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Virksomheten i sentralstyret:
Styret har avholdt 7 styremøter. I tillegg har det vært 2 regulære arbeidsmøter i styret og
flere arbeidsmøter mellom styreleder og generalsekretær. Det er lagt ned mange frivillige
timeverk fra mange av våre medlemmer. Spesielt gjelder dette sertifiseringsarbeidet på alle
nivåer.
CBN – IPMA Certification Body Norway
Styret (som er godkjent av IPMA) består av:
Knut M. Heier
leder
Jorunn Wolstad
medlem
Ernst R. Midtun
medlem
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CBN har hatt 3 styremøter i 2011. Det har vært en rekke samlinger utenlands i IPMA-regi,
hvor Jorunn Wolstad, Berit Clausen Hovland og Knut M. Heier har deltatt.
Knut M. Heier leder sertifiseringsvirksomheten. Knut M. Heier og Jorunn Wolstad er utpekt
som IPMA delegater ved internasjonale samlinger. I tilegg representerer Berit Clausen
Hovland Norge i programmet ”Registration of Education Programmes” (REP) Det ble
gjennomført to sertifiseringsrunder i 2011, samt fullføring av to bedriftsinterne
sertifiseringer. Dette er NFPs hovedprodukt. Assessorene våre har høy kvalitet, og vi
utdanner flere assessorer fortløpende. NFPs styremedlemmer har tilbud om gratis
sertifisering.
Jorunn Wolstad har ledet et prosjekt i IPMA regi ”Test Question Database”, hvor det er
utviklet Guidelines for utarbeidelse av spørsmål til skriftlige prøver for sertifiseringsformål.

IPMA Council of Delegates
Norge var vertsland for IPMA Council of Delegates Meeting (øverste styrende organ i IPMA)
over 4 dager – 22. – 25. september. Opp mot 100 delegater fra hele verden var tilstede på
dette lukkede møtet som ble avviklet på Quality Hotell i Drammen. Jorunn Wolstad var både
arrangør og ansvarlig for den vellykkede samlingen over 4 dager, som vi har all grunn til å
være stolte av.
Knut M. Heier har jevnlige møter med ledere for sertifiseringen i Danmark og Sverige.
Knut M. Heier og Ernst R. Midtun har hatt 4 arbeidsmøter i forbindelse med NORDNETsamarbeidet, med svenske representanter.
Svenskt Projektforum hadde et vellykket samarbeid med Chalmers Tekniska Høgskola i
Gøteborg om sin store NORDNET-konferanse 2011. Konferansen rettet seg i hovedsak mot
Bygg og anleggsbransjen, samt svensk-norsk samarbeid vedrørende infrastruktur og
ledelsesutfordringene ved store infrastrukturprosjekter. NFP vil videreføre konferansen i
samme ”løype” og startet arbeidet med dette høsten 2011. Styremedlem Tom Haugstad er
prosjektleder for den norske NORDNET-konferansen, som vil bli avviklet 28. og 29. november
2012. Det er et nært samarbeid med lederen i Svenskt Projektforum, Anders Sandberg, for å
dra nytte av de erfaringer som ble gjort på deres arrangement.

Nettportalen – www.prosjektledelse.org
Nettportalen er under stadig forbedringer. Nyhetsbrev sendes ut mer jevnelig enn tidligere,
men det er enda stort forbedringspotensial, som vi vil søke å utvikle videre i 2012.

Bladet ”Prosjektledelse”
Bladet er sannsynligvis vår sterkeste markedsføringskanal. Styret er enstemmig i at det bør
være 4 utgivelser pr. år, så sant økonomien tillater det. Redaktørtjenesten kjøpes av Sverre
Aamodt, som gjør en god jobb for NFP. Vi har fremdeles bruk for mer stoff og fremdeles et
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uutnyttet inntektspotensial i å få flere annonsører. Bladet har hatt en merkbar
kvalitetsforbedring i 2011. Vi har høyaktuelt stoff og bruker journalister i større utstrekning,
uten at kostnaden har økt noe av betydning.
Vi har generelt stor kostnad på bladet og vi pådrar oss over tid store kostnader i denne
sammenheng, først og fremst for at vi ”ikke evner” å skaffe annonsører. Kostnaden av
utgivelsene er derfor en utfordring for NFP. 2012 vil gi oss en utfordring i å få bladet til å gå
minimum i balanse, noe som er relativt umulig uten en felles innsats mot annonsemarkedet.
Vi vil søke å gjøre en fellesinnsats for å bedre situasjonen, men må løpende følge med og
vurdere situasjonen. Siktemålet er å få en person med erfaring fra området til å påta seg
hovedansvaret allerede våren 2012.

IPMA Registered Education Programmes (REP)
IPMA og NFP lanserte sitt registreringssystem for opplæringsprogram/-kurs innen
prosjektledelse i 2009. Registret viser verifiserte opplysninger om hvert tilbud fra
leverandører, kryssreferanse til NCB-elementene som inngår i IPMA’s sertifisering, og
indikator på kompleksitet av innhold i programmene. Vi er i forhandlinger med flere
undervisningsinstitusjoner. Berit Clausen Hovland leder arbeidet.

Økonomisk tilskudd og faglig samarbeid med Tekna – Medlemsverving og markedsføring
NFP fikk tilført kr. 60.000,- i tilskudd fra Tekna, til markedsføring. NFP setter stor pris på
samarbeidet med Teknas Fagavdeling og setter pris på tilskuddet som ble tildelt. Dette
gjorde det mulig å fokusere på spesielt styrking av bladet Prosjektledelse, samt fortsatt
vektlegge Bygg og Anleggsbransjen, som er en aktiv bransje i Tekna og som vi også ønsker i
NFP. Vi promoterte både Tekna og NFP i den innsatsen som ble lagt ned og mener vi har
oppfylt kravene for tilskudd bra. Dessuten får vi som Tekna-tilknyttet forening, subsidiert
sekretærtjenester av en verdi på kr. 100.000,-.

Virksomheten i lokalforeningene:
Lokalforeningen i Oslo regionen
Styrets sammensetning:
Catherine Brun-Lie Styreleder
Kirsti Møglestue
medlem
Torill Iversen
(sentralstyremedlem)
Sekretær
Lilly Langnes

(Tekna)

Det er spennende å registrere at Osloforeningen med styreleder Catherine Brun-Lie i spissen
har hatt høy aktivitet i 2011. Oslo er et særdeles viktig område for NFP, og det er derfor med
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stor glede sentralstyret registrerer den entusiasmen oslostyret og deres hjelpere viser med
sine aktiviteter. Det er med glede vi registrerer at osloavdelingen bl.a. vil kjøre et større
seminar nå i vår.
Osloavdelingen har gjennomført følgende arrangement i beretningsåret:
 Prosjektledelse i Front, Hotel Continental, Oslo – 7/4-11
 Frokostseminar med John Aalberg, sportssjef under Ski-VM i Oslo – 28/10-11

Lokalforeningen i Agder
Beklageligvis er lokalstyreleder Oddmund Wallevik ved Universitetet i Agder ikke helt
restituert, og vi finner det derfor ikke hensiktsmessig å sette i gang full aktivitet i området
enda.

Perspektiver framover for NFP
Strategien utarbeidet i 2007 ligger i prinsippet fast.
Målet med ny Internettportal anses oppnådd, selv om det ligger forbedringsmuligheter her
også. Det er likevel mer driftsforbedringer.
IPMA-Sertifisering er vårt hovedprodukt.
Produkttilbudet krever en løpende oppdatering og er et tilbud til enkeltpersoner og bransjer
som har eller skal ha fokus på effektiv prosjektledelse. Dette er et unikt tilbud og en lønnsom
investering både for bedrifter og enkeltpersoner. Vi tilbyr en intern sertifisering for bedrifter,
på deres egen arbeidsplass, og i henhold til avtalt fremdriftsplan.
Kurs og seminarer
Osloforeningen fungerer nå meget godt og arrangerte ”Prosjektledelse i Front” 2011 på
Hotel Continental. Sentralstyrets planlagte kurstilbud i 2011 ble ikke realisert pga
kapasitetsproblemer. Det er imidlertid forberedt en rekke gode kurstilbud for 2012. Disse vil
også kunne tilbys som bedriftsspesifikke kursopplegg.
Høsten 2012 vil NFP arrangere NORDNET 2012 konferansen. Dette blir langt på vei en
videreføring av NORDNET 2011 arrangert av den svenske søsterorganisasjonen.
Konferansekomiteen har kommet godt i gang med programmet og forberedelsene til
konferansen.
Foreningen merker en øket interesse for de tjenestene som sertifisering m.m. Henvendelser
vedrørende kurs har ført til at NFP har bygget opp et kurstilbud. Det må påregnes en
introduksjonsfase, men ut fra forespørslene å dømme så bør dette bli et interessant område
for foreningen på noe sikt.
Foreningens satsningsområder 2012:
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Område

Kommentarer

Sertifisering

IPMA’s 4-nivåers verdensomspennende sertifisering
Gir økonomisk overskudd til NFP
Håndteres av egen organisasjon

Kompetansebygging (kurs)

Flere kurstilbud er utarbeidet. Stort potensiale for videre vekst.
Trenger profesjonell kursadministrasjon.
Oppstart våren 2012

Magasinet

Foreningens ansikt utad. Profesjonelt fagblad.
Trenger annonseinntekter og gode innlegg/temaer

Hjemmesider

Foreningens ansikt utad. Et ”must”.

Konferanser/
seminarer

Nordnet 2012 (Lederskap i store utbyggingsprosjekter)
Konferanse April 2012 (Arena for prosjektledelse 2012)
Halvdagsseminar etc.

Registration of
Education
Programmes

Vurdering av andres opplæringstilbud i forhold til IPMA’s
kompetansekrav. Stort potensiale for inntjening.

Område

Kommentarer

Newsletter

Sendes ut regelmessig.Trenger bedre ”finish”

Internasjonalt
samarbeid

Delta i internasjonalt (IPMA) og nordisk samarbeid

Bokutgivelse og
-salg

Utgivelse av bøker
Salg av bøker

Enquête

Markedsundersøkelser

Anvendelse av
sosiale medier
Profesjonell
markedsføring

Er tatt et initiativ. Må støttes.

Oppbygging av
sekretariat

Må skape rom for generalsekretærstilling (50%) i løpet av to år

Foreningens tilbud til medlemmer og til markedet har aldri vært bedre enn nå. Dett er delvis
tjenester foreningen selv har fremskaffet, delvis et øket tilbud via IPMA. En svært sentral
oppgave vil bli å få dette formidlet til markedet, og synliggjøre tilbudene. Likeledes vil det
være viktig å oppnå en betydelig medlemsverving. Konferanser, kurstilbud og sertifiseringen
bør være viktige arenaer for medlemsverving.
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Det aller meste av nedlagt arbeid har vært på fullstendig frivillig ikke betalt basis. Siktemålet
er å oppnå resultater som muliggjør at en del sentrale oppgaver blir honorert i en viss grad.
Takk til NFPs medlemmer for innsatsen og Teknas fagavdeling for godt samarbeid i 2011,
og et ønske om et fortsatt godt samarbeid fremover.

Oslo, 12.04.2012

_________________
Ernst R. Midtun
Styreleder

