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”DETTE ER ANTAKELIG DET 
VANSKELIGSTE PROSJEKTET I 
NORSK OFFENTLIG SEKTOR 
NOENSINNE”

Prosjektleder GOLF, 
Finansavisen 29. jan 2001



Om det som har vært 

”Forsvaret har i løpet av de siste ti år gjennomført ca 2000 
utredninger, men beslutninger og innsparingseffekter har av 
ulike grunner i hovedsak uteblitt. Forsvarsministeren 
etterlyser derfor en ny beslutningsmodell for 
omorganiseringer som vil føre til konkrete beslutninger.» 

Forsvarsminister Eldbjørg Løwer, Våren 2000 



Tidslinjen i LOS i stort
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Historien til LOS som en serie av prosjekter
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Hvordan har vi jobbet

Over en periode på snart 4 år, så har det vært 
gjennomført:

30-talls intervjuer med nøkkelpersoner fra toppen og ned til 
prosjektmedarbeidere i utvalgte prosjekter

Dokumentanalyse av programstyrerapporter, prosjektrapportering, 
evaluering- og termineringsrapporter, tidligere evalueringer 
erfaringsdokumenter, kvalitetssikringer og referater fra råd og styrer.

Tilgang til nøkkeltall fra prosjektstyringen.
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Sentralt i evaluering; suksess – hva og for hvem?
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Omstilling og IKT

• Når bør gevinster måles og gevinster for hvem ?

• Hvordan avgjøre og måle nytten/gevinsten av IT

• Hva slags gevinster kan man sette opp og hvordan kan/bør disse 
prises (hvis de ikke kan verdsettes i penger)

• Gevinstregnskapet både i LOS og enkelte prosjekter
• Mindre systemer

• Mindre færre/personell?



Hva skjer så i omstillingsdumpa

Det er flere årsaker til at konflikt og støy oppstår 
i store it-prosjekter

1. Noen mister makt og posisjon

2. Noen må omstille seg og lære noe nytt

3. Noen mister jobben

4. Noen mener at det som kommer ikke er tilfredsstillende dekker dagens behov

5. Noen mener det som kommer ikke dekker de nye behovene som har oppstått som følge av omorganisering av 
prosesser 

6. Noen er uenig i det strategiske valget – plattformen som er valgt er ikke dekkene eller for rigid

7. Noen ser ikke nytten og nødvendigheten av å fase ut det  "gamle" som jo funker i dag 

8. Noen er usikker på hvilken rolle de for og hvordan systemet vil understøtte  når det engang kommer

9. Noen mener at systemet ikke gir noe forbedring eller gevinst

10.Noen er uenig i fokuset, rekkefølgen og hvem som skal lede 

11.Noen er misfornøyd med kommunikasjon eller informasjon- feil innhold til feil tid 

12.Noen er skeptisk til det nye som kommer



Project Evaluation on Strategic, Tactical, 
and Operational Levels (PESTOL)



LOS-programmet et av de mest
evaluerte programmene i Norge?



Forsvarets erfaringer

• ERP innføringer er krevende i PTO perspektivet

• Forsvaret er bedre forberedt enn tidligere til implementering 
av ERP moduler

• Forsvaret erkjenner at ERP er ”noe” som treffer alle og er ressurskrevende å implementere
• også teknisk.

• Store prosjekter tar lang tid
• De som var med i starten er ikke med hele veien

• Beslutningsdokumentasjonen inneholder ikke all kunnskap

• Omgivelsene endres

• Teknologi og applikasjonene endres

• Regelverk endres

• krav endrer seg

• Forventinger til resultat endrer seg

• De som var tilhengere og startet prosjektet er ikke lenger i posisjon til å støtte prosjektet

• Mega-IKT prosjekter må ha fokus på å holde på kompetansen og det bør tilstrebes å gjennomføre raskt som mulig, tid skaper et 
kompetansestyringsproblem



Hva kan være evaluatorens lærdom?



Takk for oss.

Andreas D. Landmark
Agnar Johansen

SINTEF Teknologi og Samfunn
avd. Teknologiledelse

”Å møte 
digitaliseringsbølgen 

med evaluering”
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