Styrets beretning for 2013
Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet
Prosjektledelse
Freningen har hatt følgende styre i perioden:
Styreleder:
Ernst R. Midtun

Sandefjord kommune

Styremedlemmer:
Knut M. Heier
Pernille Dørstad
Timm Sanders
Per Otto Moe
Torill Iversen
Tom Haugstad

COMPAS Consultants a.s
Kværner AS, Nestleder
CGI Norge AS, Divisjon Consulting
Siemens AS
Flytoget AS
Arkitektfirmaet C.F. Møller, Norge AS

Internasjonale kontakter:
IPMA/Nordisk:
Knut M. Heier
Jorunn Wolstad

COMPAS Consultants a.s
Wolstad Consulting AS

Redaksjon for magasinet Prosjektledelse:
Sverre Aamodt
Redaktør
Ernst R. Midtun
NFP

Virksomheten i sentralstyret:
Valgkomiteen fremla på generalforsamlingen 2013 et forslag til en ”New Deal 2013”. I tråd med
forslaget ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en ny løsning for
organisering, arbeidsdeling og styring av foreningen. Arbeidsgruppes sammensetning ble

styreleder E. R. Midtun, generalsekretær K. M. Heier og styremedlem i sertifiseringsorganisasjonen J. WoIstad.
Arbeidsgruppen har fungert som et interims styre, som har avholdt 4 styremøter.
Foreningens virksomhet er opprettholdt i året, og til dels økt en del.

2

Valgkomiteen tenkte seg en løsning etter følgende modell:
o
o
o

Sentralstyret reduserer sin virksomhet til å vektlegge mer strategiske føringer
Det nedsettes i større grad enn nå arbeidsgrupper som utførende
Det ansettes en lønnet person på ca ½ tid til å drive foreningen

Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag i pakt med valgkomiteens tanker, og er inne i en
testperiode.
Forslaget vil bli gjennomgått og tatt stilling til på generalforsamlingen i 1014.
Det er lagt ned mange frivillige timeverk fra en del av våre medlemmer. Spesielt gjelder
dette sertifiseringsarbeidet på alle nivåer.

CBN – IPMA Certification Body Norway
Styret (som er godkjent av IPMA-international, består av:
Knut M. Heier
leder
Jorunn Wolstad
medlem
Ernst R. Midtun
medlem
Line Skjølsvik og Lilly Langnes er sekretærer både for NFP og CBN.
CBN har hatt 4 styremøter i 2013, og 2 arbeidsmøter. Det har vært en rekke samlinger
utenlands i IPMA-regi, hvor Jorunn Wolstad 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 2013, samt fullføring av en bedriftsintern sertifisering
på engelsk. Sertifisering er NFPs hovedprodukt. Assessorene våre har høy teoretisk- og
realkompetanse, og vi utdanner flere assessorer fortløpende, da behovet for assessorer er
økende. 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.
Jorunn har fått solid gjennomslag for sine tanker i IPMA sentralt.
Jorunn Wolstad har jevnlige møter med ledere for sertifiseringen i Danmark og Sverige.
Jorunn Wolstad og Ernst R. Midtun har hatt 2 arbeidsmøter i forbindelse med NORDNETsamarbeidet.
Svenskt Projektforum hadde et vellykket samarbeid med Chalmers Tekniska Høgskola i
Gøteborg om sin store NORDNET-konferanse 2011. NFP v/ Tom Haugstad og Jorunn Wolstad
videreførte seminaret i Norge i 2012. Seminaret rettet seg i hovedsak mot Bygg og
anleggsbransjen, samt svensk-norsk samarbeid vedrørende ledelsesutfordringene ved store
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infrastrukturprosjekter. NORDNET-seminaret, som ble avviklet 28. og 29. november 2012 på
BI i Nydalen, er kanskje det mest vellykkede seminaret NFP har hatt noen gang
Nettportalen – www.prosjektledelse.org
Nettportalen er under stadig utvikling. Nyhetsbrev sendes ut mer jevnelig enn tidligere, men
det er enda et stort forbedringspotensial, som vi stadig utvikler.
Bladet ”Prosjektledelse”
Bladet er sannsynligvis vår sterkeste markedsføringskanal. Styret er enstemmig i at det bør
være 4 utgivelser pr. år. Redaktørtjenesten kjøpes av Sverre Aamodt, som gjør en god jobb
for NFP. Vi har fremdeles bruk for mer stoff og fremdeles et uutnyttet inntektspotensial i å få
flere annonsører. Vi har høyaktuelt stoff og bruker journalister i større utstrekning enn
tidligere, uten at kostnaden har økt noe av betydning.
IPMA Registered Education Programmes (REP)
IPMA og NFP lanserte sitt registreringssystem for opplæringsprogram/-kurs innen
prosjektledelse i 2009. Aktiviteten er i full gang.
Økonomisk tilskudd og faglig samarbeid med Tekna – Medlemsverving og markedsføring
NFP fikk tilført kr. 20.000,- 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)
Tor Magne Howlid medlem
Sekretær
Lilly Langnes
(Tekna)
Det er med glede vi registrerte at osloavdelingen hadde et vellykket seminar – Arena for
Prosjektledere - på Continental Hotel i 2013. Av personlige grunner har Catherine Brun-Lie
måtte trekke seg som leder av avdelingen, og vi har ikke funnet ny erstatning per dato.

Lokalforeningen i Agder
Har ikke hatt aktivitet, men nyoppbygging ble startet høsten 2013.
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Perspektiver framover for NFP
Strategien utarbeidet i 2007 har i prinsippet ligget fast.
Internettportalen må revideres. Nyhetsbrev må komme hver måned, og vi må bli aktive på
Facebook. Nettportalen må fornyes, og konkrete grep må tas i markedsføringen.

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
Nordnet seminaret ble avviklet på BI i Nydalen og ble en ubetinget suksess. Det deltok over
250 personer fra Norge, Sverige og Danmark.

Foreningens satsningsområder 2013:
Strategien for foreningen bør rulleres over en todagers samling i 2013.
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 potensial for videre vekst. Trenger
profesjonell kursadministrasjon.

Magasinet

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

Hjemmesider

Foreningens ansikt utad. Et ”must”.

Konferanser/
seminarer

Konferanse April 2013 (Arena for prosjektledelse 2013)
Halvdagsseminar etc.

Registration of
Education
Programmes

Vurdering av andres opplæringstilbud i
kompetansekrav. Stort potensiale for inntjening.

forhold

til

IPMA’s
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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

Enquiter

Markedsundersøkelser

Anvendelse av
sosiale medier
Profesjonell
markedsføring
Oppbygging
sekretariat

Er tatt et initiativ. Må støttes.

av

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.
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.
En spesiell takk til alle våre assessorer, som legger ned en beundringsverdig innsats !!!
Takk til NFPs medlemmer for innsatsen og Teknas fagavdeling for godt samarbeid i 2013,
og et ønske om et fortsatt godt samarbeid fremover.
Oslo, 09.05.2014

________________
Ernst R. Midtun
Styreleder

