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Godt nytt (prosjekt)år!
Her får du en foreløpig oversikt over NFP’s aktiviteter første halvår 2015.
Noen av temaene vil bli ytterligere bearbeidet, og eget Nyhetsbrev blir sendt ut for hvert tema.
Sett av tiden allerede nå!

Vi inviterer til
spennende
temaer,
nettverksbygging og
debatt!

Hva «redder» et prosjekt?
Hvordan lykkes med prosjekter? Den har du hørt før! Og du har fått mange oppskrifter, som kanskje var gode for
noen og i noen sammenhenger. Men la oss se det i øynene: det er ikke enkelt! I dette Temamøtet skal vi høre på
noen som har foretatt systematiske undersøkelser av hvordan man lykkes og hvordan man ikke lykkes innenfor noen
utvalgte felter.

Lean og agile virksomhetsstyring

6. februar kl 9-12
Holberg Terasse
Kurs- og
konferansesenter,
Oslo

23. februar kl 10-11
Webinar

Forskning har vist at organisasjoner som arbeider aktivt med agil ledelse, er mer effektive enn andre. På webinaret
forteller vi om våre verktøy for prosjekt- og samarbeidsprosesser basert på metodene Lean og Agile. Vi byr også på
tips om hvordan bedriften din kan lykkes med Agile-metoder.

Programstyring – teori og praksis
Vi får høre om en metode for programstyring som nå tas i bruk i offentlig sektor (MSP), erfaringer fra
etablering av et programkontor, så vel som erfaring ved bruk av metoden for IMDi’s
digitaliseringsprogram (IMDi : Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet)

Kurs i prosjektadministrative (prosjektstyrings-)metoder
Det avholdes kurs i prosjektadministrative metoder.
Kursene er spesielt myntet på kandidater som planlegger IPMA-sertifisering. Kurset går over to kvelder.
Temaer som gjennomgås er interessenthåndtering, organisering, risikostyring, planlegging (tid og kost), oppfølging,
endringshåndtering

Støtteverktøy for porteføljestyring basert på Prosjektveiviseren
Samhandling offentlig-privat sektor har gitt noen interessante resultater.
Ulike aktører har utviklet støtteverktøy basert på Prosjektveiviseren. Du får delta i en gjennomgang av to av disse
løsningene.
Det settes av tid i etterkant til ytterligere demo fra leverandørene.

6. mars kl 9-12
Ingeniørenes Hus,
Kronprinsensgate 17,
Oslo

8. april kl 15-19
9. april kl 15-19
Sted oppgis senere

5. juni kl 9-12
Sted oppgis senere

