
Universitetet i Oslo  
Universitetsdirektøren 
 
 

 

 

Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.: O-sak 3 
Møtenr.: 3/2016 
Møtedato: 3. mai 2016 
Notatdato: 18. april 2016 
Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: Kåre Svensson, Avdeling for fagstøtte 
 

Status for Partnerforum 

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, UiO og virksomheter i statlig 
forvaltning. Partnerne samarbeider om å lage faglige møteplasser om temaer som er aktuelle for 
statsforvaltningen. Forumet har 22 partnere, inkludert UiO og BI.  
 
Formålet med forumet er å formidle forskningsbasert kunnskap, utveksle kunnskap mellom 
partnerne og utvikle ny kunnskap blant annet ved å legge til rette for dialog og nettverksbygging 
mellom de statlige partnerne og aktuelle fagmiljøer. For partnerne gir medlemskapet tilgang til 
faglige møteplasser, kompetanseutvikling av egne ansatte, mulighet til å sette faglig agenda og 
erfaringsutveksling med annen statlig forvaltning og UiOs og BIs forskere. 
 
Partnerforums medlemmer 
Partnerforum ble etablert i 1993 med ni partnere. Medlemstallet har variert noe, men etter en 
revitalisering og styrking av forumet i 2005, har oppslutningen økt og i de senere årene vært stabil 
med i overkant av 20 partnere. 
 
Partnerne betaler et årlig medlemsbidrag på kr. 110.000,-, som dekker forumets utgifter. UiO og BI 
dekker drift og indirekte kostnader for sekretariatets to stillinger. Partnerne deltar aktivt i 
kontaktutvalg, årsmøte, stiller med ressurspersoner til arbeidsgrupper, bidrar med 
foredragsholdere og diskusjonsledere på arrangementer, samt stiller lokaler til rådighet ved møter 
og seminarer. 
 
Organisering 
Partnerforum ledes via et årsmøte med ansvar for strategiske vurderinger, en styringsgruppe med 
en rådgivende funksjon, et kontaktutvalg som foreslår innhold på arrangementene og et sekretariat 
som koordinerer daglig drift. 
 
Årsmøtet: 
Partnernes toppledere møtes for å drøfte status og gi råd om prioriteringer for utviklingen av 
samarbeidet. Årsmøtet har det formelle ansvaret for å vedta strategi- og aktivitetsplaner. 
  
Styringsgruppe 
Rådgivende for daglig drift, og består av en representant fra henholdsvis UiO og BI, og to 
representanter fra forvaltningen. Gruppen diskuterer utvikling og strategi og har det formelle 
ansvaret for å godkjenne budsjett og regnskap. 
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Kontaktutvalg 
Det formelle ansvaret for oppfølging og gjennomføring av aktivitetene. Hver partner utpeker 
kontaktperson(er) som følger opp samarbeidet i egen organisasjon. Kontaktpersonene møtes fire 
ganger årlig sammen med sekretariatet for å utveksle erfaringer, foreslå samarbeid på tvers og gi 
innspill til temaer og faglig innhold. 
 
Sekretariat 
Ansvar for daglig drift og koordinerer og følger opp aktivitetene. Formidler kontakt med 
fagpersoner og fagmiljøer, og informerer partnerne om forsknings- og undervisningsvirksomheten 
ved egen institusjon. 
 
 
Arrangementene 
Forumet har fem typer fellesarrangementer – topplederseminar, vår- og høstkonferanse, 
aktualitetsseminarer, frokostmøter og nettverksmøter. I tillegg kommer ett partnerseminar, 
spesielt tilrettelagt for den enkelte partner. 
 
I 2015 ble det gjennomført 20 arrangementer, herav 11 fellesseminarer og 9 partnerseminarer. Om 
lag 2000 personer har deltatt på arrangementer som Partnerforum har hatt helt eller delvis 
ansvaret for.  
 
Temaene for seminarene besluttes i hovedsak av partnerne i fellesskap etter drøftelser i 
kontaktutvalget. Mangfoldet av partnere sikrer arrangementer med dagsaktuelle problemstillinger, 
og dette er avgjørende for at ansatte skal sette av tid til faglig påfyll. I 2015 bidro 78 personer som 
foredragsholdere og/eller debattledere. Blant disse kom 57 % fra akademia, øvrige 43 % kom fra 
offentlig og privat sektor. Denne ulikheten i bakgrunn illustrerer at Partnerforum befinner seg i et 
skjæringspunkt mellom forskning, politikk og forvaltning/praksis. 
 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
konst. avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Medlemsoversikt 2016 
- Aktivitetsoversikt 2015 
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Partnerforums medlemmer 2016 

Følgende 22 virksomheter er partnere:  

 
 

• Arbeids- og sosialdepartementet  

• Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 

• Direktoratet for forvaltning og IKT 

• Direktoratet for økonomistyring  

• Finansdepartementet  

• Helse- og omsorgsdepartementet 

• Justis- og beredskapsdepartementet 

• Klima- og miljødepartementet 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• Kulturdepartementet 

• Kunnskapsdepartementet 

• Lånekassen 

• Miljødirektoratet 

• Norges forskningsråd  

• Nærings- og fiskeridepartementet 

• Oljedirektoratet 

• Oslo universitetssykehus 

• Riksrevisjonen  

• Statens vegvesen -- Vegdirektoratet 

• Utenriksdepartementet 

• Handelshøyskolen BI 

• Universitetet i Oslo 

 
Oversikt over antall partnere fra noen tidligere år:  
1993: 9 partnere 
2000: 15 partnere  
2005: 8 partnere  
2010: 21 partnere  
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Aktivitetsoversikt 2015 
 
Topplederseminar - dialog omkring viktige temaer for velferdsstaten. 

o Fravær i det offentlige ordskifte. Om topplederens ytringsfrihet og ytringsplikt i 
den offentlige debatten. 

   
Konferanser 

• Vårkonferansen: Gjennomføring forbudt? Om beslutninger, investeringer og 
rasjonalitet 

• Høstkonferansen: Store datamengder - store spørsmål 
 
Aktualitetsseminarer - for ansatte hos partnerne og spesielt inviterte.  

• Seminar 1 Når forskning blir politikk. Om forskernes rolle i politikkutforming 
• Seminar 2 Direktoratifisering:faglig autonomi eller ansvarsfraskrivelse? 

 
Frokostmøter 

• Frokost januar  Medarbeiderundersøkelser – virksomt eller verdiløst verktøy? 
• Frokost april   Ytringsfrihet, ytringsplikt og taushetsetikk 
• Frokost september   Anskaffelser – fra administrasjon til strategi  
• Frokost desember   Kommer fascismen tilbake til Europa? 

 
Nettverk - en seminarserie som forfølger ett hovedtema.  

• Nettverk om arbeids- og organisasjonsformer - Nettverket har tatt opp hvilke 
utfordringer og muligheter som følger av utviklingen på IKT-området. 

o Møte nr. 5: Mindre linje, mer effektivitet? Om nettverksorganisering i staten. 
o Møte nr. 6: Sunn omstilling - effektivitet og samarbeid 

• Nettverk om digitalisering i statsforvaltningen -  Nytt nettverk fra 2016, 6 seminarer 
avholdes 2016-2018. 

 
Partnerseminarer 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Økonomiseminar 
• Nærings- og fiskeridepartementet - Effektiv ledelse. Internt lederseminar 
• Direktoratet for økonomistyring - integrert med Partnerforums vårkonferanse 
• Helse- og omsorgsdepartementet - Vitnepsykologi. Omsorgsetikk og moralsk ansvar – 

fagdag for hele departementet.  
• Riksrevisjonen - lederkonferanse 
• Nærings- og fiskeridepartementet - Statlig språkbruk  
• Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) - Innvandring og arbeidsmarkedet  
• Norges vassdrags- og energidirektorat - Myter og fakta om ledelse og motivasjon  
• Kulturdepartementet - Digitalisering – muligheter og utfordringer for norsk kultur 
• Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Den gode balansen mellom styring og ledelse 
• Kunnskapsdepartementet Risikobilder og risikoaksept, avholdt 5. februar 2016. 

 
Planleggingsmøter  

• 13 møter er avholdt hos partnerne i 2015, mot tre planleggingsmøter i 2014.  
• Fokus for møtene har vært status for samarbeidet, oppslutning, kartlegging av utfordringer, 

diskusjon omkring målsetninger for arrangementer og videre samarbeid.  
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http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/topplederseminar/2015/2015-11-23.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/topplederseminar/2015/2015-11-23.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/topplederseminar/2015/2015-11-23.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2015/2015_05_27.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2015/2015_05_27.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/konferanser/2015/2015-10-16.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2015/2015-04-21.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/aktualitet/2015/2015-09-08.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2015/2015_04_28.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2015/2015-09-01.htmlhttp:/www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2014/2014_11_10.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2015/2015-12-03.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/arbeidsformer/
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/arbeidsformer/2015/2015_05_05.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/nettverk/arbeidsformer/2015/2015-10-07.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015-03-19.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015-05-11.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015-06-10.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015_09_23.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015-09-30.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015-10-29.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015-11-04.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015-11-10.html
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/partnerseminar/2015/2015-12-11.html
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