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AVTALE OM MEDLEMSKAP  
 

 
Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI  

og 
(Partner) 

 
Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid mellom Universitetet i Oslo 

(heretter nevnt som UiO), Handelshøyskolen BI (heretter nevnt som BI) og utvalgte deler av 

offentlig forvaltning.  

 

Gjennom avtalen med UiO/BI (vertskap) inngår den enkelte samarbeidspartner (heretter 

Partneren) i et likeverdig samarbeid med disse institusjonene og blir samtidig medlem i 

Partnerforum med de øvrige avtalepartnerne.  

 

Samarbeidet gir rom både for felles aktiviteter og for tiltak tilpasset den enkelte institusjon/det 

enkelte forvaltningsområde, se vedlegg til avtalen.  

 

Partnerforums formål er: 

 

 å formidle, utveksle og utvikle ny kunnskap som er relevant for forvaltning og politikk. 

 å imøtekomme velferdsstatens utfordringer og stimulere til utvikling i offentlig sektor. 

 å skape møteplasser og legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom medlemmene 

i Partnerforum og aktuelle fagmiljøer. 

 

 

Avtalen om medlemskap gjelder fra 1. januar 2019. Avtalen gjelder for ett kalenderår av 

gangen og blir automatisk forlenget hvert år, med mindre UiO/BI eller Partneren sier opp 

avtalen innen 30. november året før oppsigelsen trer i kraft. Avtalen utstedes i tre 

eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 

 

Årsmøtet har vedtatt at medlemsbidraget skal fastsettes gjennom en årlig indeksjustering i 

tråd med generell lønns- og prisvekst. Medlemsbidraget for 2019 er kr. 119.000,-. 

Medlemsbidraget kan endres etter vedtak i Årsmøtet for topplederne. Medlemsbidraget 

dekker kostnader knyttet til all løpende oppfølging av samarbeidet i Partnerforum.  

 

Både UiO/BI og Partneren har ansvar for å arbeide aktivt for at samarbeidet bidrar til 

gjensidig nytte, og at de aktiviteter som tilbys, er relevante for begge parter. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BI/UiO forplikter seg til: 

 

 å formidle kunnskap om gjennomført eller pågående forskning.  

 

 å informere om utdanningstilbud og seminarer innen områder som er av interesse for 

Partneren. 

  

 å lette tilgangen til spesialkompetanse/faglige ressurser ved UiO/BI for FoU- 

 formål, rådgivning, undervisning og liknende gjennom formidling av kontakt til 

 aktuelle personer og miljøer som er av interesse for partnerne. 

 

 å gjennomføre vedtatt strategi- og aktivitetsplan fra Årsmøtet.  

 

 

Den enkelte Partner forplikter seg til: 

 

 å utpeke en (eller flere) sentral(e) kontaktperson(er) som koordinerer det bilaterale 

samarbeidet med UiO og BI. 

 

 å medvirke på kontaktutvalgsmøter og bidra til konkretisering og prioritering av 

aktuelle temaer for faglige fellesseminarer med de øvrige partnerne – og å formidle 

invitasjoner til aktuelle deltakere til seminarene. 

 

 å formidle aktuelle samarbeidsområder og konkretisere behov for tiltak innen 

forskning, utredning, utdanning og annen kompetanseutvikling gjennom 

kontaktpersonen(e) 

  

 å delta med en representant fra toppledelsen på Årsmøtet i Partnerforum.  

 
 
 
 

 

Avtalen er utstedt i tre eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 

 

 

 

Oslo, .......................    Oslo, .......................    Oslo, ....................... 

 

 

 

 ..................................... ............................................ ........................................ 

 For Universitetet i Oslo For Partneren For Handelshøyskolen BI 

 

 

   

 

http://www.bi.no/


  

 

 
VEDLEGG TIL AVTALE OM MEDLEMSKAP 

 

 

Partnerforums styringsorganer og sekretariat  

 

Årsmøte 

Årsmøtet er for toppledere i Partnerforum, som møtes en gang i året for å drøfte samarbeidets 

status og gi råd om prioriteringer. Topplederne skal innkalles med minst tre ukers varsel. 

Innkallingen angir hvilke saker som skal behandles.  

 

Styringsgruppe 

En styringsgruppe nedsettes av Årsmøtet. Styringsgruppen skal fungere som rådgivende i 

forhold til Partnerforums daglige drift. Styringsgruppen består av fem representanter, 

henholdsvis tre toppledere samt prorektorene ved BI og UiO. Styringsgruppen møtes to til tre 

ganger i året, eller etter behov. Eksterne styremedlemmer (representanter fra andre enn BI og 

UiO) velges for en periode på 3 år om gangen, med mulighet for forlengelse. Så vidt mulig 

bør det unngås at de tre eksterne styremedlemmene skiftes samtidig. 

 

Kontaktpersoner 

Hver Partner utpeker en (eller flere) sentral(e) kontaktperson(er), som har det overordnede 

ansvar for oppfølging av partnersamarbeidet i egen organisasjon.  

 

Kontaktutvalg 

Kontaktutvalget består av kontaktpersoner fra den enkelte partner og møtes fire ganger årlig 

for å utveksle erfaringer fra det bilaterale samarbeidet, foreslå og initiere samarbeid på tvers 

av partnerorganisasjonene og gi innspill og råd når det gjelder prioritering av temaer/faglig 

innhold for de faglige fellesseminarene. 

 

Sekretariatet for Partnerforum 

Styringsgruppen for Partnerforum forvalter i samarbeid med UiOs og BIs rektorater det 

formaliserte samarbeidet mellom disse to institusjonene. Styringsgruppen har opprettet et 

permanent sekretariat for daglig koordinering og oppfølging av aktivitetene i Partnerforum. 

Sekretariatet er lokalisert hos universitetsdirektøren ved Universitetet i Oslo og hos prorektor 

for Innovation and outreach ved Handelshøyskolen BI. 

 



  

Årlige arrangementer 

 

Partnerforum skal legge til rette for kunnskapsutveksling og utvikling gjennom et variert 

tilbud av arrangementer. Ansatte hos partnere har fri adgang til arrangementene. Innledere og 

foredragsholdere vil primært være fageksperter ved BI og UiO, i tillegg til fageksperter fra 

andre institusjoner, politikere, forvaltningsansatte og samfunnsaktører med engasjement og 

ekspertise på de aktuelle områder.  

 

Partnerne skal tilbys arrangementer i tråd med den strategi- og aktivitetsplan som vedtas på 

årsmøtet. Arrangementsporteføljen kan derfor justeres, men er pr. 01.01.2015 som følger:    

 

Topplederseminar 
Topplederseminaret arrangeres én gang i året for partnernes toppledere og BI og UiOs 

rektorat. Toppledere kan ha med seg inntil to personer fra egen organisasjon på seminaret. På 

topplederseminaret vil fagstrategiske spørsmål tas opp under medvirkning av fremstående 

forskere. Seminaret arrangeres i etterkant av Årsmøtet, hvor samarbeidets status og retning 

drøftes. 
 

Konferanser 

Konferansene arrangeres to ganger i året – vår og høst. Konferansene er åpne for alle ansatte 

hos Partnerne, samt for eksterne, mot en avgift. Konferansene skal sette fokus på 

samfunnsaktuelle temaer som opptar forvaltningen på tvers.   

 

Frokostmøter  

Frokostmøtene avholdes fire ganger i året – to om våren og to om høsten. Frokostmøtene er 

åpne for alle ansatte hos Partnerne, samt for eksterne, mot avgift. Møtene skal tydeliggjøre 

forskningens betydning for samfunnet og fungere som en møteplass for partnere, forskere og 

det øvrige samfunnsliv. 

 

Aktualitetsseminarer 

Partnerforum skal i løpet av et år arrangere to seminarer med fokus på aktuelle problem-

stillinger og hendelser av politisk, forvaltnings- og/eller samfunnsmessig betydning. På hvert 

av seminarene holdes i utgangspunktet to faglige innlegg på ca 45 minutter med påfølgende 

diskusjon. Aktualitetsseminarene er forbeholdt Partnerforums ansatte og spesielt inviterte. 

 

Nettverksmøter 

Partnerforum driver faglige nettverk som omhandler avgrensede temaer. Nettverkene skal 

styrke utveksling av kunnskap og erfaringer mellom ansatte hos Partnerne. Deltakerne i 

nettverkene møtes i utgangspunktet seks ganger over en toårs periode. Temaene for de enkelte 

møtene skal bestemmes av deltakerne i nettverket. Opprettelse av nye nettverk skjer etter 

initiativ fra kontaktutvalget.   

 

Partnerseminarer 

Partnerforum arrangerer på bestilling partnerseminarer eller en annen bilateral aktivitet for 

hver enkelt partner. Partneren bestemmer selv tema, form og målgruppe for aktiviteten. Kr. 

14 000,- av den enkelte Partners medlemsbidrag er satt av til utgifter i forbindelse med 

partnerseminarene. Partnerseminarene er et tilbud til den enkelte partner, og som denne kan 

benytte seg av gjeldende år, men som i regelen ikke kan overføres til kommende år, dersom 

ikke annet er avtalt med sekretariatet. 



  

 

Oversikt over medlemmer i Partnerforum pr. 01.01.2019: 

 

Arbeids- og sosialdepartementet 

Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Direktoratet for økonomistyring 

Finansdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kulturdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Norges forskningsråd 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Oslo universitetssykehus 

Riksrevisjonen 

Statens lånekasse for utdanning 

Statens vegvesen – Vegdirektoratet 

Utenriksdepartementet 

 

Stiftelsen Handelshøyskolen BI 

Universitetet i Oslo 

 

 

 

 


