
 

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2020        

 

Formål med samarbeidet 
 

Partnerforumsamarbeidet er bygget opp rundt tre pilarer: 
 

1. Forskningsformidling: Partnerforum skal gjennom formidling av forskning av aktuell og 
samfunnsmessig betydning bidra til kunnskapsoverføring fra UiO og BI til de statlige partnerne. 

 

2. Kunnskapsutveksling: Partnerforum skal legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom 
de enkelte statlige partnerne og mellom partnerne og aktuelle fagmiljøer ved UiO og BI.  

 

3. Kunnskapsutvikling: Partnerforum skal stimulere til samarbeid mellom fagmiljøer og partnere 
for slik å bidra til kompetanseoppbygging hos den enkelte partner. 

 

Virkemidler 
 

 Et seminar for toppledere (med forbehold) 

 Høst- og vårkonferanse  

 Fire frokostmøter 

 To aktualitetsseminarer  

 Faglige nettverk 

 Partnerseminarer – interne seminarer hos hver partner  

 Styringsgruppemøter  

 Kontaktutvalgsmøter  

 Årsmøte for toppledere 

 Planleggingsmøter – evalueringsmøter 

 Formidling av partnernes arrangementer  

 Formidling av faglige arrangementer og etter- og videreutdanningsprogrammer  

 Formidling av doktorgradsdisputaser 

 



 

Aktivitetsplan for Partnerforum 2020 

 
Kun en endring i aktivitetsplanen sammenlignet med de senere årene (se topplederseminar nedenfor). 
Aktivitetsplanen viser hvilke typer arrangementer som planlegges holdt i 2020. Innspill til tema for 

fellesarrangementene fremmes gjennom en dialog mellom partnernes ressurspersoner og sekretariatet ved BI og UiO. 

  

Årsmøte og seminar for topplederne 

 

I stedet for et tradisjonelt topplederseminar hadde årsmøtet for 2019 (avholdt 29/1-20) etter 

ønske fra styringsgruppen en diskusjon rundt toppledernes perspektiver på Partnerforum.  Det 

ble utvekslet en rekke 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 for kommende topplederseminarer ble lansert. Vedtak om avholdelse av evt 

topplederseminar for 2020 tas av styringsgruppen ila 2020. 
 

Utgangspunktet for tidligere topplederseminarer har vært:  

«På senhøsten arrangeres årsmøtet, hvor partnernes toppledere møtes for å drøfte samarbeidets 

status og gi råd om prioriteringer for utviklingen av samarbeidet. Topplederne har det formelle 

ansvaret for å godkjenne og vedta strategi- og aktivitetsplaner for hvert år. Etter årsmøtet arrangeres 

seminar og middag for topplederne og spesielt inviterte.  

Målsettingen med topplederseminaret er å skape dialog omkring viktige temaer for velferdsstaten. 

Til seminaret inviteres ledende forskere og andre aktuelle innledere til foredrag og kommentarer. En 

viktig del av seminaret er diskusjonen etter innledningen og kommentarene. 

Topplederseminaret benyttes også til å invitere potensielle nye medlemmer med inn i forumet.»  

 
Høst- og vårkonferanse 

Gjennom to årlige konferanser ved henholdsvis BI og UiO, vil Partnerforum sette fokus på 

samfunnsaktuelle temaer som opptar forvaltningen på tvers, og belyse disse gjennom bruk av 

fageksperter ved UiO og BI og/eller andre utdanningsinstitusjoner, samt politikere, 

forvaltningsansatte og samfunnsaktører med engasjement og ekspertise på respektive områder. 

Tema velges etter forslag fra kontaktpersonene, styringsgruppa eller årsmøtet. Sekretariatet tar 

initiativ til opprettelse av eventuell ressurs-/arbeidsgruppe bestående av ansatte hos partnerne 

og/eller andre. Konferansen er også åpen for andre enn partnerne mot en avgift på kr 1500,- per 

person (student/honnør kr 750,-). 

 

Frokostmøter 

Partnerforum arrangerer fire frokostseminarer i året. Frokostmøtene legger til rette for dialog 
mellom ansatte i Partnerforums virksomheter, med forskere fra UiO, BI, andre utdannings- og 
forsknings-institusjoner og ressurspersoner fra relevant offentlig og privat virksomhet.  
 



 

Frokostmøtene vil som hovedregel bli arrangert i Oslo sentrum (regjeringskvartalet) eller hos andre 
partnerne og er i likhet med vår- og høstkonferansene åpne også for andre enn partnerne mot en 
avgift på kr 400,- per person (student/honnør kr 200,-). 
 

Aktualitetsseminarer  

Partnerforum skal i løpet av året arrangere to seminarer med fokus på aktuelle problemstillinger og 

hendelser av politisk, forvaltnings- og/eller samfunnsmessig betydning. På bakgrunn av seminarets 

økende popularitet de senere årene har sekretariatet utvidet disse til halvdagsseminarer, med 

mulighet for mer utdypende - eller også flere faglige innlegg, med påfølgende diskusjon. 

Aktualitetsseminarene er forbeholdt Partnerforums ansatte og spesielt inviterte. 

 

Nettverksseminarer – flere møter innen samme tema-/fagområde 

Partnerforums «nettverksvirksomhet» består av en serie med seks seminarer som forfølger ett 

hovedtema. Deltakelse er forbeholdt Partnernes ansatte og har som mål å styrke 

erfaringsutvekslingen mellom ansatte i Partnerforums virksomheter. «Nettverksseminarene» 

avholdes som regel på slutten av arbeidsdagen. Partnere eller andre med relevante ressurser, eller 

også aktuelle "cases", inviteres spesielt til å bidra med sine kunnskaper og erfaringer innen aktuelle 

emner.  Casene vil være utgangspunkt for kommentarer fra aktuelle forskere.  

 

Temanettverkene har en tidsavgrenset levetid på totalt seks seminarer pr. nettverk, vanligvis 

gjennomført i løpet av tre år, dersom ikke annet vedtas av partnerne.  Kontaktutvalget vil i desember 

i desember 2018 beslutte tema for neste nettverk, som varer fra 2019 til 2021.  

 

Tidligere nettverkstemaer har bl.a. vært Digitalisering i statsforvaltningen (2016-2018), HR, etikk og 

økonomistyring, og Arbeids- og organisasjonsformer. For hver nettverksserie opprettes en 

arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner fra partnerne, som møtes mellom seminarene og gir 

innspill til seminarenes innhold. Nettverksseminarene avholdes i Oslo sentrum (regjeringskvartalet 

eller hos partnerne). 

 

Partnerseminar 

Det bilaterale samarbeidet fremmes gjennom tilrettelegging av internseminarer hos den enkelte 

partner til en avgrenset verdi på kr. 16.000,-. Midlene skal benyttes til honorar til faglige innledere 

inkludert arbeidsgiveravgift. Partnerne har dermed mulighet til å engasjere to foredragsholdere, gitt 

at et standardhonorar på kr. 8.000,- benyttes. Det forutsettes da at midlene brukes innenfor ett 

partnerseminar, med mindre annet avtales med sekretariatet.  

 

Som vedtatt på årsmøtet (2008) er partnerseminarene 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 avtales med sekretariatet.  

 



 

Sekretariatet kan i tillegg bistå med annen assistanse, f.eks. å komme i kontakt med aktuelle 

fagmiljøer ved BI og UiO, hvis dette er aktuelt.  

 

Styringsgruppens møter  

Styringsgruppen er nedsatt av årsmøtet og består av tre toppledere og prorektorene ved henholdsvis 

BI og UiO. Styringsgruppen møtes to ganger i året etter behov, og fungerer rådgivende i forhold til 

Partnerforums daglige drift mellom årsmøtene. 

 
Kontaktutvalgsmøter  

Kontaktutvalget består av partnernes kontaktpersoner og sekretariatet. Gjennom 3-4 møter i 2020 

legges rammene for samarbeidet ved planlegging, diskusjon og evaluering av aktivitetene. Første 

møte avholdes 25. februar (1. kvartal) 2020. I etterkant av det fjerde møtet, hvor temaprioritering for 

det kommende året vedtas, inviteres kontaktpersonene til julelunsj/julebord. 

 
Planleggingsmøter - evalueringsmøter 

Sekretariatet vil ta initiativ til at hver partner i løpet av 2020 får tilbud om et planleggings-
møte/evalueringsmøte. Det avholdes ellers samarbeidsmøter ved behov. Der det er ønskelig holder 
sekretariatet gjerne informasjonsmøter om Partnerforum (formål, organisering, historikk, aktuelle 
arrangementer) hos den enkelte partner. 

 
Etter- og videreutdanningsprogrammer  

Partnerforum skal være behjelpelige med å informere om etter- og videreutdanning (EVU) til 

forvaltningsansatte. Sekretariatet er også behjelpelig med å koble interesserte partnerne med aktuelle 

fagmiljø eller ressurser ved UiO og BI for videre samarbeid. Sekretariatet legger ut lenker til 

forskning og EVU ved hhv UiO og BI på Partnerforums nettsider. 

 

Invitasjon til åpne seminarer hos partnerne 

Sekretariatet skal løpende formidle relevante/aktuelle invitasjoner til åpne arrangementer hos alle 

partnere.  


