
Porteføljestyring i kommunene 

Litt om praksisen i Asker, Bergen og Trondheim 



Bergen - Mangfoldig tjenesteproduksjon  

270 000 innbyggere 

15 000 årsverk/20.000 ansatte. 

30 000 elever i grunnskole 

14 500 barn i barnehage 

50.000 brukerkontoer. 

650 fagsystem 

Driftsbudsjett Kommunen: 18 mrd  

Sentralt driftsbudsjett IKT: 100 mil  
 

f.eks: 

 



 
Litt om Trondheim 

> 180.000 innbyggere 

> Ca 15 mrd årlig omsetning (derav 3-3,5 mrd investering) 

> 13.000 faste ansatte  

> 260 IT systemer 

> 80-90 mnok pr år i IT-investeringer (60%infrastruktur) 

> Ca 100 personer har en rolle innenfor IT 

Trondheim 
kommune 



Litt om Asker 

> 58 338 innbyggere 1.jan.2014 (& counting… årlig vekst ca 1.5%) 

 
> Ca. 3500 ansatte 

 
> Driftsbudsjett på ca 4000 MNOK 

 
> Investering mellom 500 - 800 MNOK p.a. 

– IKT-investeringer 10 MNOK p.a 
– 40% til infrastruktur 

 

> IKT-avdeling: ca 30 stk.  
 

> Ca 200 IT-systemer 
 



Politisk styring i Asker 



Kommuneadministrasjonen i Asker 



Overordnet styring av IKT i Bergen kommune 

Bestiller/ 
Leverandørmodell 



Utgangspunktet for porteføljestyring 

Hvorfor og hvordan startet det? 



Sentral del av virksomhetsstyringen i Asker 



Asker  - Følger handlingsprogrammets årshjul 



Porteføljestyringsmetode 

Programstyringsmetode 

Prosjektstyringsmetode 

Lære av egne og andres erfaringer 

NYTT                                                               NYTTIG                                                   NYTTIGGJORT 

Asker – opptatt av helhet fra ide til praksis 

Metode- og verktøystøtte for: 
Innovasjon: Gjennomføring/Iverksetting: Strategi/Analyse: 

-N3, «Floke-metodikk», 
KomInn.no  

Prosjektveiviseren, Portefølje/Programstyring, KS1, KS2, etc.. Erfaringsbank, BICC, 
Virksomhetsarkitektur,  
 

For-
slag FoU 

Idé 

 
Ide 

 
Mulig-

het 



IKT-strategi 2014-2017 

Porteføljestyring 

Programstyring 

Prosjektstyring 

Prosjekt-
portefølje  
  

-IKT-strategi:Rullering hvert 4.år 
-IKT Strategigruppe.Kommunaldir 
-Politisk behandling. 
-Monitorering BMS/Corporator 

 
-Styringsgrupper 
-IKT-HP ,eBC 
-Under etablering: MoP (Management of 
Portofolios) 

-Kontinuerlig endring. 
-Prosjekthåndboken/gevinstkokebok 
-MS Project/Sharepoint m.m 
-Prosjektveiviseren, PMI/PRINCE 2/SCRUM/Kanban/ 
m.fl 

 

Virksomhetsstyring i Bergen  
4.Satsingsområder + 37 tiltak 

 

Program: 
digital 1.valg, 
styringsgruppe 

Prosjekt SvarUT 
prosjektledelse 

1. Smarte og  effektive kommunale tjenester-  
      Digitalt 1.valg. 

 

Velferdsteknologi 

Prosjekt: 
Mobicall-alarm 



Hvordan gjør vi det i Praksis? 

Definere portefølje – Levere portefølje… 



Asker – god erfaring med IKT-portefølje 

> IKT-strategi fra 2010-2014 

> Investeringsramme på 10 MNOK p.a.  

> Følger Handlingsprogrammet 

– Behovsinnsamling/søknadsprosess oktober til juni 

– Prioritering juli-august 

– Vedtak gjennom HP i desember 



Porteføljeforvalter 
IKT-sjef 

Porteføljestyre 
Rådmannens 
ledergruppe 

Porteføljeforvalter 
Leder av Kunnskaps- 

senter / 
Prosjektkontor 

IKT-porteføljen 
 

Strategisk 
prosjektportefølje 

Porteføljeforum 
IKT-fagkoordinatorer,  
1 per tjenesteområde 

Prosjekt- 
eier 

Prosjekt- 
styre 

Prosjekt- 
leder 

Porteføljestyre 
Rådmannens  
ledergruppe  

+ IKT-sjef 

Strategiske 
prosjekter 

Roller og organisering i Asker 

Fram til 2014 Fra 2015 og utover 



Asker - Definere portefølje 

> IKT-fagkoordinatorer samler prosjektforslag og bistår i utforming og 
kvalitetssikring 
– Prosjektforslag + ROS-analyse  

 

> Tjenesteområdet inkl. direktør prioriterer innkomne forslag internt 
 

> Innkomne forslag skåres ut av porteføljeforum/porteføljeforvalter 
– Forankring 
– Økonomiplan 
– ROS-analysen 
– Gevinstrealisering 

 

> Porteføljestyret gjør endelig prioritering.  
– Direktører har med egen prioritering inn i møtet.  
– IKT-sjef/porteføljeforvalter har med «teknisk utskåring». 

 



Asker - Prosjektforslaget inneholder 

> Bakgrunn og behovsbeskrivelse 
> Prosjektets mål, avgrensninger og avhengigheter 
> Interessenter/målgrupper 
> Grov prosjektbegrunnelse 
> Nytte/kostvurderinger (4-årsperspektiv)                       Powerpoint 

> Prosjektets produkter 
> Grov tidsplan og milepæler 
> Organisering, roller og ansvar 
> Budsjett 
> + egen ROS-analyse                                                    Excel 

 



Trondheim - definere portefølje 

● Anmodning om innmelding av behov sendes ut - konkrete “arbeidsdager” tilbys 

til de som ønsker bistand til å strukturere sitt behov 

● Enheter v/leder melder inn behov (nivå 1 og nivå 2) frist 1. mars 

● Behovene vurderes av målstyringsgruppa iht til oppgitte kriterier (består av 

porteføljeforvalter (kost/nytte og org.belastning), virksomhetsarkitekt 

(arkitektur), infrastrukturansvarlig (infrastrukturkonsekvenser) 

● Innstilling fremmes til behovsstyringsgruppe (nivå 2) 

● Endelig innstilling til porteføljestyre (rådmannens ledergruppe) (nivå 1) 

Trondheim 
kommune 



Trondheim – gode på kost/nytte-vurderinger 

1. Gevinster og kostnadsdrivere 
beskrives i forstudien i henhold 
til fastlagt skjema som den del 
av forstudien. 

2. Programkontoret kvalitetssikrer, 
kompletterer og samordner. 

3. Mulighetene prioriteres basert 
på kost-/nytte-vurderingene, og 
de med høyest prioritet 
kvalifiseres til forprosjekt. 

4. Nåverdiberegningen utføres i 
forprosjektet. 

Nyttevurderingene er grunnlaget for framtidig 
gevinstrealiseringen og forankres hos 
prosesseier senest i løpet av forprosjektet! 

Trondheim 
kommune 

 



Trondheim - Metode for vurdering av kost/nytte 

> Virkningene inndeles i verdsatte 
og ikke-verdsatte virkninger. 

> Konsekvensen av de ikke-
verdsatte virkningene vurderes 
ut i fra omfang (f.eks. antall 
søknader) og verdi/betydning. 

> De verdsatte virkningene 
beregnes med nåverdimetoden. 

> Mulighetene for gjenbruk 
kartlegges. 

> Beslutningsgrunnlag for 
prioritering av prosjekter: 

– Nåverdiberegning 
– Liste over ikke-verdsatte virkninger 
– Mulighet for gjenbruk 

Trondheim 
kommune 



Registreringsmodul 
Bergen  -innmelding gjennom Prosjektdatabase = eBC 



Saksbehandling og rapportering i eBC 
Prosessmodul 



Asker - Levere portefølje 

> Prosjektorganisering etter Prosjektveiviseren.no  
> Kvartalsvis rapportering fra prosjektene 
> Halvårlig rapportering til ledelsen 



1.IKT-handlingsplanprosessen. Årlig 
2.Prosjektgjennomføring 3.Overlevering Gevinstoppf. 

FASE I 
Innspill fra byrådsavdelingene    
Nytt eller revidert business case 

 
FASE II             
Innspill behandles av 
IKT Konsern 

 

FASE III 
Samlet innspill  framlegges 
IKT strategigruppe 

FASE IV         
Byrådsavdelingene sender  
sine budsjettinnspill  

              FASE V                
          Budsjettvedtak 

 



Trondheim - Porteføljeadministrasjon 

● Behovsstyringsgruppe møtes 4 ganger årlig for å håndtere risiko, 

fremdrift, budsjett m.m 

● Arkitekturfunksjon forbereder innlegg til møtene, porteføljeforvalter 

organiserer møtene 

● Diskusjon om omprioritering innenfor samme år gjøres tentativt 

hver august 

● Overordnet årsplan legges i november årlig - denne danner grunnlag 

for status/avviksrapportering året etter 

Trondheim 
kommune 



Status 

Hvor er vi på vei? 



Asker - Fra 2015 – porteføljestyring utvides 

> Vedtak 2014 

> Tre prosjektporteføljer 

> Starter med strategiske prosjekter 

> Fortsetter med byggprosjekter 



Asker - Strategisk prosjektportefølje baseres på 
Kommuneplan og Handlingsprogram 



Asker – Kriterier for strategiske prosjekter 

• Politisk vedtatt: 
Forankret i et politisk vedtatt satsningsområde i KP / HP 
 

• Er tjenesteovergripende: 
Bidrar til å løse en eller flere tverrgående tjenesteutfordringer 
 

• Har særskilt finansiering: 
Prosjektbudsjett politisk vedtatt eller vedtatt i RLG/PS 
 

• Er av en viss varighet: 
Hvor langt er «en viss»..? HP-periode? , 3-5 år? , 12 år ? 



Asker - Nytt verktøy for prosjektstyring 



Asker - pluss porteføljeoppfølging 



Porteføljestyring pr. byrådsavdeling 

Overordnet porteføljestyre = IKT-Strategigruppen (Kommunaldirektører) 

IKT Konsern 

Koordinerer nye behov fra 
byrådsavdelingen  

 
Bestiller prosjekt til 
byrådsavdelingen 

Porteføljestyret = Ledergruppen 

Prosjekt  nnnn 
Eier/leder/styre 

Porteføljeadministrasjonen. Arbeidsgruppe bestående av   IKT-koordinator, administrasjonssjef(er), 
ledere på fag og etatsnivå. IKT Konsern bidrar med sekretærfunksjon og administrasjon av gruppen.     

Program yyyy 
Eier/leder/styre 

IKT Styring; Forvalter IKT-HP 

IKT-Rådgivning; Sikkerhet, 
arkitektur, etc 

St
øt

te
fu

ns
kj

on
 

… … 
IKT Drift/andre leverandører 

IKT-Rådgivning; Teknisk, pris etc 

Prosjektledelse 

Byrådsavdeling … 

Bergen – endret modell 



Asker - Utfordringer 

> Tilstrekkelige internressurser til å holde trøkket oppe i alle prosjektene 
– Noen prosjekter forsinkes pga dette – har blitt bedre til å hente eksterne midler ved behov, 

spesielt i prosjekter av lengre varighet 
 

> Metodikken må i større grad gjennomsyre hele organisasjonen. 
– Fungerer godt i IKT-porteføljen og noen av de strategiske prosjektene 
– Prosjektkontor fast etablert først i 2014 

 

> Finansieringsbehov – alltid søknader om ca. dobbelt så mye midler som 
er tilgjengelig i IKT-porteføljen 
– Oppdaterer IKT-strategien med nye scenarier i 2014 – gyldig fra 2015. Håp om økt 

finansiering 



Trondheim - utfordringer 

● Årlige bevilgninger fra Fylkesmann og evt fra statlige direktorater/ 

departement kommer i tillegg til det andre. Ressursmessig vanskelig 

å håndtere når årsplan er lagt. 

● 90% går gjennom “tralten”, men noen glipper. Særlig 

byutviklingsområdet. 

● Mange prosjekter starter fordi noen har «hatt besøk av en 

leverandør…» tålmodighet til prosessen.  

● Krav til prosjektgjennomføring har kommet de 2 siste årene. Tar tid å 

etablere kultur for prosjektfaser, beslutningspunkter og forpliktelse 

rundt gevinst 

 

Trondheim 
kommune 



Bergen kommune – status MoP rammeverk 



Kontaktpersoner  

> Bergen commune – Harald Kjensli 
– Harald.Kjensli@Bergen.kommune.no 

 
> Trondheim kommune – Ola Eirik Klingen 

– Ola-eirik.klingen@Trondheim.kommune.no  
 

> Asker kommune – Geir Graff 
– Geir.graff@asker.kommune.no  

mailto:Harald.Kjensli@Bergen.kommune.no
mailto:Ola-eirik.klingen@Trondheim.kommune.no
mailto:Geir.graff@asker.kommune.no
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