
 

Invitasjon til etablering av nettverk for gevinstrealisering og nasjonalt 

produktråd for Prosjektportalen 
 
KS inviterer til etablering av «Nettverk for gevinstrealisering i offentlig sektor» den 23.mai.  
 
Samlingen avholdes i regjeringskvartalet, nærmere bestemt Plenumssalen M17 i bygning R4, og 

varer fra kl. 1000-1500.  
 
Samlingen er todelt;  

 Del 1 handler om etablering av gevinstnettverket, og varer fram til lunch.  
 Del 2 starter etter lunch, og da står lansering av nasjonalt produktråd for Prosjektportalen på 

agendaen. For de som ikke kjenner til dette fra før av, har vi lagt inn en liten orientering 
nederst i invitasjonen. 

 

Velkommen til KS’ gevinstnettverk. 
I etterkant av lanseringen av «Gevinstkokeboka», etablerte KS/KommIT i 2013 et nettverk for de som 
hadde deltatt på «Kokkekurs for gevinsteksperter».  Nettverket ble ledet av André Alves fra Østre 
Toten kommune, og hadde samlinger i perioden 2013-2015. Aktiviteten i nettverket ble redusert i 
2016, etter at digitaliseringsprogrammet KommIT gikk over fra å være et program til å bli en del av 
den faste virksomheten i KS, og det ble behov for noe omstruktureringsarbeid. Dette resulterte blant 
annet i etableringen av KommIT-rådet i 2016.  
 
Det ble i perioden 2015-2016 også opprettet en tettere dialog mellom leder for KS’ 
gevinstekspertnettverk og metodeansvarlige for gevinst i DFØ, og det er nå på tide å reetablere 
gevinstnettverket, med fokus på gevinstrealisering på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor. 
Samlingen den 23.5 er første steg på denne veien, der personer som jobber med metodeutvikling, 
samt praktikere på gevinstfeltet, møtes for å dele tanker og god praksis, samt stake ut veien videre i 
fellesskap. 
 

Foreløpig program: 
 

Tid Tema  Innleder/Ansvarlig  

1000-1020 Åpning av samlingen Line Richardsen, KS med 
representant fra statlig sektor. 

1020-1200 Gevinstmetodikk og hva som skjer på fagfeltet:   

1020-1035 Hva er Program- og porteføljenettverket? Erfaringer 
fra modul 3 i de statlige toppledersamlingene. 

Jens Nørve, DIFI 

1035-1050 Gevinstrealisering, det er vanskelig det! Men sammen 
blir vi kloke og sterke. 

Jens Nørve, DIFI, i samtale 
med inviterte interessenter. 

1050-1115 Erfaringer fra Digitaliseringsrådet. Svein Kristensen fra 
Digitaliseringsrådet 

1115-1130 Pause   



1130-1145 KS Gevinstekspertnettverk – hva er det? André Alves, leder for KS’ 
gevinstnettverk 

1145-1215 Presentasjon av rapporten «Tiltak for bedre 

gevinstrealisering», med anbefalinger. 
Sverre Berg, DFØ 

1215-1300 Gevinstpraksis, gevinstverktøy og delingskultur:   

1215-1245 Eksemplet «Gjennomføringskraft»: Vi viser 
brobyggingen som pågår mellom metodikk, verktøy 
og praktisk gevinstrealisering synliggjort ved 
delingskulturen bak Prosjektportalen.  

Geir Graff, Asker kommune 
med ulike delingsaktører fra 
statlig, fylkeskommunal, 
kommunal og akademisk 
sektor. 

1245-1300 Eksemplet «Kreasjonskraft»: Kort visning av det 
nyutviklede verktøyet for innovasjon, ideutvikling og 
spredning som deles på samme måte som 
Prosjektportalen våren 2017.  

Einar Stephan, Drammen 
kommune og   
Une Tangen, KS 

1300-1330 Lunch og sceneskifte   

1330-1500 Konstituerende samling for etablering av nasjonalt 

produktråd for den felles utviklede Prosjektportalen. 
Dette er et SharePointbasert verktøy for prosjekt- og 
porteføljestyring, som inneholder Prosjektveiviserens 
sjekklister, oppgaver og maler, og som brukes i en 
mengde virksomheter på tvers av offentlig og privat 
sektor.  

Astrid Øksenvåg, KS 
André Alves, leder for 
gevinstnettverket  
Kari Nysted, Oslo kommune 
Jon Skriubakken, Telemark 
fylkeskommune  
Håvard Dahle, Vestfold 
fylkeskommune 

 
 

Kort orientering om samlingen etter lunch: 
Gevinstnettverkssamlingen avsluttes til lunch, men etterfølges med etablering av nasjonalt 
produktråd for KS-verktøyet «Prosjektportalen». Dette er et SharePointbasert verktøy for 
prosjektstyring og gevinstrealisering etter Prosjektveiviseren, med enkel støtte for 
porteføljeoppfølging. Verktøyet ble samfinansiert av KS, Vestregionen og Asker kommune i 2014, og 
lagt ut til nedlasting via delingsportalen GitHub, under delingslisensen GPL2. Verktøyet krever at man 
har SharePoint tilgjengelig (krever lisens), men kan ellers lastes ned og benyttes kostnadsfritt. Det 
kan installeres både lokalt og i skyen, og GPL2-lisensen gjør at all videreutvikling må deles tilbake til 
«fellesskapet».  
 
Dette var et rent delingseksperiment, men har siden 2014 spredt seg til en lang rekke virksomheter i 
alle lag av offentlig sektor, men også blant aktører i privat sektor. Det skjer stadig samfinansiert 
utvikling av ny og forbedret funksjonalitet, som så deles tilbake til standardløsningen. Det er et ønske 
om å koordinere utviklings- og delingsregimet rundt verktøyet på en enda mer effektiv måte, og 
derfor etableres det nå et produktråd, som gjør at aktørene lettere skal finne hverandre, diskutere 
felles behov og løsninger, og sammen gjøre det stadig bedre.  
Noen av aktørene som til nå har bidratt med videreutvikling er: Helse Midt-Norge IKT (HEMIT), Asker 
kommune, Departementenes Service- og Sikkerhetsorganisasjon (DSS), Østre Toten, Kristiansand og 
Oslo kommuner, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, samt Universitetet i Agder. Løsningen 
benyttes nå også for å styre prosjektene i flere av kommunesammenslåingene som er i gang. 


