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Hvem er vi? 
22 partnere fra sept. 2019

• Arbeids- og sosialdepartementet

• Arbeids og velferdsdirektoratet - NAV

• Barne- og familiedepartementet

• Barne- ungdoms og familiedirektoratet

• Difi

• Direktoratet for økonomistyring

• Finansdepartementet

• Handelshøyskolen BI

• Helsedirektoratet

• Justis- og beredskapsdepartementet

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet

• Klima- og miljødepartementet

• Kulturdepartementet

• Kunnskapsdepartementet

• Norges forskningsråd

• Nærings- og fiskeridepartementet

• Oslo universitetssykehus

• Riksrevisjonen

• Statens lånekasse for utdanning

• Universitetet i Oslo

• Utenriksdepartementet

• Vegdirektoratet



Partnerforum

• Et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 
utvalgte  statlige virksomheter.

• Formålet er tverrsektorielt samspill med vekt på forskningsformidling 
og faglig utvikling av partnernes ansatte.

• Et kompetent forum for å diskutere og ta kunnskap og forskning i 
bruk, tett på forvaltning og arbeidsliv.



Partnerforums organisasjon - styringsstruktur

Møtes hvert halvår, fem 
representanter fra hhv
UiO og BIs rektorat samt 
toppledelsen ved tre av 
partnerne

Møtes hvert kvartal, 25 deltakere, 
ca en deltaker fra hver partner

Avholdes i januar, hver partner en stemme 



Hva gir medlemskapet?

• Tilgang til et mangfold av faglige møteplasser for alle ansatte
• Faglige oppdateringer for medarbeidere, 

-tilgang til ny kunnskap og «best practice»
• Tettere koblinger til BI og UiOs fagmiljøer og forskere

• Anledning til å sette agenda i forumet 
-holde innlegg selv
-formidle partnerens erfaringer og utfordringer
-tilbakemelding, profilering eller spørre om råd

• Fortløpende erfaringsutveksling med annen statlig virksomhet
• Muligheter til å påvirke temaer og innretninger på fremtidig forskning og utdanning
• Lettere tilgang til EVU, og BI- og UiOs kandidater for rekruttering



Kontaktperson hos partneren

• Hver partner utpeker en eller flere kontaktpersoner som følger opp 
partnersamarbeidet i egen organisasjon

• Nøkkelperson 
• Samarbeider med PFs sekretarat
• Ambassadør for forumet internt i egen organisasjon
• Møter øvrige kontaktpersoner i kontaktutvalget 4 ganger årlig
• Foreslår og gir innspill og synspunkter på vegne av partner ved prioritering av 

temaer og faglig innhold for fellesaktivitetene
• Videreformidler PFs program/arrangementer internt i egen virksomhet

https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/om/partnere-kontakt/


Partnerforum bidrar til å tenke nytt om forholdet mellom politikk og forvaltning, og 
reduserer avstanden mellom forskning og forvaltning. 

Sitat og eksempler på seminartitler fra foredrag av statssekretær  Ase M. Horrigmo, KMD.PFs jubileumsåpning 23.10-18



Viktig å få enda tydeligere fram betydningen av at det finnes et forum der man kan ha 
diskusjoner og få faglig påfyll om forvaltningspolitikk og videreutvikling av forvaltningen.

Dette har stor betydning for samfunnsutviklingen, men er i liten grad framme andre steder.
Hilde Singsaas, direktør DFØ

Medlem i styringsgruppen fra 2019

Ambisjon - flere medlemmer 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 forvaltningspolitikk 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.

UiO og BIs  rektorer høsten 2019



Partnerforums historie,  etablert 1993
Medlemsoversikt  – antall partnere

1993: 9 partnere 

2000: 15 partnere 

2005: 8 partnere *

2007: 16 partnere 

2012: 21 partnere

*Revitaliseringsfase 2005 – 2006  «Kvitt eller dobbelt»
Målsetning: flere partnere, arrangementer, deltakere og innledere. 
Grep for økt oppslutning basert på tilbakemeldinger fra tidligere og eksisterende partnere (2005): 

• Utvidet og mer allsidig tilbud til partnerne 

• Bedre faglig kommunikasjon med den enkelte partner – tettere samarbeid med hver partners kontaktperson 

• Tydelig og mer forpliktende bidrag fra UiO og BI 

Resultat: 
Foreløpig rekordår 2016: 23 partnere.  PF avholdt 25 arrangementer med 102 innledere for 3000 deltakere



Arrangements – og deltakeroversikt  1993-2018

1993-00 24
2000-04 25
-----
2005 9
2006 21
2007 31
2008 26
2009 29
2010 24
2011 23
2012 19
2013 23
2014 23
2015 20
2016 26
2017 18
2018 24

Totalt      365 

Årstall  Ant. Arr.     Deltakere 

368
800
863
962

1908
1859
1580
2097
2516
1671
2109
3237
1974
2350

22 300

Oppsummert 1993-2018:
Partnerforum har gjennomført 365 arrangementer for over 22 000 deltakere

Gjennomsnitt per år siden 2006:
23 arrangementer, herav 10 partnerseminarer
1500 deltakere, herav 173 gjester (andre enn partnerne)



Bidragsytere og tilhørighet

Bidragsyternes sektortilhørighet – prosentvis fordeling    2018 og 2006-18
Tilhørighet 2018 Gj.snitt perioden 2006-2018

UiO 17 % FoU- sektor 

36 %

26% FoU- sektor 

52%
16%

BI 12 %

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% 102 innledere 100% 80 innledere

Se forklaring neste lysark



Oversikten på forrige side viser bidragsytere og sektortilhørighet fordelt i prosent for alle 23 arrangementer i 2018 og 
gjennomsnitt for perioden 2006-2018.
• 52 prosent av innlederne kommer fra UH-sektor mens 48 prosent kommer fra offentlig og privat sektor
• 102 innledere bidro i 2018, årlig gj.snitt for perioden fra 2006 er 80 innledere. 
• Av de 102 innlederne kom 64 prosent fra offentlig og privat sektor, dette er en høyere andel enn tidligere (48%) 

• Det er spesielt Annen forvaltning (enn partnerne) og Private aktører som i 2018 har økt sine andeler med 
innledere

• «Annen forvaltning» er i 2018 for første gang største kategori  med 23 prosent, mot normalt 10 prosent i snitt 
siden 2006. 

• Partnerne hadde 22 prosent av innlederne i 2018, mot 25 % i snitt fra 2006.
• Private utgjør 20 prosent i 2018, mot normalt 14 prosent. 

• UiO har 17 prosent av innlederne i 2018, mot gjennomsnittlig 26 prosent pr år siden 2006. 
• BI har 12 prosent mot 16 prosent i årlig gjennomsnitt for perioden.
• Annen UH har 8 prosent av innlederne, mot 10 prosent pr år for perioden.

• Ser vi perioden fra 2013 til 2017  har  styrkeforholdet  vekslet noe mellom akademia og offentlig/privat sektor med 
hver sin halvdel med flest innledere. Offentlig/privat sektor har mao styrket sin andel innledere siden 2013..

Om PFs bidragsytere og deres tilhørighet  



Oversikt over fellesarrangementer 2018

1. Nettverk: BlockChain-teknologi - mer revolusjonerende enn internett? (140 deltakere)

2. Aktualitet: Innbyggermedvirkning og samskaping (70 deltakere)

3. Frokost: Georisk – bryt den liberale verdensorden saman? (68 deltakere)

4. Frokost: Tallenes tale – tull eller troverdig? (136 deltakere)

5. Vårkonferanse: Fremtidens forvaltning (176 deltakere)

6. Frokost: Utflytting av statlige arbeidsplasser (82 deltakere)

7. Nettverk: Personvern i en digital tidsalder (140 deltakere)

8. Jubileumsseminar: Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning? (110 deltakere)

9. Høstkonferanse: Samarbeid og samhandling på tvers i forvaltningen (168 deltakere)

10. Toppleder: Styring i medienes tid (24 deltakere)

11. Nettverk: Oppfølging av borgernes hjelpebehov – hvor aktiv bør forvaltningen være? (82 deltakere)

12. Frukost m Bernt: Er ondskap ein sjukdom? (128 deltakere)

Totalt 1324 deltakere på fellesarrangementene



Aktualitetsseminar på Blindern, 23. oktober 2018

Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning?

110 deltakere

VIDEO ER LAGT UT  se Partnerforum.uio.no/Tidligere arrangementer

• Åpning ved Aase Marthe J. Horrigmo, statssekretær, KMD

• Politikk eller forvaltning? Kamparenaen der sinnelagsetikk møter konsekvensetikk 
Jon Gunnar Pedersen, Arctic Securities 

• Ønskereprisen: 
Anti-byråkratiske profesjonsidentiteter blant norske, franske og britiske toppbyråkrater 
Marte Mangset, OsloMet

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

• Nybrottsarbeid fungerer best på dugnad. 
Hans Christian Holte, skattedirektør

[To diskusjoner med innspill fra salen er ikke på video:

• Hvordan tenke nytt om politikk og forvaltning? 
Kristin Clemet og Andreas Halse i samtale med Jan Erik Grindheim

• Forvaltning og politikk i et mediestyrt samfunn - går vi i riktig retning? 
Trine Eilertsen, Kjersti Løken Stavrum, Arild Aspøy, og Eva Hildrum 
i samtale med Jan Erik Grindheim]

• Positiv oppmerksomhet som ledelsesverktøy - også i disse Metoo-tider? 
Fanny Duckert, UiO



VIDEO ER LAGT UT

128 deltakere

Frukost med Bernt 19. desember 2018

Er ondskap ein sjukdom?

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

Bernt Hagtvet, professor emeritus/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



Strategi- og aktivitetsplan 2019

• Topplederseminar Eksklusivt for toppledere (1)

• Partnerseminar Tilrettelagt for den enkelte partner

• Aktualitetsseminarer Felles, kun for ansatte hos partnerne (2)

• Nettverksmøter        Felles, kun for ansatte hos partnerne (2)

• Vår- og høstkonferanse Også for ekst. deltakere mot  avgift (2)

• Frokostmøter Også for ekst. deltakere mot  avgift (4)

Totalt 11 fellesarrangementer og ca 12 partnerseminarer = 23 arrangementer



Topp 10 prioriterte temaer 2019

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

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

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

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

5 Digital kompetanse og læringsverktøy 28

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

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

8 Ledelse – hva sier forskningen? 26

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



Tidligere PF-nettverk 
Seminarrekke – 6 seminarer over tre år

Avsluttet

• Digitalisering i statsforvaltningen 2018

• Arbeids- og organisasjonsformer i off. forvaltning 2015

• Økonomistyring 2013

• Etikk i forvaltningen 2010

• HR i forvaltningen 2010

• Innovasjon i offentlig forvaltning 2009

• Kunnskapsledelse 2007



Nytt nettverk 2019-2021   – seminarserie – seks seminarer på tre år

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

• 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.

30 poeng (9 av 13 partnere): «Svært aktuelt» 



Fellesarrangementer 2019

16. jan Mot mer konflikt mellom stormakter? Aktualitetsseminar
27. feb Framtidens offentlige sektor og forskningens rolle Aktualitetsseminar
24. april Adferdsvitenskap og politikkutforming Lunsjseminar 
6. juni Styring og ledelse. Langsiktighet i styringen Vårkonferanse, BI

18. juni Strategisk analyse: Hva er en god strategi? Nettverksseminar nr. 1 av 6 
-----------------------------
12. aug Valgdebatt og retorikk – debatt på TV  Arendalsuka – akt.sem
11. sept Forholdet mellom politikk og embetsverk Frokostmøte m/NAF 
21. okt Er byråkratiet for introvert? Høstkonferanse, UiO 
...  nov Digital kompetanse og læringsverktøy Frokostmøte
...  des Strategisk analyse og strategiutvikling Nettverksseminar nr. 2 av 6
19. des Den spanske tragedien Frokost med Bernt
... jan 2020 Topplederseminar på BI Årsmøte/Topplederseminar

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/frokostmoter/2019/2019-04-24.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2019/2019-06-06%20Styring%20og%20ledelse%20i%20staten
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/strategisk%20analyse/2019/2019-06-18.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2019/2019-12-08.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2019/2019-09-11.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2019/2019-10-21-er-byrakratiet-for-introvert.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2019/2019-12-19.html


VIDEO ER LAGT UT
109 deltakere

Politisk risiko 2019: 
Mot mer konflikt mellom stormakter?

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

Nye handelskonflikter mens EUs fellesinstitusjoner er under press   
Ola Storeng, økonomiredaktør, 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 Universitetet i Sørøst-Norge

Slutt 10:30

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/2019/2019-16-01.html


Fremtidens offentlige sektor 
Forskningens rolle i forvaltningspolitikken

27. februar 2019 - kveldsseminar
Video er lagt ut

Innledning ved Tobias Bach, professor, Universitetet i Oslo

Future trends of Public Administration - European perspectives
Geert Bouckaert, professor, Leuven, Belgia

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

Pause    18:00 -18:15 

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

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

Paneldebatt med spørsmål fra seminardeltakerne. 
Diskusjonleder Tobias Bach, UiO

Slutt  19.30

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/2019/2019-27-02.html


Adferdsvitenskap
Et bidrag til mer kunnskapsbasert politikkutvikling?

Lunsjseminar 24. april 2019, Hovedbølet, Akersgt.         VIDEO ER LAGT UT

• Adferdsøkonomi i praksis, Kjetil Bjorvatn, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

• Et lab eksperiment om å opprettholde samarbeid for bedre miljøgevinster, Karen Evelyn Hauge, forsker ved 
Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, 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, Diskusjonsleder Hilde-Marie Branæs, seniorrådgiver, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Slutt  19.30

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/2019/2019-04-24.html


Nettverksseminar nr 1 av 6

Hva er en god strategi?

Partnerforums nettverk om Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor: 

Hva er en god virksomhetsstrategi? 
Hvorfor er den viktig, og hva kan strategien hjelpe oss med?

Tid og sted: 18. juni 2019 kl. 12:00 - 15:30, Handelshøyskolen BI

• Hvordan kan vi bli bedre på langsiktighet ved hjelp av virksomhetenes strategier?
• 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
• Case: Hvorfor mener vi det er viktig å tenke langsiktig? Randi Marie Tandle, Skatteetaten
• Diskusjon med innspill fra salen

Mer informasjon og påmelding: Partnerforum.uio.no

Nettverksseminaret er kun åpent for partnernes ansatte

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


Frokostmøte i samarbeid med NAF

Forholdet mellom 
politikk og embetsverk

Treffer nye retningslinjer og dilemmasamlingen utfordringene for forvaltningen? 

Tid og sted: 11. sept 2019 kl. 08:30 - 10:30, Akersgt 64, Hovedbølet

Program
• Syv plikter for embetsverket, Eivind Dale, departementsråd KMD 
• Plikter, retningslinjer og dilemmaer Eivind Smith, professor UiO
• Lojalitet og integritet, Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør 
• Hvordan takle embetsmannens dilemmaer? Ida Børresen, tidl. direktør Stortinget
• Moderator og debattleder: Arild Aspøy, redaktør, Stat & Styring

Mer informasjon og påmelding: Partnerforum.uio.no

Venteliste opprettet – Helsedirektoratets ansatte gis prioritet

https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2019/2019-09-11.html
https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/


Årets to konferanser

Vårkonferansen 6. juni på BI

Styring og ledelse. Langsiktighet i styringen

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte av 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?

• Regjeringens styrke og makt: Utviklingen av regjeringens støtteapparat ved Statsministerens kontor, Trond Fevolden, spesialrådgiver i 
Kunnskapsdepartementet

• Samtale med Tore Eriksen og Bjørn Grydeland ledet av Kristoffer Kolltveit, professor ,UiO

• Har sektorstyring en fremtid?, Tom Colbjørnsen, professor, Handelshøyskolen BI

• Tittel kommer, Hilde Singsaas, direktør Direktoratet for økonomistyring

• Tittel kommer, Petter Skarheim, departementsråd Kunnskapsdepartementet 

• NORSKE HEMMELIGHETER om arbeidsliv, kollegaer og det vi egentlig tenker i lunsjpausen, Cathrine Louise Finstad, illustratør

• For mer informasjon, program og påmelding: Partnerforums nettsider

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


Partnerforums høstkonferanse:

Er byråkratiet for 
introvert?



Høstkonferansen 21. oktober på UiO:

Er byråkratiet for introvert? 
Hvem er vi til for? Er byråkratiet tilstrekkelig basert på forskning?

Invitasjon til arbeidsgruppe som møttes 23. mai:

Temaet fikk svært høy rangering av partnerne og vi tror det vil bli en spennende tematikk for konferansen. Vi 
er i en åpen fase der temaet utvikles, og er interessert i å utarbeide tematikken i samarbeid med dere. Det er 
mange måter å svare på spørsmålet og aktuelle vinklinger knyttet til temaet kan være:

• Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid der populistiske krefter får stadig større spillerom?

• Hva sier Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen om synet på byråkratiet?  Er byråkratiet for stort og 
ineffektivt? 

• Hvilket byråkrati trenger vi for å løse komplekse utfordringer som for eksempel det å nå bærekraftsmålene? 

• Er byråkratiet tilstrekkelig lydhør for akademia, brukernes behov og samfunnsutvikling for øvrig?

• Byråkratiet og departementene kan trenge mer internasjonal, tverrfaglig og teknologisk kompetanse. 
Hvordan oppnår vi dette?



Partnerseminar for Utenriksdepartementet

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

11. Mars 2019 kl. 13-16.30 på Lysebu

Utenriksdepartementets partnerseminar inngikk i en faglig samling for de norske 
ambassadenes nestledere. Partnerforum bidro med et foredrag av Per Lægreid.

Program

• Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år (pdf)
Per Lægreid, professor, Universitetet i Bergen

• Økt samhandling i departements-fellesskapet. Steffen Sutorius, direktør Difi

• Visjoner for en modernisert og effektivisert utenrikstjeneste. Torgeir Larsen, 
assisterende utenriksråd

• Framtidens UD. Victor Rønneberg, prosjektleder

• Panelsamtale med innledere og seminardelakerne. Fasilitator: Sigvald Hauge

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/lagreid-11032019.pdf


Norsk mal: Startside Alternativ 2

Klima- og 
miljødepartementet

Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

Partnerseminar  18. juni 2019

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/b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene%20-%20behov%20for%20handling


Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling
• Fra bekymring til handling. Hvorfor skjer det så lite? Arne Johan Vetlesen, professor, Universitetet i Oslo

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

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

2. Klimarapportering - forts.

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

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

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

Riksantikvaren

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

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

klimakrisen. Henrik Syse, professor, seniorforsker Prio

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

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

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

Slutt ca.15.30



Temainnspill 2020  
Gjennom hele året:
Meld inn temaforslag med evt problemstilling, case mm til et fellesarrangement 
a) via nettsiden http://partnerforum.uio eller 
b) send epost til  partnerforum@uio.no

• Abonnementsliste 

Motta ferske arr.invitasjoner direkte – send e-post til partnerforum@uio.no

• Video og lysark legges ut 
Etter alle seminarer: Se «Tidligere arrangementer» http://partnerforum.uio

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

