
  
 

 
 
 

Styrets beretning for 2020 
 
 
Styrets sammensetning, sekretariat, samt temaansvarlige. 
 

Foreningen har hatt følgende styre etter siste generalforsamling: 

Styreleder:      Michel Esnault,   Prosjektkultur AS  

Nestleder:  Cecilie Angell Ljostad Media Access (styreleder fra Young Crew) 

Styremedlemmer: 

Synnøve Roald Høyskolen Kristiania 

Oddbjørn Nilssen Elkem AS 

Gunilla Hagstedt  Statens Vegvesen 

Paal Skullerud  Danske Bank 

Kristian Jordhøy KS 

Trudi Rød  NAV 

  

I tillegg har følgende møtt fast i styremøtene som sekretær: 

Jorunn Wolstad NFP, generalsekretær  

Janicke B. Mathisen Orgservice, sekretær (siste periode) 

 

Styret har avholdt 8 styremøter. 

 

Young Crew 

Cecilie Angell Ljostad Media Access  styreleder  

Charlotte Danielsen Student, NMBU styremedlem  

Mads Aasen  Telenor Bedrift styremedlem 

Anna Torwick  Universitetet i Oslo styremedlem 

 

Sekretariat 

Jorunn Wolstad generalsekretær 

Tom Haugstad  redaktør, NORDNET-kontakt 

Janicke Mathiesen sekretær, Orgservice AS 

Cecilie Angell Ljostad Webredaktør 

 

Internasjonale kontakter: 

IPMA/Nordisk:  

Tom Haugstad  NFP (CoD og nordiske styremøter)  

Jorunn Wolstad NFP (sertifisering) 

 

Redaksjon for magasinet Prosjektledelse: 

Tom Haugstad  NFP - redaktør 

Jorunn Wolstad NFP 

Janicke B. Mathisen Orgservice AS (siste periode) 

 



 

2 
 

Administrasjon: 
Jorunn Wolstad har fungert som generalsekretær i perioden.  
Janicke Mathiesen, Orgservice AS, har fungert som sekretær. 
Cecilie Angell Ljostad har fungert som webredaktør 
Sekretariatstjenester fra Orgservice AS godtgjøres med ca kr 20 000,-/mnd (inkl mva) 
Redaktør for magasinet er Tom Haugstad. Hans godtgjørelse er kr 20 000,- pr år. 
Generalsekretær mottar ikke godtgjørelse. 
Godtgjørelse til styret: 

• Styreleder har mottatt en godtgjørelse på kr 50 000,- 
• Hvert styremedlem (+ leder av Young Crew) er tildelt en godtgjørelse på kr 5 000,- 

hver. Tre styremedlemmer frasa seg godtgjørelsen. 
 

Virksomheten i foreningen i 2020: 
2020 ble et vanskelig år for mange pga korona-pandemien, også for NFP. Mye av 
inntekstgrunnlaget gjennom kurs og konferanser falt bort. En stor andel av medlemsavgift fra 
bedrifter falt også bort. NFP har imidlertid benyttet året godt mht å rydde i egen organisasjon, 
samt digitalisering av flere tjenester. 
 
Organisering 

Det ble gjennomført en total omorganisering i løpet av 2020. Arbeidet er organisert i 
ansvarsområder på følgende måte: 

• Styreleder – er leder av styret, men følger også opp arbeidet i de ulike 
ansvarsområdene med jevnlige møter 

• Sekretariat – sekretariatstjenester kjøpes fra Orgservice AS. Det er overført flere 
oppgaver til dem i løpet av året 

• Forretningsfører – siden de oppgavene generalsekretær tidligere ivaretok, nå fordeles 
på flere ansvarsområder, vil den formelle del av rollen overfor myndighetene, overtas 
av Elin Lilloe-Wall, daglig leder av Orgservice AS. Generalsekretær-rollen i sin 
nåværende form faller derfor bort. 

• Økonomiansvarlig – her legges overordnet ansvar for økonomien, og for at budsjettet 
overholdes 

• Arrangementsansvarlig – her legges ansvar for konferanser, temamøter og kurs 
• Kommunikasjonsansvarlig – her legges ansvar for all markedskontakt, inkl 

Nyhetsbrev, magasinet og sosiale medier.  
• Sertifisering – her legges ansvar for kontakt til Norsk Sertifisering AS og IPMA i fbm 

IPMA-sertifiseringen 
• Young Crew er etablert som et ansvarsområde i NFP. Styreleder er også nestleder i 

NFP.  
 
Omorganiseringen er realisert gradvis gjennom året. 
 
Magasinet ”Prosjektledelse” 
Magasinet er utgitt 4 ganger i 2020, iht plan.  
 

Temamøter og konferanser 
Det er gjennomført 3 Temamøter i 2020, et fysisk og to digitale: 

• Nytteeffekten i store porteføljer. Innspill fra NORAD 
• Å trekke i samme retning. Webinaret ble planlagt og gjennomført av studenter fra fagskolen 

Kristiania 
• Hvordan gjøre bygge bransjen mer effektiv og innovativ? 
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Det ble gjennomført en heldags-konferanse 12. oktober, etter utsettelse fra 2. juni, sammen med 
DnD/3PS med tittel «Praktisk Prosjektledelse 2020». Konferansen ble gjennomført digitalt, og gikk 
dessverre med underskudd. 
 
Prosjektlederdagene 2020 var planlagt avholdt 19. og 20. november, men måtte avlyses pga for liten 
deltakelse.  
 
Kurs 

• Det er gjennomført bedriftsinternt kurs hos Høyskolen Kristiania. Dette ble gjennomført delvis 
digitalt. 

• Første dag av et åpent tre-dagers kurs basert på ICB4 ble gjennomført fysisk i regi av NITO. 
• Resterende kurs (2 dager vår og 3 dager høst) i 2020 ble avlyst pga pandemien. 

 
Young Crew  
Young Crew har skrevet artikler i magasinet og på Facebook/LinkedIn. 
 

SIG’er (Special Interest Groups) 
Det er etablert følgende SIG’er 

• Styring av små prosjekter. Michel Esnault har tatt kontakt med SMB-er for å blåse liv i denne 
gruppen. 

• Gevinstrealisering. Dette arbeidet ledes av Sverre Berg, DnD. Det har ikke vært aktivitet i 
2020, mye pga pandemien. 

• Bistandsforvaltning. Arbeidet er ledet av Jorun Lem. Bergen kommune. Det har også her vært 
lite aktivitet i 2020 pga pandemien. 

• Mangfoldsledelse. Arbeidet ledes av Loveleen Brenna, Seema AS. Det er nå etablert en 
sertifiseringsordning innen mangfoldsledelse i løpet av kort tid. Denne blir nå lansert i USA 
fra 2021. SIG-en legges nå ned, og kontakten går over til deltakelse i Seema’s fagråd  

 

Nettsiden – www.prosjektledelse.org  
Det er levert jevnlige nyheter til hjemmesiden gjennom året. 
I desember startet prosjektet Ny Hjemmeside opp. Leverandører er Kikkut AS og Orgservice AS. 
Prosjektleder vil være Per-Arne Rindalsholt fra NFP.  
Ny side forventes klar første halvår 2021. Markedføringsgruppen vil være innholds-ansvarlig. 
 
Sosiale medier (Facebook og LinkedIn) 
Det har vært jevn publisering i disse mediene i løpet av året. 
 
Nyhetsbrev  
Det er sendt ut jevnlig Nyhetsbrev, samt noen direkte meldinger, i løpet av året. Disse sendes via 
Orgservice AS. 
 
Skandinavisk samarbeid 
NFP er medlem av NORDNET, et samarbeid mellom de skandinaviske og de baltiske landene. 
Ledelsen går på omgang mellom landene, og Danmark overtok etter Litauen høsten 2020. 
Tom Haugstad er NFP’s representant i samarbeidet.  
 
Internasjonalt samarbeid 
NFP er medlem i IPMA. 
Michel Esnault er delegat og Jorunn Wolstad substitute til Council of Delegate (CoD), som avholder 
møte to ganger pr år. Møtene er i 2020 avholdt digitalt. 
 
Boksalg og nye bøker 

http://www.prosjektledelse.org/
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Boken «Vegen til Prosjektsuksess» er nå også lansert som e-bok. Salget av boken har gått sterkt opp i 
2020. Det er solgt nesten 500 eksemplar, mot ca 300 i gjennomsnitt siste årene.. 
Det er utviklet en ny bok: «Prosjekthåndboken for barn og ungdom. Denne ble ferdigstilt sent på året, 
og salget har ikke «tatt av». Boken skal også oversettes til engelsk, og gjøres tilgjengelig 
internasjonalt. 

 

NFPs økonomi  
Korona-pandemien har gjort et sterkt innhogg i foreningens midler. Både kurs og konferanser falt bort 
pga pandemien. Likeså opplevde vi betydelig manglende innbetaling av medlemsavgift fra bedrifter. 
Det ble budsjettert med et underskudd på kr 250 000,- pga investering i ny hjemmeside. Dette arbeidet 
er forsinket. Det ble investert kr 140 000,- i Prosjekthåndbok for barn og ungdom, noe det ikke var 
budsjettert med. Dette ble imidlertid gjort etter styrevedtak, med mål større inntjening i årene som 
kommer. 
 
NFP fikk covid 19 tilskudd på kr. 184 000,-.  
 
Året avsluttes med et underskudd på kr. 188 519, -                                                                          
 

IPMA-Sertifisering. 
NFP er den formelle lenken mellom IPMA og sertifiseringsorganet som gjennomfører sertifiseringen i 
Norge. Norsk Sertifisering AS (NSAS) har ansvar for administrativ gjennomføring av IPMA 
sertifiseringen. 
 
Det er avholdt to åpne sertifiseringsrunder, i tillegg til at det er utført sertifisering av studenter fra 
Høyskolen Kristiania. 
 

Samarbeid med andre. 
NFP er medlem av Frivillighet Norge. NFP har deltatt på noen av Frivillighet Norges samlinger. Vi 
har foreløpig ikke fått den uttellingen vi hadde håpet på av samarbeidet. Alle andre foreninger 
tilknyttet Frivillighet Norge har behov for opplæring i prosjektledelse. Vi hadde håpet å kunne 
arrangere eller markedsføre kurser via paraplyorganisasjonen.  
 
NFP har en samarbeidsavtale med Den norske Dataforening, 3PS, om gjennomføring av en årlig 
konferanse samt temamøter innen gevinstrealisering. Samarbeidet fungerer svært godt. 
 
PMI har tatt initiativ til å diskutere et tettere samarbeid mellom PMI, Prosjekt Norge, DnD/3PS og 
NFP. Det er avholdt et innledende møte. Videre avklaringer stoppet opp pga pandemien. 
 
NFP har et samarbeid med NITO mht gjennomføring av kurs. Dette samarbeidet fungerer veldig bra. 
 
 

Perspektiver for NFP framover: 
Vi er fortsatt inne i en turbulent tid, både når det gjelder hva som skjer i samfunnet og hva som 
interesserer medlemmene.  
 
NFP har etablert et solid fundament i form av medlemstilbud, både i form av kurs, konferansetilbud, 
bøker, artikler i magasinet og nyheter, så vel som i form av en bærekraftig organisering. Det kreves nå 
en stor markedsføringsinnsats for å gjøre markedet kjent med, og å ta i bruk, disse tilbudene.  
 
Vi er fortsatt avhengig av en stor frivillig innsats, noe som i seg selv er en utfordring.  
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En spesiell takk til alle våre frivillige og våre assessorer, som legger ned en beundringsverdig 
innsats!!! 
 
Takk til NFPs medlemmer for støtten i 2020, og et ønske om et styrket samarbeid 

fremover. 

 

 

Oslo, 12.01.2021 

 

 
______________ 

Michel Esnault     

Styreleder 


