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6. oktober 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda

Presentasjon av digital løsning i version 0.9

v./Erik Hornne, Difi
12.40

Pause13.45

Spørsmål og felles refleksjon12.50

Prosjektveiviseren, bakgrunn og perspektivering

v./Jens Nørve, Difi
12.30

Rollen som innholdsleverandør

v./Christina Brouwers, SSØ
13.10

Innspill fra en samarbeidspartner

v./Karl Olav Wroldsen, Skatt
13.00

Myndigheter som brukere av Prosjektveiviseren

v./Terje D. Sætervik, Oslo Kommune
13.20

Spørsmål og felles refleksjon12.30



6. oktober 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda

Introduksjon til working gallery

v./Jacob Primault, Rambøll Management Consulting
14.10

Deltakerenes bidrag til videreutvikling av Prosjektveiviseren14.50

Workshop14.20

Prosjektveiviseren: Den offentlige plattformen for IKT-samhandling

v./Christer Gundersen, Friprog
14.00

Boklansering: Studium av offentlige IKT-prosjekter

v./ Gjermund Lanested og Bendik Bygstad
15.15

Pause15.00

Sporet slutter16.00



Prosesskonsulent og ansvarlig rådgivende prosjektleder på

Prosjektveiviseren:

Jacob Primault, Manager, 

Rambøll Management Consulting

NOKIOS
13. oktober 2009



Prosjektveiviseren
– Bakgrunn og perspektivering

Innlegget har til formål å tegne et overordnet perspektiv, som 
utgjør konteksten for Prosjektveiviseren og etterlater 
deltakerne med en klar fornemmelse av løsningsdesignet som 
er valgt som strategisk svar på behov. 

Bakgrunn og behov

Politisk beslutning

Kort presentasjon av løsningsdesignet og betydningen av de 
4 hovedelementene

Veiledning

Community

Governance

Organisatorisk understøttelse

Direktoratet for forvaltning og IKT6. oktober 2009

Jens Nørve, Prosjektleder, Difi



Marianne Andreassen © Senter for statlig 

økonomistyring 

Omgivelsene – økt forventingsgap til offentlig sektor

Økte forventinger fra brukere, 

skattebetalere og velgere som 

ønsker flere tjenester, bedre 

tjenester

Staten må ikke sløse med 

ressursene   

Staten må utnytte den 

teknologiske utviklingen og nye 

metoder samt nyttiggjøre seg 

økt innsikt og kompetanse om 

hva som virker og ikke virker

”Noreg skal ha den

beste offentlege

sektoren i verda”

”Regjeringa sin strategi for fornying av 

offentleg sektor” (2007)

12. oktober 2009



Forventingsgapet

Marianne Andreassen © Senter for statlig 

økonomistyring 

Kilde:

Nasjonalbudsjettet 2009

12. oktober 2009



Marianne Andreassen © Senter for statlig 

økonomistyring 

Politiske forventinger til effektiv ressursbruk i staten

Forvaltningsmeldingen (2009)

Effektivitet er både et mål og en 

forvaltningsverdi i statsforvaltningen

”Forvaltningspolitikken skal støtte 

opp under sektorane i 

forbetingsarbeidet og leggje til rette 

for at ulike delar av forvaltninga kan 

lære av hverandre. Smarte 

løysningar ein stad bør kome til 

nytte andre stader. Samordna og 

heilskapleg tenking skal prege 

forvatningsutviklinga.”

”IKT-investeringar er ei av dei store 

samordningsutfordringane i 

statsforvaltninga”

12. oktober 2009



Illustrasjon av digital løsning i versjon 0.9

Innlegget har til formål å gi deltakerne et overordnet innblikk i 
den nettbaserte delen av det samlede konseptet, som skal 
bidra til bedre offentlige ikt-projekter. 

Kort digital illustrasjon av de forskjellige løsningselementene

Veivisningsdel

Community

Governance

Direktoratet for forvaltning og IKT12. oktober 2009

Erik Hornnes, Projektrådet, Difi



Input fra en samarbeidspartner

Innlegget har til formål å gi et perspektiv på 
Prosjektveiviseren, hvor det tverr-departementale
samarbeidet fremgår.   

Innlegget kan for eksempel omtale:

Den felles styringsmessige rammen (styringsgruppen)

Myndighetens (SKATT) bakgrunn og incentiv til deltagelse.  

Eksempler på decentrale innholdsbidrag. 

Såfremt innlegget kan få andre myndigheder til å oppfatte 
Prosjektveiviseren som et initiativ det er interessant å bidra 
til, vil det være meget fint!

Direktoratet for forvaltning og IKT6. oktober 2009

Karl Olav Wroldsen, Tittel, Skat



Rollen som innholdsleverandør

Innlegget gir en fornemmelse av hva begrebet ’decentral
indholdsleverandør’ dekker over. Og gir så langt det er mulig 
deltagende myndigheter incentiv til selv å delta.

Betoning av poenget om at bidrag til Prosjektveiviseren i 
prinsippet skal oppfattes som ’eksponeringsplattform’ for 
den enkelte myndighetens arbeid eller forvaltningsfelt. 

Forklaring av hva rollen som ’innholdsleverandør’ 
innebærer?

Omtale av hva man samarbeider om i praksis.

Direktoratet for forvaltning og IKT6. oktober 2009

Christina Brouwers, Tittel, SSØ



Myndigheder som brugere af

Prosjektveiviseren

Indlægget har til mål at fortælle, hvordan Prosjektveiviseren 
tænkes anvendt i et modtagerrettet perspektiv. Indlægget
illustrerer samtidig, hvordan en given myndighed (Oslo 
Kommune) opfatter sig selv som bruger af portalen. 

Fortælling om, hvordan Oslo Kommune konkret forestiller 
sig, at man vi anvende Prosjektveiviserne i praksis

Inspiration og formidling til andre myndigheder, om hvordan 
og på hvilke områder, de selv kan hente inspiration fra 
Prosjektveiviseren.   

Direktoratet for forvaltning og IKT6. oktober 2009

Terje D. Sætervik, Titel, Oslo Kommune



Prosjektveiviseren: 

Den offentlige plattformen for 

IKT-samhandling

Innlegget har som mål å fortelle hvordan Prosjektveiviseren 
skal anvendes i et samarbeids- og nettverksorientert 
perspektiv. Relasjonell og kollaborativ styrkelse mellom 
individer og myndigheter er avgjørende for 
Prosjektveiviserens suksess. Utveksling av maler og kunnskap 
gjør det ikke alene. 

Derfor skal det bygges sterkere offentlige relasjoner

Prosjektveiviseren understøtter. Digitalt og strategisk.  

Direktoratet for forvaltning og IKT6. oktober 2009

Christer Gundersen, Tittel, Friprog


