
Upplägg fortsättningsutbildning:
Dag 1 klockan 09.00-17.00
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

1998
1998 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?

Trender och att lyckas med partnering 
• Framgångsfaktorer & Fallgropar 
• Värdegrund 
• Långsiktighet och framtidens trender

Partneringprocessen i praktiken 
• Processledning 
• Arbete i de olika faserna 
• Praktikfall

Upphandlingsstrategier för partnering 
• En god affär ur projektets perspektiv? 
• Strategiska val 
• Praktikfall från anläggningssektorn 
• Hur få in rätt team? 
• Praktikfall 

Regelverken inom LoU och avtalsjuridiken 
• Risker & Diskussioner om överklaganden etc. 
• Genomgång av deltagarnas förväntningar

Viktig information
Vi följer utvecklingen av samhällsläget, lyssnar på och  
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Det omfattar bland annat att vi bokar större utbildnings-
lokaler än vad vi normalt gör.
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