Nyhetsbrev

Tilknyttet:

Nr 07/2015
Porteføljestyring
Fredag 24. april kl 9-12 ved Universitetet i Agder, Gimlemoen 25, B3-008, Kristiansand
Vennligst meld deg på via mail: post@prosjektledelse.org innen 22. april
Møtet er gratis.
Det er satt av tid til nettverksbygging og plenumsdebatt.

Det skjer utrolig mye på området ledelse av prosjekt, program og portefølje. Antall prosjekter bare
øker og øker. Vi begynner å se resultater av mange års utvikling og modning. «Plutselig» er hele
organisasjonen opptatt av temaet! Men hva skjer egentlig? Hvor skjer det? Er det som skjer nok?
Og får det noen betydning for deg?

Innledning
Terje Sagstad, Universitetet i Agder
Jorunn Wolstad, NFP/CBN

Velkommen til Universitetet i Agder.
Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) er en ideell forening som du kan lese mer om på
side 2 av denne invitasjonen. Til nå har foreningen stort sett avholdt sine aktiviteter i Osloområdet, men ønsker å utvide aktiviteten til de største byene.
Det skjer mye innen faget for tiden, både nasjonalt og internasjonalt. Det gis en orientering
om hva foreningen kan tilby deg, og hvordan du kan bruke foreningen i ditt prosjektliv!

Prosjekter i et helhetsperspektiv
Jorunn Wolstad, NFP/CBN

Hvorfor gjennomfører vi prosjekter, program og portefølje – EGENTLIG?
Er prosjektleveransen målet, eller er det noe mer? Noen vil oppnå noe. Noen vil se
en effekt, eller ta ut en gevinst. Og denne «noen» er eieren.
Det er stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, på hvordan eieren skal
mestre dette. Dette gjør at det utarbeides standarder og «best practices». Det gis en
oversikt over hva som skjer rundt oss.

Porteføljestyring i Bergen kommune
Harald Kjensli, Seniorrådgiver IT-konsern, Bergen kommune

Bergen kommune har en omfattende tjenesteproduksjon mot ca 50.000 interne og 280.000
eksterne brukere. Nesten alle tjenestene er i en eller annen grad understøttet av IKT. For å
lykkes med å levere gode og effektive tjenester stilles det samtidig høye krav til at de riktige
prosjektene startes og at de gjennomføres slik at nytteverdiene hentes ut.
Innlegget vil se på organisering, metode og verktøystøtte for hvordan Bergen kommune skal
utøve aktiv porteføljestyring. Hva skal til for å ha (tilstrekkelig) kontroll og styring med en
portefølje som består av mange og til dels svært ulike prosjekt, og hvordan håndtere risiko på
aggregert nivå. Hvilke forhold og samsvar er det mellom prosjektansvar og porteføljeansvar,
og hvilke beslutningsgrunnlag må være tilstede for å sikre god styring.

Vil du bli medlem?
Tilknyttet:

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP)
er en ideell forening, stiftet i 1968. Foreningens formål er å:
bidra til et samlet fagmiljø for faget prosjektledelse i Norge,
fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, sektorer, miljøer, geografi etc.),
påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til
fremme av faget,
holde medlemmene løpende orientert om utviklingen innen faget
Foreningen er medlem i International Project Management Association (IPMA), som har over 60 medlemsland, og er
dermed del i et stort internasjonalt nettverk.

Hvorfor bli medlem?
Her er noen av de medlemsfordelene du får:
Du får først og fremst tilgang til et nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk, med
deltakelse fra ulike bransjer, hvor du både får, og selv kan formidle, tanker og ideer.
Du får delta på temamøter, varighet tre timer, hvor aktuelle temaer presenteres.
Du får tilsendt magasinet Prosjektledelse 4 ganger pr år. Her kan du også selv
skrive artikler eller annonsere.
Du får tilgang til bokomtaler av aktuelle bøker som er utgitt med temaer innen
prosjekt-, program- og porteføljestyring. Du får også kjøpt bøker til redusert pris.
Du får tilgang til kurs innen prosjektledelse til redusert pris
Du kan ta initiativet til, eller delta i, «Special interest Groups». Et medlem tar opp et
tema han/hun ønsker å diskutere med likesinnede gjennom en eller flere samlinger.
Delta i nasjonale og internasjonale konferanser til redusert pris
Tilgang til IPMA-sertifiseringen i 4 nivåer, til redusert pris
Young Crew – vi er spesielt stolt av å kunne lansere et eget nettverk for studenter
og prosjektledere under 35 år, hvor de kan møte likesinnede, og også få tilbud om
mentorer fra det etablerte prosjektmiljøet gjennom NFP.

Interessant!

Som virksomhet kan du spesielt bidra til å gi dine egne ansatte tilgang til et
faglig miljø, og støtte opp om utviklingen av faget prosjektledelse i Norge.
Du kan også bidra med mentorer for unge prosjektledere.

Hva koster det, og hvordan blir du medlem?
Du kan bli personlig medlem eller bedriftsmedlem. For bedriftsmedlemskap er det ulike
medlemskategorier, avhengig av hvor mange personlige medlemmer du ønsker.
Medlemskategori
Personlig medlem
Honnør > 67 år
Student
Liten gruppe
Medium gruppe
Stor gruppe
Spesialavtaler

Pris/år
2015
750,200,200,5.000,9.000,17.500,>25.000,-

Antall
medl.
1
1
1
5
12
20
>30

Innmelding:
Gå til www.prosjektledelse.org
eller send e-post til
post@prosjektledelse.org

Vi trenger
deg på
laget!

