledergruppe (Utenrikdepartementet.). Flere partnerne har som nevnt utsatt sine partnerseminarer til neste år. 

Flest deltakere på fellearrangementene har UiO (113), KMD (94) og KD (87).  

http://www.partnerforum.uio.no/
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Tabell 4  Fellesarrangementer, deltakere hos partner 2019 2018 2017 2016 

1 Universitetet i Oslo 113 110 133 80 

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 94 148 137 144 

3 Kunnskapsdepartementet 87 57 51 50 

4 Justis- og beredskapsdepartementet 81 56 67 76 

5 Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 79 135 166 201 

6 Riksrevisjonen 58 35 40 80 

7 Arbeids- og sosialdepartementet 58 57 37 55 

8 Finansdepartementet 57 18 53 42 

9 Direktoratet for forvaltning og IKT  47 48 74 50 

9 Handelshøyskolen BI 48 21 40 36 

11 Klima- og miljødepartementet 41 35 27 36 

12 Direktoratet for økonomistyring  54 38 42 47 

13 Barne- og familiedepartementet 36 23 38 28 

13 Nærings- og fiskeridepartementet 34 25 52 45 

15 Oslo universitetssykehus 26 24 55 40 

16 Kulturdepartementet 25 20 41 81 

17 Norges forskningsråd 24 31 38 37 

18 Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet 24 26   

19 Lånekassen 22 28 28 18 

20 Utenriksdepartementet 20 12 29 15 

21 Statens vegvesen 19 32 87 40 

22 Helsedirektoratet (partner fra september) 14    

Totalt antall deltakere på fellesarr. fra partnerne 1149 1134 1134 1277 

Eksterne deltakere på fellesarrangementer 136 190 190 127 

Sum, fellesarrangementer 1285 1324 1324 1404 

 

Tabell 5  Deltakere alle arrangementer 2019 2018 2017 2016 

Partnerseminarer 844 1022 443 1364 

= Totalt fellesarrangementer (tabell 1) + Partnerseminarer 2129 2346 1847 2937 

Antall fellesarrangementer    12 13 13 12 

Gj.sn deltakelse per fellesarrangement  107 102 108 131 

Antall partnerseminarer 8 11 5 14 

Gj.sn deltakelse per partnerseminar 105 92 98 97 

Gjennomsnittlig antall deltakere per arrangement 106 102 112 118 

 

Tabell 4 og 5 viser deltakertilhørighet for Partnerforums arrangementer 2019-2016. Oversiktene for 2019 viser at 2129 

har deltatt på totalt 20 arrangementer. 1285 deltok på 12 fellesarrangementer, herav 136 eksterne. UiO, KMD og 

Kunnskapsdepartementet har flest deltakere med hhv 113, 94 og 87 deltakere på fellesarrangementene. Gennomsnittlig 

deltakelse i 2019 for et fellesarrangement er 107, noe høyere enn i fjor men på nivå med foregående år, mens et 

partnerseminar i snitt hadde 105 deltakere som er flere enn tidligere år (92 deltakere i fjor). 

 

 
 

http://www.partnerforum.uio.no/
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12. Bidragsyteroversikter 

Tabell 6   Bidragsytere på arrangementer fordelt på type arrangement.  2019-2016 

 2019 – 20 arr. 2018 – 23 arr. 2017 – 18 arr. 2016 – 25 arr. 

Tilhørighet Felles 

(F) 

Partner 

(P) 

Sum F P Sum F P Sum F P Sum 

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

BI     9 2 11    4 7 11 6 3 9 7 8 15 
Andre UH 9 3 12 8 0 8 8 0 8 9 5 14 

Partnerne 14 1 15 18 4 22 15 1 16 18 7 25 

Annen forv. 11 9 20 13 10 23 11 0 11 12 2 14 

Privat 11      4 15 16  4 20 10 2 12 12 4 16 

Samlet 67 23 90 72 29 101 65 7 72 75 25 102 

 
Tabell 6 viser 90 bidragsytere på 20 arrangementene i 2019 for de to typene arrangementer, fellesarrangementer (F) og 

partnerseminarer (P). Dette er 11 færre enn i 2018, hvor 101 innledere bidro på 23 arrangementer. Annen forvaltning har 

hele 20 innledere, som i likhet med i fjor er største kategori. Private aktører gjør det også bra med 15 innledere, som er 

like mange som fra partnerne, som i år har 7 færre innledere enn i fjor. UiO har som i fjor 17 innledere, BI har 11 

innledere, som også er like mange som året før. Annen UH-virksomhet har 12 innledere, som  er fire flere enn de to 

foregående årene.   

 

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  2019-2015 

Tilhørighet 2019 

♂         ♀       %♀ 

2018 

♂       ♀    %♀ 

2017 

♂       ♀      %♀ 

2016 

♂       ♀    %♀ 

2015 

♂         ♀    %♀ 

UiO 12 5 29 12 6 34 10 6 37 16 2 12 19 3 14 

BI 7 4 36 10 1 9 8 1 11 13 2 15 9 3 25 

Andre UH 7 5 41 6 2 25 3 4 57 9 5 36 7 4 36 

Partnerne 10 5 33 12 9 43 4 8 66 14 11 41 6 5 45 

Annen forv. 11 9 45 12 11 48 7 2 22 7 7 54 6 3 33 

Private 7 8 53 14 6 30 7 4 36 9 7 46 8 5 38 

Samlet 53 37 41 66 35 35 39 25 39 68 34 34 56 21 27 

 

Tabell 7 viser kjønnsfordelingen blant innledere pr år i perioden 2019- 2015. Totalt var 37 av 90 innledere kvinner, dvs 

en kvinneandel på 41 prosent, mot 35 prosent i fjor.  Som vist i tabell 1 lå gjennomsnittlig kvinneandel for perioden 2006-

18 på 32 %. Private har størst andel kvinner, 53%, som er høyere for denne kategorien enn tidligere. Annen forvaltning og 

partnerne har hhv 45 og 33 %.  UH-sektoren er generelt krevende å balansere i, her har BI 36% mot 9 prosent i jfor, mens 

UiO har 29% mot 34 % i fjor.  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.  

 

http://www.partnerforum.uio.no/
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Tabell 8: Bidragsyternes sektortilhørighet – prosentvis fordeling    2018 og 2006-18 

Tilhørighet 2019 Gj.snitt perioden 2006-2018 

 UiO 19 % FoU- sektor  

 

45 % 

26% FoU- sektor  

 

52% 

BI 12 % 16% 

Andre UH 13 % 10% 

Partnere 17 % Øvrig offentlig og privat 
sektor 

 

55 % 

25% Øvrig offentlig og privat sektor 

 

                      48% 
 

Annen forv. 22 %  

10% 

Private 

 

17 % 

 

14% 

100% 90 innledere 100% 80 innledere 

 
Tabell 8 viser bidragsytere og sektortilhørighet fordelt i prosent for alle 20 arrangementer i 2019. Av de 90 innlederne 

kommer i år 55 prosent fra offentlig og privat sektor, mot  48 prosent i snitt for perioden fra 2006. 45 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 øker sin andel med innleder, annen 

forvaltning følger opp «nyheten fra i fjor» som største kategori  med 22 prosent, mot normalt 10 prosent i snitt siden 

2006. Private utgjør 17 prosent i 2019 mot «normalt» 14 prosent. UiO har 19 prosent mot gjennomsnittlig 26 prosent,BI 

12% mot «normalt» 16%  siden 2006. Utenfor tabellen kan nevnes at for perioden fra 2013 til 2017 har styrkeforholdet  

vekslet mellom akademia og offentlig/privat sektor - med hver sin halvdel med flest innledere.  

http://www.partnerforum.uio.no/
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Tabell 9 Bidragsytere fra de statlige partnerne på fellesarrangementer:  2018 og samlet fra 2006 

  Partner 2019 2006-2018 Totalt 

1 Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 2 15 17 

2 Arbeids- og sosialdepartementet  4 4 

3 Barne – og familiedepartemenet  1 1 

4 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  - 2 

5 Direktoratet for forvaltning og IKT 1 32 33 

6 Direktoratet for økonomistyring 1 9 10 

7 Finansdepartementet 1 11 12 

8 Helsedirektoratet (ny partner)   = 

9 Justis- og beredskapsdepartementet 2 8 10 

10 Kunnskapsdepartementet 2 21 23 

11 Klima- og miljødepartementet  15 15 

12 Kommunal- og moderniseringsdep 2 14 16 

13 Kulturdepartementet  1 1 

14 Statens lånekasse 1 2 3 

15 Norges forskningsråd 1 11 12 

16 Nærings- og fiskeridepartementet  6 6 

17 Oslo universitetssykehus  6 7 

18 Riksrevisjonen  6 6 

19 Vegdirektoratet  8 8 

20 Utenriksdepartementet 2 5 7 

 
Sum partnere 15 

175 totalt 

 =13 innledere pr år 
193 

 
Tabell 9 viser partnertilhørighet for innledere på fellesarrangementene (ikke partnerseminarer) totalt, for 2019 og for 

perioden 2006-2017. I alt har 15 innledere bidratt fra totalt ti av våre 20 statlige partnere i 2019.  

Ser vi perioden fra 2006 tom 2019 har Difi og KD flest innledere med henholdsvis 33 og 23 innledere. NAV, KMD og 

KLD  har hatt hhv 17, 16 og 15 innledere siden 2006. 

 

http://www.partnerforum.uio.no/
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13. Abonnementsoversikt 

 
Tabell 10  Abonnenter som får tilsendt ferske faglige program på epost;  2019, 2018,  2016 og 2011 
Tilhørighet hos partnere 2019 2018 2016 2011 

Arbeids- og sosialdepartementet 19 17 14 6 

Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 179 173 144 23 

Barne- og familiedepartementet 6 5 5 - 

Barne-, ungdoms- og fam.direktoratet 5 4 - - 

Direktoratet for forvaltning og IKT 33 31 25 9 

Direktoratet for økonomistyring 21 9 9 8 

Finansdepartementet 21 16 11 4 

Helsedirektoratet 11    

Justis- og beredskapsdepartementet 33 26 22 - 

Klima- og miljødepartementet 10 9 8 3 

Kommunal- og mod.departementet 53 47 43 15 

Kulturdepartementet 13 13 13 - 

Kunnskapsdepartementet 48 42 38 34 

Lånekassen 11 10 6 - 

Norges Forskningsråd 21 18 17 8 

Nærings- og fiskeridepartementet 34 30 31 20 

Oslo Universitetssykehus 66 64 56 10 

Riksrevisjonen 68 64 64 27 

Statens Vegvesen – Vegdirektoratet 55 55 56 4 

Utenriksdepartementet 67 19 14 1 

Handelshøyskolen BI 34 33 34 18 

Universitetet i Oslo 169 158 137 59 

Eksterne – ikke partnere 216 192 168 - 

Total ant.abonnenter 1144 1051 930 266 

 

Tabell 10  viser at 1144 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 åpne arrangementer (frokoster, konferanser). 

Oversikten viser at NAV har flest abonnementer, med 179, UiO 169. Riksrevisjonen 68. Deretter følger 

Utenriksdepartementet med 67 – som har størst økning, hele 48 flere enn i fjor. «Eksterne abonnementer» består av 216 

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.

http://www.partnerforum.uio.no/
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14. Oppsummering, aktivitetsoversikt – alle arrangementer 2019   

Nr Dato Arrangementstype Tittel Sted Deltakere 

1 16.jan Aktualitetsseminar Internasjonal politikk 2019 - mot mer konflikt mellom stormakter? Hovedbølet 109 

2 24.jan Partnerseminar Kulturdepartementet: Ungdom og internett - innspill til Storingsmelding om ungdomskultur KUD 130 

3 06.feb Partnerseminar Oslo univeritetssykehus: Hvordan få til endring og samarb på tvers av org. og faglig bakgrunn? OUS 330 

4 27.feb Aktualitetsseminar Framtidens offentlige sektor og forskningens rolle i forvaltningspolitikken Hovedbølet 90 

5 11.mar Partnerseminar Utenriksdepartementet: Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år Lysebu 40 

6 22.mar Partnerseminar KMD - Økonomiseminar, Kartverket, NRK og Norske hemmeligheter Helsfyr 46 

7 24.apr Lunsjseminar Adferdsvitenskap og politikkutforming Hovedbølet 62 

8 06.jun Vårkonferanse Styring og ledelse i statsforvaltningen BI 185 

9 18.jun Nettverksseminar Hva er en god strategi? BI 119 

10 18.jun Partnerseminar KLD - Bærekraftsmålene - miljøtilstand og behov for endring KLD 126 

11 12.aug Aktualitetsseminar Debatt på TV - spiller det noen rolle? Retorikk i politiske debatter Arendalsuka 85 

12 11.sep Frokostseminar Forholdet mellom politikk og embetsverk UiO 180 

13 16.sep Partnerseminar Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor? Difi 72 

14 21.okt Høstkonferanse Er byråkratiet for introvert UiO 242 

15 27.nov Frokostseminar Digital kompetanse og læringsverktøy UiO 88 

16 27.nov Partnerseminar Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring BFD 30 

17 03.des Kontaktutvalget Verdien av å reflektere over egne verdier Tøyen, UiO 22 

18 05.des Partnerseminar Digitalisering - hvorfor og hvordan? BFD 70 

19 19.des Frokostseminar Den spanske tragedien - kva kan vi lære av den spanske borgerkrigen i dag? Hovedbølet 81 

20 29. jan Årsmøte Årsmøte med middag for topplederne BI 22 
Antall deltakere på 20 arrangementer 
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http://www.partnerforum.uio.no/

