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VI VET MYE OM HVORFOR DET GÅR GALT I 
PROSJEKTGJENNOMFØRING I DAG 

 – OGC RESARCH 

 

1. Mangel på klar forbindelse mellom prosjektet og organisasjonenes strategiske 
prioriteringer, inkludert felles forståelse av hvilke mål prosjektet skal måles etter. 

 

2. Mangel på tydelig prosjekteierskap, -styring og ledelse 

 

3. Mangel på effektiv forankring hos interessenter 

 

4. Mangel på kompetanse og ferdigheter  i forhold til prosjekt- og risikostyring 

 

6. Evaluering av ulike prosjektforslag er i større grad knyttet til kortsiktige kostnader 
enn langsiktige effekter av investeringen 

 

7. Ikke god nok forståelse for, og samhandling med, leverandørsiden 
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PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 – HVA ØNSKER VI 
Å OPPNÅ MED NY VERSJON.  

 

• Økt fokus på god planlegging og riktig konseptvalg i tidlig fase 
av prosjektet. 

 

• Kontinuerlig styring gjennom formaliserte beslutningspunkter 
mellom hver prosjektfase 

 

• Understøtte virksomhetsledelsen i deres ivaretagelse av 
eierskapsrollen 
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Konseptfasen Planleggings-fasen 
Gjennomførings-

faser 
Avslutning Realisering 3 

Støtteprosesser (QA, prosjektkontor, IT, HR, KM, mm) 

5 2 1 

Eierstyring 

Beslutte:  
Prosjektplanlegging 

Beslutte: 
Prosjektgjennomføring 

6 

Beslutte: Avslutte 
prosjekt 

Beslutte: Videre tiltak 
for økt 
gevinstrealisering 

Forslag justert modell 
Virksomhetsledelse 

Beslutte:  
Utredning av idé  i 
behovsfase 
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Beslutte:  
Overlevering 



Anskaffelse i Prosjektveiviseren 2.0 

• DK har valgt å ha en egen anskaffelsesfase i sin obligatoriske 
prosjektmodell. 

• Vi mener imidlertid at:  
– Hvert av IKT prosjektene vil være unike 
– I noen tilfeller inngår ikke anskaffelser 
– I andre tilfeller representerer dette enkle avrop på rammeavtaler 
– For tyngre utviklingsprosjekter kan kontraktsfasene i SSA eller PS2000 

bli aktuelt å hensynta.  

 
 

 
 
 
 

 

Vi vil anbefale å inkludere Anskaffelsesstrategi som et eget ledelsesprodukt etablert 
under planleggingen av prosjektet. Her redegjøres for hva som skal anskaffes, 
hvordan (inklusive kontraktstrategi og anskaffelsesprosedyre) og når, og dette vil 
blant annet representere grunnlaget for prosjektets gjennomføringsstrategi, 
herunder antall faser prosjektgjennomføringen bør deles inn i. 
 



Standardisering viktig virkemiddel for å 
realisere digitaliseringsprogrammet 

• Tilgang til offentlige tjenester uavhengig av eget 
utstyr og programvare 

• Tilgjengelighet for alle 

• Helhetlige tjenester 

• Innlevering av informasjon en gang 

• Integrasjon med fagsystemene, for mer effektiv 
saksbehandling 

• Felles prosjekt for å samkjøre dialogen mot 
leverandørene knyttet til tegnsett standarden, 
UTF-8. 


