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Struktur 

•  Bakgrunn 
•  De ulike perspektivene på prosjektet 
•  Project Governance: Eierstyring 
•  De viktigste utfordringene knyttet til komplekse prosjekter 

•  Overordna rammeverk for prosjekt: Kvalitetssikring 
•  Grunnleggende logikk og struktur i prosjekter 
•  Eksempler fra kvalitetssikring 
•  Utfordringer i kvalitetssikringsprosessen 
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Bakgrunn 

Tilgjengelig fra 
www.concept.ntnu.no   

Tilgjengelig fra 
www.pmi.org    
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Concept-programmet 
Etablert i 2002 for å styrke Statens investeringsprosjekt ved å 

1.  Følge/støtte Finansdepartementet sin ordning med ekstern 
kvalitetssikring 

2.  Framskaffe empiriske data/faktagrunnlag om de store statlige 
investeringsprosjektene 

3.  Utvikle ny, forskingsbasert kunnskap om de store prosjektene 
4.  Formidle state-of-the-art kunnskap til forvaltning, næringsliv og 

fremtidens fagfolk og beslutningstakere (studenter) 



5 

Concept: Laboratorium for læring 

DP 4: 
Oppfølging i  
Drift/Effektfasen 

Kilde: Effektvurderinger 

DP = DatainnsamlingsPunkt 

DP 1: 
Behov – effekt  
Valg av konsept 

Kilde: KS1 

DP 2: 
Kostnadsramme 
ved beslutning 

Kilde: KS2 

DP 3: 
Oppfølging 
ved overlevering 

Kilde: Sluttrapport 

”Den vesle læringssløyfa” 

”Den store læringssløyfa” 

Fra behov Til effekt 

Idé Forstudium Forprosjekt Drift Avhending Prosjekt 
gjennomføring 
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Følgeforskning 

Rapporter tilsendt  
fra ekstern  
kvalitetssikring 

KILDER/ARBEIDSMÅTER 

Tilgang til  
historiske data 
fra arkiv 

Ut og delta,  
intervjue, måle,  
samle fakta 

TRAILBASE 

ANDRE 
DATAB. 

LAGT TIL RETTE FOR ANALYSE 

En viktig, vanskelig og  
arbeidskrevende oppgave 



7 

Perspektiver – Målnivåer - Suksesskriterier 

Samfunns-/eierperspektivet 

Brukerperspektivet 

Prosjekt 

Tre 
perspektiver: 

Tre 
målnivåer: 

Resultat-
mål 

Effekt-
mål 

Samfunns-
mål 

Tre 
suksesskriterier: 

Valg av 
relevant 
konsept 

Produktiv 
gjennom-
føring 

Levedyktig 
effekt 
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Målnivåer - Eksempler 
Utførende perspektiv Brukerperspektiv Eierperspektiv

Eksempel 1: 
Vei

Bygge veien iht. 
veinormal, innan forventet 
kostnad og klar for åpning 
på rett dato.

Redusert kjøretid.
Redusert fare for 
trafikkulykke.

Mer effektiv transport

Eksempel 2: 
Skolebygg

Bygget tatt i bruk på avtalt 
dato. Alle tekniske system 
overlevert utan feil. Total-
kostnad under x mill. kr.

Inneklima som 
tilfredsstiller arbeids- og 
læringsmiljøet.
Energieffektivt bygg.

Bedre utdanning

Eksempel 3: 
Militært 
kjøretøy

Kjøretøy iht. spesifiserte 
funksjonskrav,  levert på 
avtalt stad til avtalt pris, 
komplett med reservedeler 
og serviceavtale.

Tryggere og mer 
komfortabel 
persontransport.
Bedre evne til å ta seg 
frem i kupert terreng.

Større forsvarsevne
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Eierskap 

Eierskap innebærer: 

•  Kontrollrett  
–  Retten til å anskaffe, disponere/bruke, avskaffe eiendeler og 

ressurser 

•  Profittansvar  
–  Ansvar for både kostnad og nytte knyttet til ressursen 
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Prosjekteierskap i Den norske stat 

Bestillende   
part 

Juridisk 
administrer-
ende part 

Utførende 
part 

Ansvarlig for 
drift 

Kontrollerende 
part 

Strategiske 
eierfunksjoner: 

Finansierende  
part 

Taktiske 
eierfunksjoner: 

Tilrettelegger Planleggende 
part 

Entreprenører/ 
Leverandører 

Brukere Konsulenter Andre 
roller: 

Utførelse Drift Prosjektfaser: Tidligfase 

Kilde: Klakegg & Olsson / Concept 

Kostnadsfokus Nyttefokus Nøytral 
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Eierstyring/Governance 

Eierstyring innebærer: 

•  Hierarkisk styring 
•  Nettverksstyring 

Multi-level 
governance 

+ 

Multi-actor 
governance 

= 

Complex 
governance 

Definisjon på eierstyring (governance): Bruken av institusjoner,  
autoritære strukturer og samarbeid til å allokere ressurser eller  

kontrollere aktivitet i samfunnet eller økonomien. 
(World Bank) 
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Situasjonsbestemt eierstyring 

Høy K 

Lav S 
Høy K 

Høy S 

Lav K 

Lav S 
Lav K 

Høy S 

Behov for Støtte og 
Handlingsrom 
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Representerer behovet til den 
temporære organisasjonen 

Kilde: Crawford et al. (2008) 
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The Skjold Class Fast Patrol Boat 

•  Country: Norway 
•  Project owner: Ministry of 

Defence 
•  Contract: Commissioning, 

negotiated based on pre-
project with one supplier 

•  Scope: 6 vessels, weapon 
systems, training, logistics 

•  Start: 2000; Finish: 2009 
•  Cost: £470 million 
•  Operator: Royal Norwegian 

Navy 

The Skjold Class: 
-  The world’s fastest FPB (60 knots) 
-  Radar absorbing 
-  Anti-invasion and patrolling 
-  Supplier; SPC (Umoe Mandal,  
  Kongsberg Defence & Aerospace, Armaris) 

Eksempel på 
case-analyse 

Kilde: Klakegg / Concept 
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The Skjold Class Fast Patrol Boat 

Decision making  
1993: Planning starts 
1999: Pre-project vessel delivered 
2000: Parliament decided to buy new 

frigates. Defence  study 2000: No 
need for FPB 

2001: Ministry of Defence; Do not buy 
FPB. Parliament: Principal decision 
to buy 5 vessels. 

2003: Final decision in Parliament to 
finance the project. Contract 
signed 

2007: Defence study 2007: No money 
to operate FPB 

2008: Ministry of Defence: The 
Cabinet advice the Skjold FPB is 
phased into the Navy’s structure 

Eksempel på 
case-analyse 

Kilde: Klakegg / Concept 
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Evalueringskriterier 

SAMFUNNS- 
MÅL 

EFFEKT- 
MÅL 

RESSURS- 
INNSATS 

RESULTAT- 
MÅL 

PRODUK- 
TIVITET 

MÅL- 
OPPNÅELSE 

VIRKNING 

RELEVANS 
LEVE- 

DYKTIG- 
HET 

Politiske forhold 

Miljøhensyn 

Teknologivurdering 

Sosio-kulturelle forhold 

Institusjonell kapasitet 

Økonomiske og finansielle forhold 

Evalueringskriterier 

O
E

C
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Kilde: OECD DAC standard 2006 
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Kriterium for valg 

Rasjonell modell (OECD/
EU) 

•  Produktivitet 
•  Måloppnåelse 
•  Virkninger 
•  Relevans 
•  Levedyktighet 

Intuitiv modell            
(Politisk) 

•  Rasjonelle kriterier 
•  Verdier og Tro 
•  Ønske om positiv 

utvikling 
•  Politisk program 

(vedtatte mål) 
•  Styrkebalanse/maktbruk 
•  Bygge bauta 
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Prosjektsuksess 

Min definisjon på prosjektsuksess er: 

•  Å velge et relevant konsept (prosjekt ), produktivt 
(uten sløsing) og med varig nytteeffekt 
(levedyktig). Å stoppe i tide er også suksess.  

•  Denne definisjonen gir suksess både i prosjektperspektivet 
(produktivt), brukerperspektivet (relevant) og samfunns-/ 
eierperspektivet (levedyktig). 



18 

Survey; viktigste problem i tidligfase 

•  Basert på forutsetninger: 
–  De største feilene blir gjort i tidligfase 
–  De overordnede kriteriene er relevans og 

levedyktighet 

•  Spørsmålene som ble stilt:  
–  Identifiser de viktigste årsakene til  

•  manglende relevans 
•  manglende levedyktighet 

–  Hva er de underliggende årsakene? 

80 eksperter,  
med mer enn  

10 års erfaring,  

fra 10 ulike land  
svarte.  
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Svar relevans 

Kilde: Klakegg / Concept 
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Svar levedyktighet 

Kilde: Klakegg / Concept 
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Oppsummering av svarene: 
viktigste utfordringer: 

Relevans 
•  Unngå rom for å ignorere 

brukernes behov 
•  Uttrykk målene klart 

Levedyktighet 
•  Ta tak i konflikter mellom 

nøkkelinteressenter 
•  Sikre fortsatt støtte 
•  Unngå 

planleggingsoptimisme 

Hvordan løse disse problemene? 

•  Definere en klar beslutningsprosess 
•  Kontrollere kvaliteten på beslutningsunderlaget 

Kilde: Klakegg / Concept 
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Kvalitetssikring 

•  Ikke ISO 9000 betydningen av kvalitetssikring,  

•  men tiltak for å sikre et godt (dekkende og 
konsistent) beslutningsunderlag. 
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Overordnet rammeverk for prosjekt 

Definisjon:  
•  Et overordnet rammeverk for prosjekt er        

et sett prinsipper og en organisert struktur 
etablert som autorativ innenfor en institusjon, 
består av prosesser og regler                         
for å sikre at prosjektene møter sin hensikt*.  

*Se min definisjon av suksess 

Kilde: Klakegg, Williams & Magnussen 
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Eksempel på rammeverk 

Ericsson 
(PROPS-modellen) 
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Karakteristikk av FIN rammeverk 
Finansdepartementet - rammeverk for kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekt 

Utviklings-
prosess og 
formål 

- Bakgrunn: Stadige kostnadsoverskridingar på 1990-talet 
- Initiativ: Bondevik I regjeringen innførte ekstern kvalitetssikring i år 2000 
- Utviklingsprosess; Nedenfra-opp prosess drevet av Finansdepartementet 

- Formål 2000: Redusere kostnadsoverskridelser på statlige prosjekt 
- Formål 2005: Unngå at dårlige prosjekt blir startet I fremtiden  
- Overordna hensikt; mer verdi for investeringspengene 

- Gjeldende rammeverk varer ut 2010 
- Forankret på øverste politiske nivå (Storting, Regjering) 
- Har overlevd 3 regjeringsskifter og flere kontroversielle saker (OL-2018, kampfly)  
- Er fortsatt under utvikling og forbedring 

Strukturen i 
ramme-
verket 

- 2 kontrollpunkter / gateways (KS1 og KS2) 
- Kontrollen er obligatorisk  
- Alle prosjekt med kostnad over 500 mill. (ekskl. olje&gass og sykehus) faller inn under ordningen.  
- Kun eksterne kvalitetssikrere (evaluatorer) under rammeavtale med Finansdepartementet 
- Roller og kontrollregler fastlagt i kontrakt 
- Horisontal koordinering (på tvers av sektorer) i Prosjekteierforum 
- Støttet av forskningsprogram (Concept), men ingen egen driftsorganisasjon 

Innebygde 
prinsipp for 
styring 

- Enkelt og robust rammeverk (oversiktlig, lett å vedlikeholde) 
- Forventningene påvirkar handlemåten i forvaltningen 
- Åpen holdning til å dele informasjon 
- Vilje til endring/læring 

Kilde: Klakegg / Concept 
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Finansdepartementet sitt rammeverk for 
kvalitetssikring av store statlige prosjekt 

KS 1: 

Analyse:  samfunnsøkonomi 
                 usikkerhet 
Vurdere:  relevans 
                 gjennomførbarhet 
                 levedyktighet 
                 beslutningstidspunkt 
Anbefale: rangering av alternativ 
                 styringsstrategi 

Behovsanalyse 
Strategi – mål 
Overordna krav 
Alternativanalyse 

KS 2: 

Analysere: usikkerhet 
Vurdere:    styringsstrategi 
                  suksessfaktorer 
Anbefale:  kostnads- og 
                  styringsramme 
                  organisering og 
                  styring 

Overordna 
styringsdokument 

Grunnlaget for  
kvalitetssikringa 

Innhaldet i  
kvalitetssikringa 

Behov Effekt Forprosjekt Prosjekt 

Stortings- 
vedtak 

Regjerings- 
vedtak 

Kilde: Samset / Concept 
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Logisk rammeverk 
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Prosjektet sitt 
virkeområde 

Utanfor prosjektet sin 
kontroll 

Aktiviteter 

Leveranse 
(output) 

Virkning 
(kort tid) 

Formål 
(lang tid) 

Usikkerhet/ 
Forutsetninger 

Usikkerhet/ 
Forutsetninger 

Usikkerhet/ 
Forutsetninger 

Usikkerhet/ 
Forutsetninger 

Anerkjent internasjonalt 
(World Bank, FN, EU).  
Vel ansett som et ideal.. 

Men ikke mye brukt i 
Norge. 

(Den ligger likevel inne i 
grunntenkingen for 
KS-ordninga) 
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Utfordringer 

1. Beholde et åpent sinn og stille de riktige 
spørsmålene!  

2. Riktig bruk av metoder, teknikker og verktøy 
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Eksempel: Brukt LEO2 til Forsvaret 

•  Primært; gjøre Hærens 
innsatsstyrke i stand til å møte de 
trusler og utfordringer som 
Stortingsmelding 38 beskriver.  

•  Sekundært; anskaffe moderne 
stridsvogner til erstatning for 
Leopard 1A1NO, som på lang sikt 
vil møte de trusler og krav som 
stilles til vårt nasjonale forsvar; 
anskaffelse av inntil 56 brukte 
stridsvogner, med nødvendig 
logistikk med en total 
investeringsramme på 1469 mill. 
kr, operativ innen 1. juni 2005, 
bedre ildkraft enn dagens vogner, 
bedre beskyttelse, bedre mobilitet.  

Målformulering: 
Implisitt 

samfunnsmål 

Effektmål 

5 dårlig 
formulerte 
resultatmål 

Når tvilsomme formuleringer  
er fjernet og resten omformulert  
er logikken faktisk bra.  
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Kategori A B C D E F 

Karakteri-
stikk Veldefinert Mangler 

formål Ingen effekt Mangler  
innhold 

Parallelle 
effekter Topptungt 

Symbol 
represen-
tasjon 

Talet på 
prosjekt 15 7 3 2 21 2 

Andel av 
prosjekt 29,4% 13,7% 5,9% 3,9% 41,2% 3,9% 

Haltende logikk i prosjekter? 

Resultat av analyse: Grunnleggende logikk i definisjon av prosjektmål. N = 51 prosjekt.  

Kilde: Klakegg / Concept 
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Eksempel: UiB Odontologibygget 
•  Styrke UiB DOF som et universitet 

innenfor odontologisk undervisning og 
forskning med høy internasjonal 
standard, økt gjennomstrømning i 
studiene (doktor, master etc.), flere 
publikasjoner og økt formidling, flere 
og bedre tannhelsetjenester ved 
samlokalisering og samarbeid, innfri 
HMS-krav i tilstandsrapport fra 1999. 
Stimulere til økt tilhørighet og 
fellesskap mellom ansatte på fakultetet 
og ansatte i tannhelse- og 
helsetjenesten, økt trivsel og dermed 
økt studieaktivitet, økt 
organisasjonsmessig studentarbeid … 
(meir av liknande slag) …bedre 
lokalmiljø ved å øke grøntarealer og 
redusere fremmedparkering. Bygge 
nytt fakultetsbygg som sikrer nødv. 
underv.areal pr. student til et opptak 
på 48 studenter pr. år. Overholde 
spesifisert kostnadsramme. bygg som 
vil fungere effektivt for bruker mht drift, 
administrasjon og undervisning ….. 
Osv. osv. 

Samfunnsmål? 

Liten eller ingen kausalitet 

Effektmål 

Resultatmål 

Av totalt 25 målelement var kun 15  
egentlige mål. Resten hadde ingenting  
med mål for prosjektet å gjøre. Mange  
fine beskrivelser og politiske formuleringer,  
men lite logikk og konsistens.  
Og formuleringen av målene ….? 
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Kvalitetssikring av konseptvalg 
(KS1) – innført i 2005 

Formål 
•  Sikre at konseptvalg i store offentlige investeringsprosjekt blir 

underlagt reell politisk beslutning  
•  Støtte departementene i kontrollen av den faglige kvaliteten på de 

dokumentene som beslutningen baseres på.   

Omfang 
•  KS-rådgiveren skal kontrollere dokumentene som foreligger som 

basis for valg av hovedalternativ (konsept for investeringsprosjektet) 
•  Om kvaliteten på dokumentene (innholdet) ikke er godt nok, får 

prosjektet ikke fortsette. 
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Eksempel på KS1 Prosess 
Mekanisert brigade; 3 Forsvarskjøyretøy 

Foto: Forsvaret. Kun illustrasjoner, ikke de aktuelle kjøretøyene 
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KS1: Kvalitetssikringsprosessen 

Ber om  
godkjenning 

Godkjenne for 
presentasjon til 
Regjeringen for  
Beslutning om 
Konseptvalg. 

Forsvaret: 

Forsvars- 
departementet: 

Initiativ 

Prosjekt  
beskrivelse 

Behovs-  
analyse 

Mål og  
strategier 

Overordnede  
krav 

Alternativs- 
analyse 

Input Input Input Input 

Finans- 
departementet: 

KS rådgiver: 

Initiere KS1 

KS av 
Behovs-  
analyse 

KS av  
mål og  

strategier 

KS av  
overordnede 

krav 

Uavhengig  
Alternativ-  
analyse 
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KS1: 3 Forsvarskjøretøy 

•  Eksempel på 
prosessutfordringer: 

–  Lang historie bak initiativet 
(eksisterande kjøretøy, “tilbake til 
start” følelse) 

–  Brukerne hadde alt bestemt seg 
(for løsning, men ikke for hvorfor) 

–  Vanskelige avveininger mellom 
“umulige” krav 

–  Hva vil framtiden bringe? (av 
trusler og strategier) Photos: Norwegian Armed Forces 

Illustrations only, not the spesific vehicles in question 
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KS1: 3 Forsvarskjøretøy 

•  Fra 3 separate initiativ til et 
koordinert program 

•  KS1 i des. 2007: 
–  Konklusjon: Omarbeiding av 

grunnlagsdokumentene trengs 

•  Forbedret dokument utarbeidet av 
Forsvarsdepartementet 

•  Ny KS1 i feb. 2008: 
–  Konklusjon: Det er for tidlig å ta 

beslutningen. Avvent videre utvikling.  

•  To av kjøretøyprosjektene er senere 
akseptert til KS2.  Photos: Norwegian Armed Forces 

Illustrations only, not the spesific vehicles in question 
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Praktiske utfordringer i 
kvalitetssikringen (KS1) 

•  Komme tilstrekkelig tidlig i utviklingsprosessen 
•  Omfang og perspektiv i analysen 
•  Håndtere kompleksiteten 
•  Tilgang til relevante  planleggingsdata  
•  Korrekt bruk av metode 
•  Klare å stoppe prosjekt som ikke er levedyktige 
•  Å stille de rette spørsmålene 
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Kvalitetssikring av basis for beslutning og 
styring (KS2) – innført i 2000 

Formål 
•  Kontrollere basis for prosjektstyring, inkludert kostnadsoverslaget, 

før prosjektet blir presentert for godkjenning i Stortinget 

Omfang 
•  Uavhengig analyse av prosjektets investeringskostnad, inkludert 

vurdering av behovet for avsetninger for usikkerhet 
•  Gi råd om hvordan prosjektet bør gjennomføres for å unngå 

overskridelser av kostnadsrammen. 
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KS2: Kvalitetssikringsprosessen 

Anmodning om  
godkjenning 

Godkjenning for 
presentasjon til 

Stortinget 

Etat: 

Fag- 
departement: 

Finans- 
departementet: 

KS Rådgiver: 

Initiativ 

Sentralt  
styrings- 

dokument 

Initiere KS2  
fase 1 

Revidere 
Styrings-  

dokumentet 

Initiere KS2  
fase 2 

Strategi for 
gjennomføring 

Revidere mål og  
strategier for  
organisering,  
kontrakt etc. 

Styrings- 
basis 

Revidere 
styringsbasis  

(pns, planer, etc.)  

Kostnads  
overslag 

Uavhengig  
kostnadsoverslag  
og usikkerhets-  

analyse 
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KS2 

•  Sentralt i KS2 er usikkerhetsanalysen av 
kostnadene. 

•  Eksempler og praktiske utfordringer i KS2 
dekkes av etterfølgende foredrag ved Olav Torp 
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KS-ordninga oppsummert 

Behov Effekt Forprosjekt Prosjekt 

Stortings- 
vedtak 

Regjerings- 
vedtak 

KS2 KS1 

Sørge for at avgjørende konseptvalg blir 
gjort på rett politisk nivå og med  
best mulig beslutningsunderlag 

Sørge for at igangsetting av prosjekt  
blir basert på komplett og gjennomarbeidet 
grunnlag, og med hensiktsmessig 
gjennomføringsstrategi 

Dette gjør riktige beslutninger mulig,  
men er det nok? 
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Takk for oppmerksomheten 

Spørsmål? 

ole.jonny.klakegg@ntnu.no  
www.concept.ntnu.no  


