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Gardermoen Gardermoen Gardermoen Gardermoen 16. september 201516. september 201516. september 201516. september 2015....
Prosjektarbeid: Planlegging, Prosjektarbeid: Planlegging, Prosjektarbeid: Planlegging, Prosjektarbeid: Planlegging, organisering og organisering og organisering og organisering og rapportering.rapportering.rapportering.rapportering.

4. Prosjektenes livsløp.

• Faser i prosjektene.

• Overlevering til drift  - Gevinst-
realisering

5. Oppsummering. Spørsmål.

1. K2-programmet – Overblikk og 
tilbakeblikk.

• Om resultatmål og effektmål.

• Organisering: Roller og ansvar.

2. Rapportering i prosjekter. 

3. Individuelt arbeid – Gruppearbeid:
Egen prosjektplan og egen rapportering.

Arild Stavne.
Prosjektforum AS.
arild@prosjektforum.no

2015
(25 tildelinger)

2014

K2 K2 K2 K2 ---- Overblikk og tilbakeblikkOverblikk og tilbakeblikkOverblikk og tilbakeblikkOverblikk og tilbakeblikk....

Basisprosjekter (50)

Særskilte
prosjekter (16)

Org. innretning 

Fysiske, tiltaksrett.

1.
3.
4.

2.

KMDs 

nasjonale mål

Fysiske, tiltaksrett. 2. Særskilte prosjekter

(Utvid. tilsk. til publisering)

Org. innretning 

Fysiske, tiltaksrett.

(Utvid. tilsk. til publisering)

1.
3.
4.

KMDs 

nasjonale mål

2.
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KMDs nasjonale mål.KMDs nasjonale mål.KMDs nasjonale mål.KMDs nasjonale mål.

1. Universell utforming utvikles i veilednings- og samordningsoppgaver;

• for fylkene overfor kommuner og regionale sektormyndigheter.

• for kommunene overfor private og organisasjoner.

2. Universell utforming prioritereres i prosjekter og ordninger med sikte på 
gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver.

3. Universell utforming synliggjøres i egne plan- og beslutningsprosesser.

4. Universell utforming styrkes i egen organisasjon.

Mål og mål er to forskjellige ting!

Effektmål = gevinst = nytteverdi.

• Hvem er det godt for? Hvem er målgruppene?

• Hva er det godt for? Hvilke forbedringer (gevinster) vil komme 
som et resultat av prosjektet?

• Måleindikatorer. Hvordan skal vi måle at nytten virkelig oppstår?

Resultatmål (jerntrianglet) = Leveransen(e) i prosjektet. 

• Omfang og kvalitet.

• Tidsfrist.

• Nødvendig ressursinnsats: Kroner og dagsverk.

• Resultatmål  bryter vi videre ned i milepæler, som igjen kan 
brytes ned i mange aktiviteter. 
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Roller i prosjektetRoller i prosjektetRoller i prosjektetRoller i prosjektet
Samspillet mellom prosjektet og linjelederneSamspillet mellom prosjektet og linjelederneSamspillet mellom prosjektet og linjelederneSamspillet mellom prosjektet og linjelederne

Oppdragsgiver

Prosjekt-
eier

Prosjekt-
leder

Styrings-
gruppe

Prosjekt-
gruppe

Referanse-
personer

Utførende 
organisasjon

Prosjekt-
medarbeidere

• Prosjekteier 
=oppdragstaker
= prosjektansvarlig 

leder
• En linjeleder i den 

utførende organisasjon

• Oppdragsgiver = 
bestiller 

• Den som tar i mot 
(har bruk for) 
prosjektleveransen

• Oppdragsgiver kan 
være intern eller 
ekstern

• Overordnet faglig 
styring

• Oppfølging av 
ressurstilgang

• Oppfølging av 
beslutningsprosessen

Organisasjonen/virk-
somheten der prosjektet 
”bor”!

Prosjekteier:

En (altfor) lite påaktet rolle.

• Prosjekteier er den interne lederen som tar på seg ansvaret for å løse 
oppgaven slik oppdragsgiveren har beskrevet det.

• Prosjekteier sitter i styringsgruppa, fortrinnsvis som styringsgruppeleder.

• I små prosjekter kan gjerne prosjekteier utgjøre styringsgruppa alene.

Bindeleddet mellom prosjektet og linje-/basisorganisasjonen.
Støtter prosjektet i tykt og tynt……
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Prosjektlederens oppgaverProsjektlederens oppgaverProsjektlederens oppgaverProsjektlederens oppgaver

Prosjektlederen skal sikre framdriften ved å: 

• Utarbeide (resultat-)mål.

• Planlegge arbeidet (hva, når, hvordan).

• Organisere ressursinnsatsen (hvem gjør hva).

• Drive teamutvikling: motivering og 
konfliktløsing.

• Rapportere og informere.

• Foreslå og gjennomføre tiltak ved avvik.

• Ta ansvar for at det skapes resultater.

Er prosjektets adm. dir.:

Foran, synlig, tilgjengelig og 

i bevegelse.

Mål Konkrete resultater

Hva er et vellykket prosjekt?Hva er et vellykket prosjekt?Hva er et vellykket prosjekt?Hva er et vellykket prosjekt?

� Valg av riktig prosjekt.

� Realisere resultatmål.

� Realisere effektmål.
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Mal for prosjektbeskrivelse: Planlegging og organisering.Mal for prosjektbeskrivelse: Planlegging og organisering.Mal for prosjektbeskrivelse: Planlegging og organisering.Mal for prosjektbeskrivelse: Planlegging og organisering.

• Virksomhet.

• Samarbeidspartnere.

• Prosjektnavn.

• Planlagt start- og sluttdato.

• Bakgrunn for prosjektet  - Problem-
beskrivelse.

• Målgrupper og effektmål.

• Resultatmål.

• Hovedtiltak og aktiviteter.

• Prosjekteier (i kommunen/fylket).

• Prosjektleder og -medarbeidere.

• Andre bidragsytere og samarbeidspartnere

• Styringsgruppe.

• Referansepersoner.

• Budsjettrammer.
• Finansiering.

• Arbeid/tidsforbruk.

• Andre kostnader.

• Statusrapportering.

• Sluttrapport.

Hensikten med en felles mal for prosjektbeskrivelsen.

• Som sjekkliste og kvalitetssikring av eget prosjekt.

• Som virkemiddel for lederskap og styring av prosjektet.

• For å lette arbeidet med sluttrapporten. (Som tematisk i hovedsak 
har samme innhold som prosjekt-beskrivelsen).
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Søknader 2015 – Prosjektbeskrivelser 
Et godt eksempel: Ski kommune.

Nettverk universell 
utforming i Follo-kommunene.

Ski kommune.

Bakgrunn/forankring: Solid.

Effektmål pr målgruppe:
• Bidra til at Follo kommunene kan få et felles grunnlag for implementering 

av universell utforming i kommunene.
• Bidra til at Follo kommunene kan opparbeide tverrfaglig og nødvendig 

kompetanse på universell utforming.
• Bidra til at Follo kommunene kan utvikle et godt grunnlag for en felles 

forståelse av universell utforming.
• Bidra til at Follo kommunene kan legge til rette for løsninger for å gi 

innbyggere et bedre universelt tilrettelagt miljø å bo og ferdes i.

Tydelige målgrupper?
Tydelige gevinster?
Er gevinstene målbare?
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Ski kommune.

Resultatmål:
• Hver deltakende kommune har et grunnlag for implementering av universell 

utforming i egen kommune.
• Nettverkets deltakere har økt sin kompetanse på nødvendige områder innen 

universell utforming.
• En samlet oversikt over fagkompetanse om universell utforming er utarbeidet av hver 

deltakende kommune.

Hovedtiltak- Aktiviteter:
• Fire samlinger: Kompetansebygging, studietur, erfaringsutveksling.

Tydelige leveranser?
God sammenheng?

Hovedinntrykk.

• Best på bakgrunnsbeskrivelsen: Begrunnelsen for at prosjektet er nødvendig.

• Blander fremdeles effektmål, resultatmål og aktiviteter/tiltak.

• Presis beskrivelse av målgrupper for prosjektet bør bli bedre.
Hvem får en  direkte, tydelig og umiddelbar forbedring pga prosjektet?

• Trenger høyere presisjonsnivå i framdriftsplanen: Tidsfrister for leveransene.

Mange må tenke mer på medvirkning!

Husk dette når dere lager sluttrapporten!
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15

Rapportering  - Problemstillinger

1. Rapporteringskriterier?

2. Rapporteringsmønster?

3. Oppfølgingsansvar?

Rapportering

Tid

Prosjektet

Månedlige statusrapporter
underveis Faglig og 

administrativ 
sluttrapport

Prosjektfaglig
sluttevaluering

Evaluering:
Gevinstrealisering
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17

Statusrapportering og prosjektoppfølging
(altså ikke faglig rapportering)

Rapportering skal ikke være en ulystbetont papirmølle!

Hvordan skal vi da legge opp rapporteringen?
1. Rapporteringskriterier skal være definert på forhånd 
2. Rapporteringen skal skje med planen(e) som referanse
3. Rapportering skal skje etter et fast mønster

Hvorfor skal vi rapportere?
1. For å kontrollere prosjektet  - Ikke for å kontrollere 

personer
2. For å kunne korrigere kursen om nødvendig  - Sette inn 

tiltak

18

Rapporteringskriterier 

� Målene  - kvalitet og  omfang

� Tidsfrister  - framdrift

� Ressursbruk  - penger og persontid

� Store endringer og tillegg

� Samarbeidsklima – innen prosjektet og overfor 
samarbeidspartnere

� Hovedinntrykk
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19

Beslutninger ved svikt i framdrift

� Flytte  tidsfrister
� Senke ambisjonsnivået   - endre målsettingen 
� Tilføre flere ressurser 
� Omfordele arbeidet

Forbudte holdninger

� "Det går nok"
� "Vi får vente og se"

20

Hensikten med en felles mal for rapporteringen.

• Formen på rapporteringen skal være lik for alle.

• Fristene for rapporteringen skal være lik for alle.

• Rapportering skal skje med prosjektplanen som referanse.

• Rapporteringstemaer skal være kommunisert  på forhånd:
• Måloppnåelse for resultatmål.

• Måloppnåelse for effektmål – gevinstrealisering.

• Organisering – forankring – deltakelse.

• Prosessen.

• Økonomi.

• Rapportering skal være minst mulig ressurskrevende for avsender.

• Rapportene skal gjøre det enkelt for KMD å vurdere måloppnåelse,

samt å foreta sammenstillinger og sammenligninger.
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21

Krav til rapportering til KMD 2015: Format og frister.

Rapport Frist Kommentar

Statusrapport. 1. nov. 2015.

• Enkel statusrapport for alle gjennomførte prosjekter

• Mal: Statusrapport K2 2014-15 v2 (Excel).
Med instruks/veileder.

Sluttrapport. 1. nov. 2015.

• Sluttrapport for alle gjennomførte prosjekter

• Mal: Disposisjon for sluttrapport. (Word). 
Med instruks/veileder.

Publisering!

• 2015-prosjekter som er forlengelse av 2014-prosjektene: Én sluttrapport. 

• To separate prosjekter i 2014 og 2015: Sluttrapport for hver.

• Sluttrapport både for basisprosjekter og særskilte prosjekter.

22

Statusrapporten (Excel) og sluttrapporten (Word)



© Prosjektforum AS  - Telefon: 64 94 35 70   - E-post: post@prosjektforum.no
Internett: www.prosjektforum.no

23

Statusrapportering (Excel)
Et godt eksempel: Trøgstad kommune.

Universell utforming i Skjønhaug 
sentrum.

24
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Individuelt arbeid Individuelt arbeid Individuelt arbeid Individuelt arbeid –––– Gruppearbeid:Gruppearbeid:Gruppearbeid:Gruppearbeid:

SluttrapportenSluttrapportenSluttrapportenSluttrapporten

Samme mønster for alle K2-prosjektene, jamfør mal.

Legg spesielt vekt på:

• Resultatmål og effektmål. (Husk målgrupper). 

• Forankring i KMDs nasjonale mål.

• Medvirkning.

Merk: 

• 2015-prosjekter som er forlengelse av 2014-prosjektene: Én sluttrapport. 

• To separate prosjekter i 2014 og 2015: Sluttrapport for hver.

• Sluttrapport både for basisprosjekter og særskilte prosjekter.

Oppfordring: Gruppearbeid.
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Gevinstrealisering Gevinstrealisering Gevinstrealisering Gevinstrealisering ---- Viktige begreperViktige begreperViktige begreperViktige begreper

Gevinst – gevinstrealisering – gevinstrealiseringsplan

Målgrupper.

Effektmål (beskrives pr. målgruppe).

Indikator.

Pilotfase

Prosjektets livssyklus

Faseinndeling = Oppdeling i tid

B
Utredning
Forankring

Prosjekt-
gjennomføring

Drift
Implementering

• Problemdefinisjon
• Idejakt
• Ideslakt

• Er det nyttig?
• Er det akseptabelt?
• Er det mulig å gjennomføre?

BB
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Her legges grunnlaget!

Tid

Gevinstrealisering – når?

Prosjekt-
start

Prosjekt-
slutt

Her høster vi gevinstene
Gevinst-
plan

Gevinst-
realis.-
plan

PilotfaseB
Utredning
Forankring

Prosjekt-
gjennomføring

Drift
ImplementeringBB

Gevinstrealisering Gevinstrealisering Gevinstrealisering Gevinstrealisering 

Det Det Det Det går et prinsipielt skillet mellom går et prinsipielt skillet mellom går et prinsipielt skillet mellom går et prinsipielt skillet mellom resultatmål og effektmål. resultatmål og effektmål. resultatmål og effektmål. resultatmål og effektmål. Derfor, for vårt formål:

• Effektmålene er virkningene av en vellykket gjennomføring av prosjektet. 

• Effektmål og gevinster er synonymer.

• Vi lager ikke ulike nivåer (hierarki) av effektmål (f. eks. for virksomheten vs. samfunnet), men 
sorterer etter målgrupper.

• Vi prioriterer de målgrupper som blir direkte og tydelig berørt.

• Tidsperspektiv: Vanligvis etter at prosjektet er gjennomført. Tidsperspektivet kan ofte være 3-5 år.
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Målgrupper.Målgrupper.Målgrupper.Målgrupper.

Personer eller grupper som har interesse i (eller som vil bli 
påvirket av) prosjektet på en positiv måte. 

Primært de som blir tydelig og direkte berørt, og som 
prosjektet «er til for». 

Ofte identifisert i en interessentanalyse for prosjektet.

Mål og mål er to forskjellige ting!

Effektmål = gevinst = nytteverdi.

• Hvem er det godt for? Hvem er målgruppene?

• Hva er det godt for? Hvilke forbedringer (gevinster) vil 
komme som et resultat av prosjektet?

• Måleindikatorer. Hvordan skal vi måle at nytten 
virkelig oppstår?

Resultatmål (jerntrianglet) = Leveransen(e) i prosjektet. 

• Omfang og kvalitet.

• Tidsfrist.

• Nødvendig ressursinnsats: Kroner og dagsverk.
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MåleindikatorerMåleindikatorerMåleindikatorerMåleindikatorer

For vårt formål:For vårt formål:For vårt formål:For vårt formål:

En beskrivelse av en aktivitet eller et resultat som faktisk lar seg måle. 
En indikator fremstilles derfor i
• Antall

• Kroner

• Prosent 

• Score på en skala, f. eks. fra 1 til 6

Eksempler
• Brukerundersøkelser

• For prosjektet «Introduksjonsprogram  for nyankomne innvandrere»: 

• Prosentandelen av deltakerne i introduksjonsprogrammet som har gått over i 
arbeid eller utdanning

• Prosentandel som har bestått norskprøve

IndikatorIndikatorIndikatorIndikator

En god måleindikator er:

• Kvantitativ (Antall, kroner, prosent, score på en skala f. eks. fra 1 til 6).

• Objektiv (Ikke være basert på skjønn).

• Treffsikker (Må måle det den er ment å måle).

• Billig (Det må ikke koste for mye penger eller arbeid å skaffe grunnlags-data).

• Enkel (Det må være enkelt å sammenstille, analysere og konkludere).

• Oppfølgbar (Målinger må kunne gjentas over tid for å dokumentere utvikling).

En indikator skal gi en sikker indikasjon på måloppnåelse. Indikatoren er en 
beskrivelse av et resultat eller en aktivitet som faktisk lar seg måle. 
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• Ansvars- og rollerot – manglende lederskap?

• Manglende ledelsesinvolvering, beslutninger som glipper

• Vekslinger som glipper

• Lite hensyn til endret kompetansebehov

• Tillater for stor frihet for de ulike avdelingene

Fra utviklingsprosjekt til Fra utviklingsprosjekt til Fra utviklingsprosjekt til Fra utviklingsprosjekt til drift:drift:drift:drift:
Fallgruver Fallgruver Fallgruver Fallgruver i overføringsfaseni overføringsfaseni overføringsfaseni overføringsfasen

Takk for meg, og fortsatt lykke til med
uu-prosjektene i K2!

Arild Stavne.

Prosjektforum AS.

Tlf. 6494 3570.

Osloveien 1, 1430 Ås.

www.prosjektforum.no

post@prosjektforum.no


