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Gevinstrealisering – fra teori til praksis                        
 

Fredag 29. september kl 8.30-11.00 (merk tid!)  
Sted: KnowIT, Lakkegata 53 (merk sted!) 
Påmelding via www.prosjektledelse.org eller via mail: post@prosjektledelse.org.    

Påmeldingsfrist: 25. september. Husk å oppgi hvilken organisasjon du tilhører. 
Arrangementet er gratis 

Arrangører: 

 

 
Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp at 
gevinstene faktisk blir realisert. 
Gevinstrealisering er et «hot» tema. Likevel florerer det med misforståelser og kanskje også mangel på forståelser. 
Gevinstrealisering vil angå alle som jobber med endringsinitiativ: 

 Hvilket perspektiv har man på gevinstrealisering? Gevinster for hvem og når? 

 Og hvordan inngår gevinstrealisering i verdikjeden fra man ser behov for en endring, gjennom konsept-
/planleggings-/gjennomførings-/avslutningsfaser for prosjekter, og ikke minst i realiseringsfasen? 

 Hvilke metoder benytter man i de ulike fasene? Hvordan dokumenterer man gevinster? 
Fagnettverket DnD/3PS og NFP har etablert en Special Interest Group (SIG) for å diskutere temaet framover. Dette 
møtet er første i en serie, som vil formidle resultater fra SIG’en, så vel som motta synspunkter og erfaringer fra 
deltakerne. 

 
  

 

Managing Benefits  
Innleder: Stephen Jenner 
Steve Jenner er mannen bak manualen «Managing Benefits», som benyttes som kursunderlag for 
sertifisering i gevinstrealisering. Han har også hovedansvaret for boken «Management of Portfolio 
(MoP) som benyttes som sertifiseringsgrunnlag i Axelos’ porteføljestyringsmetodikk. På 
frokostseminaret vil du få høre ham snakke om hvorfor en strukturert tilnærming til nyttestyring og 
gevinstrealisering er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med endringsprosjekter. 
Innlegget er på engelsk, og basert på hans lærebok. 
 

 

  
 

Innspill fra en tilskuddsforvalter 
Innleder: Erik Aakre, NORAD 
 
Norad er tilskuddsforvalter for egne tilskuddsmidler og er ansvarlig for rådgivning om forvaltning 
bistandsmidlene som forvaltes av UD, ambassadene og KLD. Det stilles store krav til 
resultatoppfølging. Erik stiller spørsmålene: 
Kan resultatmålingen gå utover gevinstrealiseringen? Kommer jakten på indikatorer, målhierarkier 
og endringsteorier i veien for de egentlige målene? 
 

 

  
 

Innspill fra Statens Vegvesen 
Innleder: Svein Hauge, Statens Vegvesen 
 
Svein Hauge vil snake om sine forventninger til og utfordringer med arbeid med gevinstrealisering i 
Statens Vegvesen.  
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