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 Kompetanseprofil for Jan Sivert Jøsendal 
 

Jan Sivert Jøsendal (f. 1971) har både konsulent-, fag- og toppledererfaring fra 
kommunal og statlig sektor. Jan Sivert har i særlig grad jobbet med læring, ledelse 
og strategiutvikling i en styrings- og utviklingskontekst. Planutvikling, forankring og 
oppfølging har vært en viktig del av dette arbeidet, og kanskje enda viktigere 
hvordan prosessene sikrer læring og bedre praksis. Folkevalgte, administrative 
byråkrater, engasjerte fagfolk og innbyggere ser verden ulikt, men kan også 
samhandle godt gjennom godt strukturerte plan- og utviklingsprosesser. Jan Sivert 
har bred erfaringsbakgrunn fra kommunal sektor og har blant annet vært 
oppvekstdirektør i Drammen, fylkeskommunal toppleder i Vestfold og Telemark, 
avdelingsdirektør i KS, universitetslektor på Universitetet i Oslo og konsulent i PwC 
med ansvarsområde mot offentlig sektor. Jan Sivert har utviklet et bredt repertoar i 
å håndtere mange ulike utfordringer knyttet styring, implementering og analytiske 
tilnærminger i utviklings- og planarbeid. 

Som konsulent har Jan Sivert jobbet i mange evaluerings- og utredningsoppdrag for 
blant annet kommuner, fylkeskommuner, direktorat og regjering. Jan Sivert er en 
erfaren prosjektleder både fra linjeorganisasjoner og fra ulike oppdrag som 
eksempelvis utvalgsleder for et regjeringsoppnevnt utvalg som i 2016 la frem NOU-
rapporten Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial. I 2021 
og 2022 var Jan Sivert prosjektleder for et storbyprosjekt om strategisk planlegging 
i de 8 største storbyene. Formålet var strategiske planer som bedre styringsverktøy, 
og inngangen var samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et 
samskapingsperspektiv. Rapport og flere lysbildepresentasjoner ble offentliggjort 1. 
juni 2022. 

Jan Sivert har jobbet med mye strategiutvikling, krevende endringsprosesser og 
tjenesteutvikling. Han har lang styreerfaring fra blant annet styrearbeid i 
forskningsrådet, utdanningsvitenskapelig fakultet på Universitetet i Oslo og Ungt 
Entreprenørskap. Jan Sivert er svært strukturert, dedikert og lojal, og har sterk og 
analytisk prosess- og gjennomføringskompetanse. Som konsulent, leder og 
toppleder har Jan Sivert ledet både små og store utviklings- og ledelsesprosesser, 
og har gjennom dette høstet verdifulle erfaringer som kan komme godt med i rollen 
som prosjektleder og fylkeskommunedirektør i Buskerud fylkeskommune.   

 

 
Akademisk grad 
 

 

 2005 Kvantitativ master i ledelse. Ledelse, læring og vitenskapsteori, Universitetet i Oslo  

 2002 Cand.mag. Juss, språk, pedagogikk og organisasjonsfag, Høgskolen i Buskerud 

 1999 Journalistikk, Høgskolen i Bodø 

 1998 Nordisk mellomfag, Høgskolen i Vestfold 

 1996 Spesialpedagogikk mellomfag, NTNU 

 1995 Adjunkt. Juss, språk, pedagogikk og organisasjonsfag, Høgskolen i Buskerud 
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Nøkkelkompetanse 
 

 Strategi-, ressurs- og tjenesteutvikling 

 Læring, ledelse og omstilling 

 Prosjekt- og prosessledelse 

 Lokaldemokratisk styring 

 Strategiske planer og plansystemer 

 Tverrsektoriell samhandling  

 Utvikling mellom forskning, empiri og praksis 
 
 

 
 
 
Verv 
 

 Styremedlem - Norsk Rådmannsforum (2020 - 
2021) 

 Rådsmedlem - Flyt (livsmestring) i regi av 
Kronprinsparets fond (2019 - 2021) 

 Styremedlem - Utdanningsvitenskapelig fakultet 
UIO (2017 - 2020) 

 Varastyremedlem - NIFU (2017 -) 

 Utvalgsleder NOU “Mer å hente» (2015-2016) 

 Styremedlem - NFR. Grunnforskning, anvendt 
forskning og innovasjon (FINNUT) (2013 - 2018) 

 Brukerrådsmedlem - Kunnskapssenter for 
utdanning (2013 - 2014) 

 Styremedlem - Ungt Entreprenørskap (2011 - 
2014) 

 Styremedlem - Norsk Forening for Kvalitet og 
Risikostyring (2012 - 2013) 

 Utvalgsmedlem. Ny rammeplan for barnehagene 
(2012-2013) 

 

Arbeidserfaring 
 

 2021 -  Agenda Kaupang, partner og 
rådgiver 

 2018 - 2021 Vestfold og Telemark 
fylkeskommune, prosjektleder og 
fylkesrådmann 

 2014 - 2018 Drammen kommune, 
Utdanningsdirektør 

 2010 - 2014 KS, Avdelingsdirektør 
grunnopplæring og barnehage 

 2006 - 2010 PwC, Konsulent 

 2008 - 2009 Universitetet i Oslo, 
Universitetslektor 

 1995 - 2006 Grunnskole og vgs, Lærer og 
skoleleder 

 
 
Sertifiseringer 

 Prosci-sertifisert endringsleder.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


