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Programstyring – teori og praksis
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I samarbeid med:

Få med deg det siste av det siste……
Fredag 6. mars kl 9-12, Ingeniørenes hus, Kronprinsensgate 17, Oslo
Påmelding via mail : post@prosjektledelse.org. Arrangementet er gratis for medlemmer.

I dag er mange opptatt av styringsmodenhet. Undersøkelser viser at det er ulik styringsmodenhet
innen prosjekt-, program- og porteføljestyring i Norge. Innen programstyring er den endog meget lav
styringsmodenhet. Gjennom å vite hvor en virksomhet står i forhold til en objektiv modell, kan det
settes mål om hvor man ønsker å være, og så gjennomføre nødvendige skritt for å komme dit.
I dette Temamøtet setter vi søkelyset på programstyring. Vi får presentert en modell for
programstyring, samt erfaringer ved innføring og bruk av modellen.

Metode for programstyring - Managing Sucessfull Programmes (MSP)
Innledere: Avdelingsdirektør Jens Nørve, Difi og direktør Morten Skodbo, Rambøll Consulting

MSP® er en internasjonalt anerkjent metode, basert på beste praksis, for styring og ledelse
av programmer. Metoden består av en rekke prinsipper, prosesser og brukes av et tusentalls
organisasjoner over hele verden.
Jens vil begynne med å sette dette inn det større bilde og orientere om hvordan en i offentlig
sektor nå tenker og jobber med økt profesjonalisering innen Prosjekt- Program- og Porteføljestyring for å bidra til økt gevinstrealisering.
Morten vil så gi en innføring i metoden, og de viktigste prinsippene og terminologiene innen
programstyring.

Erfaring fra IMDi’s digitaliseringsprogram
Programdirektør Hege Gro Høiland, IMDi (Innvandrings- og Mangfoldsdirektoratet)

Hege Gro vil si noe om erfaringer fra IMDi sitt digitaliseringsprogram IMDig som ble bygget
opp med basis i MSP og Prosjektveiviseren.
Ved oppstart av programmet manglet IMDi erfaring både fra å arbeide etter MSP og
Prosjektveiviseren, i tillegg var fokus på gevinstrealisering lavt. For å øke bevissthet og
kompetanse i organisasjonen, ble det utviklet en metode for gevinstarbeidet tilpasset fasene i
prosjektveiviseren. Innlegget vil ha et spesielt fokus på organisering, innføring av metode og
gjennomføring av gevinstarbeidet.

Erfaringer fra gjennomføring av megaprosjekt. Hvor er likheten med et
program?
Seksjonssjef Lena de Faveri, Arbeids- og velferdsdirektoratet / NAV
I NAV kjøres mega-prosjekter dvs. prosjekter med budsjetter på mange hundre millioner
kroner. Hvordan er det å styre et slikt prosjekt? Hva er forskjellen mellom et mega-prosjekt og
et program? Er det sånn at når prosjektene blir store nok så kaller vi dem programmer?
Hvilke utfordringer ser NAV i forhold til å følge de teoretiske definisjonene av hva som er
prosjekt og hva som er program? Hvilke utfordringer er det i å etablere prosjektkontor og
drive prosjektkontor i mega-prosjekter?
NAV planlegger også å etablere en programorganisering for sine moderniseringsaktiviteter
videre. Hvilke utfordringer ser de i å etablere programmet hvis man skal være tro mot beste
praksis og MSP?

