
Upplägg grundutbildning:
Dag 1 klockan 09.00-16.30
Dag 2 klockan 08.00-15.30

Vad ingår: Kursmaterial, konferensavgift, fika och lunch 
båda dagarna samt kursintyg ingår i avgiften.

För avgift, datum på din ort och anmälan – se:
www.urkraft.com

AVBOKNINGSREGLER
Vi följer SAUF:s (Sveriges auktoriserade utbildningsföretag) standardregler 
för avbokning. Detta innebär att din anmälan är bindande så snart du fått 
en bokningsorder skickad till dig. 
Vid avbokning 4-2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. 
Vid avbokning 2-0 veckor innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
Avbokning skall ske skriftligen. Du har möjlighet att ersätta din plats med 
annan deltagare efter samråd med oss.

URKRAFT har genomfört utbildningar i partnering sedan 2005, och är i dag Sveriges 
ledande utbildare inom partnering och samverkan. Mellan 600 och 700 personer går  
årligen våra utbildningar. Våra utbildningsledare har stor erfarenhet av att arbeta i partnering. 
URKRAFT har engagerats i hundratals partneringprojekt och arbetar i dag som partneringledare 
i flera stora organisationer av nationellt intresse.
Därför är våra medarbetare alltid uppdaterade på senaste nytt i branschen, vilket innebär att 
innehållet i våra utbildningar över tid skiljer sig åt. 
Vår syn på partnering utgår däremot alltid från samma horisont; hur skapar vi bästa värde för satsat kapital?

Partnering som arbetsform
• Vad är partnering och hur skiljer sig arbetsformen mot att  
 arbeta i traditionellt upphandlade projekt?
• Varför växer partnering & samverkan så starkt?
• Värdegrunden i partnering
• Projektpartnering vs strategisk partnering

Förfrågningsunderlag
• Hur fungerar LoU ihop med partnering?
• FFU-uppbyggnad och innehåll
• Utvärderingskriterier och hur svarar man?
• Ekonomi – rörlig/fast del, ersättningsformer

Erfarenhetsutbyte
URKRAFT:s praktiska erfarenhet inom partnering ger utbildningen 
extra tyngd och vi delar med oss av vår erfarenhet av lyckade 
partneringprojekt, både avslutade och pågående.

Partneringgenomförandet
• Partneringprocessen från ax till limpa
• Mål, effekter och utfall från partneringprojekt

Att välja organisation
• Är alla lämpade att arbeta med partnering?
• Så gör man olikheter till en styrka
• Framtida marknad i Partnering
• Hur utvecklas partnering inom  olika områden och hur kan man 
 möta utvecklingen?
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