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Status felles porteføljestyring 

Bakgrunn 
Unit etablerer en porteføljestyring for koordinering og oppfølging av nasjonale utviklingsprosjekter 
og fellestjenester. Digitaliseringsstyret skal tilrå prioriteringer og beslutte omfang og finansiering av 
felles digitaliseringsportefølje. 
 
Formålet med porteføljestyring er å ha en oversikt over felles prosjekter og tiltak for å gjøre felles, 
strategisk prioritering, og å påse at ressurser blir brukt hensiktsmessig. Oversikten gir grunnlag for 
prioriteringer og mulighet for å gi høyest prioriterte tiltak bedre framdrift. Porteføljestyring skal også 
bidra til å redusere usikkerhet ved jevnlig statusrapportering for porteføljen, og gi mulighet for 
styringstiltak mot prosjekter og tiltak som må ha hjelp for å lykkes i å realisere planlagte gevinster. 
 
Unit har etablert et porteføljekontor som utøver porteføljestyring i tråd med rammeverket MoP 
(Management of Portfolios) og anbefalinger for porteføljestyring i offentlig sektor fra Difi. 
Porteføljekontoret skal ha oversikt over eksisterende felles portefølje og status og risiko i 
prosjektene, som et grunnlag for analyse og balansering. 
 

Prosess for porteføljestyring:

 
Vurdering 
Porteføljekontoret har samlet inn informasjon om pågående felles prosjekter i sektorene, bl.a. basert 
på kartleggingsarbeidet som Unit gjennomførte våren 2018. Prosjektene fra kartleggingen ble 
vurdert i forhold til relevans for oppnåelse av målbildene i Digitaliseringsstrategien og at de vil kunne 
ha et felles gevinstpotensial for sektorene. Porteføljen består av 15 fellesprosjekter med en total 
finansieringsramme i størrelsesorden 350 millioner kroner. 
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Eksisterende portefølje av felles prosjekter:

 
 

Analyse og balansering 
Denne porteføljen er utgangspunktet for videre arbeid med porteføljestyring av eksisterende og 
kommende prosjekter. Porteføljen vil analyseres og balanseres på dimensjoner som strategisk 
tilknytning og omfang, finansiering, tidsrammer, gevinst, risiko, organisering og ressursbehov.  
 
Det vil være relevant å analysere porteføljens dekning og oppfyllelse av målbilder og initiativer i 
handlingsplanen. For eksempel for området Administrasjon, ledelse og kontorstøtte er det tre større 
prosjekter som adresserer målbildet MA1, men ingen for MA2 og MA3. Det vil kunne tilsi at nye 
prosjektforslag som støtter MA2 og MA3 prioriteres. 
 
Finansiering vil tilsvarende vurderes for nye prosjektforslag, både innenfor fagområder og på tvers av 
områdene, og kunne påvirke prioritering av nye prosjekter. Underfinansiering innen et fagområde vil 
over tid kunne øke risikoen for at overordnet strategi ikke blir realisert.  
 
Slike vurderinger vil være utgangspunkt for porteføljestyring, behandling av prosjektforslag og for 
behandling i Digitaliseringsstyret. 
 
Det bemerkes at dette er kun en start på porteføljestyringen ved å vise en helhetlig oversikt. 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeid. 
 


