År 1 efter West Soft
af Henrik Bjerregaard Nielsen
















Siden juli 2013 har West Soft været
en del af Rambølls afdeling for projekt- og porteføljestyring med domicil i Rambølls hovedkontor i Ørestad.
Afdelingen består i dag af 27 dygtige
planlæggere, projektledere og andre
med viden indenfor projekt- og porteføljestyring. Vi udgør i dag et af
Danmarks største kompetencecentre
for projekt- og porteføljestyring.

her og nu blandt andet på store projekter indenfor bane, byggeri, lufthavne, energi og olie & gas.

Vi har stor erfaring indenfor vindenergi, olie & gas, bygge og anlæg,
husbyggeri, bane, IT, industri og en
række andre brancher. I vores nye
fælles projektportefølje arbejder vi

i Rambøll PPM.

En anden vigtig aktivitet har været
at få sat ord på de kerneservices vi
tilbyder vores kunder. Vores produktliste kombinerer de services,
som West Soft og Rambøll i forvejen
tilbød. Du kan læse en kort beskrivelse af vores produkter senere i
Det har været et travlt år for den nye dette nyhedsbrev.
afdeling, dels med integrering af
Vi tager med dette nyhedsbrev en
West Softs hidtidige aktiviteter, dels
sidste afsked med West Soft navnet
med det daglige arbejde for vores
og glæder os til at byde såvel nye
kunder.
som eksisterende kunder velkommen



Ny web-side
af Jesper Brøgger Andersen

Den 15. september 2014 lancerede vi
en ny web-side for området ”Project
and Portfolio Management”.
På siden kan du læse mere om vores
forskellige produkter, downloade brochurer, finde kontaktoplysninger, tilmelde dig kurser og meget andet.
Siden vil løbende blive opdateret. Hvis
du laver en genvej til den i din browser, så kan du let komme tilbage og
finde de informationer, som du har
brug for.
Siden er i første omgang kun lavet på
engelsk.

Vi håber, du synes om den, og hører
meget gerne fra dig, hvis du har forslag til forbedringer.
Du kan finde siden på denne adresse:
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Porteføljestyring
Af Lars B. Møller

Forretningsideen for Rambølls afdeling
”Project and Portfolio Management” er at
hjælpe virksomheder med at forbedre deres projekt- og porteføljestyring, dvs. at
levere en kombination af viden, kompetence, uddannelse og værktøj, der kan forbedre styring af virksomhedernes projekter og
projektportefølje, til gavn for dens konkurrenceevne og økonomi og til glæde for
medarbejderne.

 Banker og forsikringsselskaber
 Bygge- og anlægsvirksomhed
 Elektronikudvikling
 Energiforsyning
 Maskinindustri
 Medicinalindustri
 Offentlig administration
 Produktudvikling
 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed

 Telekommunikation
Vi leverer også konsulentydelser, typisk
deltager vi i større implementerings Softwareudvikling
projekter, eller vi assisterer projektlederen
med bl.a. tids- og ressourceplanlægning,
Tilfredse kunder er selvfølgelig vores bedøkonomistyring og risikoanalyse.
ste anbefaling!

“Flere og flere
virksomheder
anerkender, at
porteføljestyring
er et område,
der er vigtigt for
bundlinjen”

Vi har kunder i alle brancher, f.eks.:

Inspiration til bedre porteføljestyring

 sikre at der findes effektive modeller, procedurer og værktøjer
 udnytte virksomhedens ressourcer, så der skabes mest mulig
Vi har valgt at bruge en stor del af
fremdrift
dette nyhedsbrev på, hvordan man

skabe og bevare overblikket
styrer virksomhedens samlede porte udvikle projektorganisationen så
følje af projekter. Baggrunden for
den løbende bliver bedre og bedre
prioritering af dette emne er, at vi
til at gennemføre de enkelte prooplever en stigende anerkendelse af
jekter med et blik for den samlede
porteføljestyring som et område, der
portefølje
er vigtigt for virksomhedens samlede
resultater.
Nedenfor findes 10 gode råd om porBehovet for porteføljestyring eksiste- teføljestyring. For nogle vil disse råd
måske virke banale, og nogle har
rer alle steder, hvor flere projekter
kæmper om begrænsede ressourcer. måske allerede arbejdet sådan længe, men vi tror alligevel, at de kan
Fælles for alle virksomheder gælder,
være til inspiration for mange:
at ledelsen skal styre projektporte1. En velfungerende porteføljestyføljen ved blandt andet at:
ring kræver en aktiv indsats fra
 formulere virksomhedens mål og
virksomhedens ledelse.
strategi
2. Lav og ajourfør en liste over virk sammensætte virksomhedens
somhedens projekter og mulige
projektportefølje så den balanceprojekter – overblik giver handlerer med mål og strategi
kraft.

NYHEDSBREV FRA RAMBØLL
Side 3
3. Lav et system til at prioritere projekterne hvor virksomhedens korte
og lange mål tilgodeses.
4. Lav et system, der giver overblik
over fremdriften i de enkelte projekter.
5. Opret et effektivt projektkontor,
der kan støtte projektlederne, skabe det nødvendige overblik over
projektporteføljen for virksomhedens ledelse og sikre, at ressourcer
bruges optimalt.
6. Få de enkelte medarbejdere inddraget i planlægningen og informer
dem løbende om, hvilke opgaver de
forventes at løse på tværs af projekterne.
7. Sæt ikke flere projekter i gang end
medarbejderne kan overkomme.
8. Vis lederskab og interesse - det er
ledelsens ansvar dels at skabe en
god projektkultur i virksomheden,
og dels at have overblik og dermed
lokalisere og løse problemer så tidligt som muligt.
9. Skab et anerkendelses- og belønningssystem, lær af både succeser
og fiaskoer, beløn ekstraordinære
indsatser og husk, at det er de små
ting, der tæller.
10. Skab åbenhed og god kommunikation i organisationen.
Rambøll har mere end 20 års erfaring
med porteføljestyring. I er meget velkomne til at booke et uforpligtende
møde med en af vores konsulenter, så
vi kan diskutere muligheden for at forbedre porteføljestyringen i netop jeres
virksomhed.
Der er selvfølgelig mange andre steder,
hvor der er inspiration at hente, ikke
mindst gør foreningen Dansk Projektledelse en fantastisk indsats.
www.danskprojektledelse.dk

Unik mulighed for at forbedre virksomhedens resultat
I Danmark har vi en stærk tradition for
projektstyring, men mange firmaer har
alt for lidt fokus på porteføljestyringen,
hvor selv simple tiltag, som f.eks. at
gøre de små ting lidt smartere, ofte
giver markante forbedringer på bundlinjen. Og for at tage konklusionen
først, så er det virksomhedens ledelse
alene, der har ansvaret for, at porteføljestyringen fungerer.

Overblik
Et centralt element i en velfungerende
porteføljestyring er, at ledelsen har
overblik over projektporteføljen mht.
omfang, ressourcebehov, risiko, fremdrift med mere. Et sådant overblik forudsætter velfungerende procedurer og
spilleregler i virksomheden, hvilket i
praksis betyder, at det er slut med, at
alle projekter gør præcis, som de vil.
Nøgledata om projekterne må nødvendigvis struktureres på samme måde, så
de kan konsolideres for virksomheden.
Har man overblik, kan virksomhedens
ledelse f.eks.:
 Undgå tabsgivende projekter inden
de er påbegyndt
 Sikre en god balance mellem udbud
og efterspørgsel efter projekter
 Løbende udvikle virksomhedens ressourcer og kompetencer til ændrede
vilkår
 Optimere anvendelsen af virksomhedens knappe ressourcer
Ovenstående medvirker til, at virksomheden udvikler sig og opnår gode økonomiske resultater, og at medarbejderne trives.

“Simple tiltag,
som f.eks. at
gøre de samme
ting lidt
smartere, kan
ofte give
markante
forbedringer på
bundlinjen”
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“Vil virksomheden
for alvor have
kontrol over sin
porteføljestyring,
så bør den
anvende de
professionelle
metoder og
værktøjer, der er
udviklet og
forbedret gennem
årtier, i stedet for
at udvikle egne
ofte Excelbaserede
modeller”

Modenhed

deller.

Mange virksomhedsledere tror, at
bedre porteføljestyring primært kræver mere modne og kompetente
medarbejdere samt hårdt arbejde. Vi
har set mange eksempler på, at dette
er en utilstrækkelig betragtning. Et
større fokus fra virksomhedens ledelse på porteføljestyring, herunder viljen til at ændre styringen fra en ad
hoc baseret tilgang til en mere struktureret tilgang, er af absolut afgørende betydning.

Det tager kun få dage at lære de
grundlæggende færdigheder i form af
metoder og værktøjer, der er nødvendige for at komme i gang med at
håndtere projektporteføljer på en
bedre måde.

Procedurer og systemer

Implementering af porteføljestyring
kan altså begynde med, at virksomhedens ledelse beslutter sig for at
indføre og håndhæve ganske enkle
procedurer.

Organisationen

Det svære er ikke at vælge og udvikle metoder og værktøjer, men derimod at få organisationen til at ændre adfærd og i højere grad begynde
at gå i takt. Projektlederne må nødHvor meget modenhed kræver det
vendigvis følge nogle enkle spilleregf.eks. at:
ler og respektere, at disse er nødven Vedligeholde en opdateret liste
dige for at virksomhedens ledelse
over virksomhedens projekter
kan udføre deres arbejde med at sty Lave nogle enkle faseopdelte tidsre projektporteføljen. Praksis viser,
planer
at det ofte er her, at problemer op At estimere behovet for ressourcer
står. Der kan være interessekonflik At lave fælles rapporter for projekter mellem projekt- og porteføljestyternes fremdrift
ring. Er virksomhedens dygtigste
 At bogføre udgifter så man kan se,
projektleder måske den, der forstår
hvad projekterne koster
”spillet” og sikrer sig de bedste ressourcer og ikke spilder tiden med at
Simple tiltag som ovenstående fører
uddanne nye medarbejdere? Det er
til overblik og bedre beslutninger fra
ikke alle, der ønsker synlighed - i
virksomhedens ledelse.
hvert fald ikke til at begynde med.

Ligesom det er svært at køre bil første gang, så er det også svært at lave porteføljestyring første gang. Har
man ikke prøvet det før, må man have hjælp af en ”kørelærer”. Og vil
virksomheden for alvor have kontrol
over sin porteføljestyring, så bør den
anvende de professionelle metoder
og værktøjer, der er udviklet og forbedret gennem årtier i stedet for at
udvikle egne ofte Excel-baserede mo-

Vi håber, at denne artikel kan inspirere endnu flere til at kaste sig over
porteføljestyring. Det handler ikke
om hårdt ekstra arbejde, men om at
gøre tingene på en smartere, enklere
og mere struktureret måde.
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Arrangementer
af Jesper Brøgger Andersen

Vi har en ambition om at afholde interessante og inspirerende arrangementer for vores kunder og alle andre med en interesse i emnet
projekt- og porteføljestyring.

Skræddersyede arrangementer

Har I emner, som er specielt interessante for jeres virksomhed, arrangeDer vil dels være tale om mindre
rer vi også gerne seminarer/
workshop-lignende arrangementer,
workshops, som er tilpasset specielt
hvor vi, med udgangspunkt i et optil jeres situation. Det kan f.eks. vælæg, giver deltagerne mulighed for at re:
debattere og udveksle erfaringer om Porteføljestyring
kring aktuelle emner.
 PMO etablering
Vi arrangerer også egentlige konfe Projektrapportering
rencer, hvor vi samler en vifte af in Risikoanalyse
teressante oplægsholdere, og giver
 Kompetenceudvikling
deltagerne en inspirerende dag med
mulighed for at udvide deres netværk. Vores seneste konference blev
afholdt i maj ’14. Du kan læse et fyldigt sammendrag i dette nyhedsbrev.
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Kurser og træning
af Jesper Brøgger Andersen

I vidensamfundet hører vi ofte, at
medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource.
Vi har afholdt kurser i projektstyring i
mere end 15 år, og forsøger på denne
måde at yde vores bidrag til at holde
disse ressourcer i topform.
Vi har en enkel og praktisk tilgang til
emnerne i vores undervisning.
Alle vore kurser tilbydes som virksomhedskurser, der selvfølgelig tilpasses
den enkelte virksomhed.
En del af kurserne udbydes også som
åbne kurser, med deltagere fra forskellige virksomheder – disse kurser
fremgår af kursuskalenderen på vores
hjemmeside, hvor tilmelding også kan
foretages.

“Vi har en enkel
og praktisk
tilgang til
emnerne i vores
undervisning”

Se: ppm.ramboll.com/training-andeducation
Vi arbejder normalt med hold på 5-8
deltagere, og tager så vidt muligt udgangspunkt i virkelige situationer og
projekter, så deltagerne ikke kun lærer
at bruge et værktøj, men også bliver
bedre til projektstyring i almindelighed. Som en naturlig del af undervisningen bruger vi også tid på at diskutere deltagernes egne projektstyringsproblemer fra dagligdagen, og på
hvordan de forskellige metoder og
værktøjer kan gøre nytte i den enkel-

tes hverdag på jobbet.
Kurserne i kategorien ”Tools and Methods” indeholder en kombination af
projektstyring og anvendelse af egentlig projekt– og porteføljestyringssoftware. Rambøll stiller naturligvis det
nødvendige udstyr til rådighed for deltagerne under kurset.
Her er en oversigt over de kurser, som
vi aktuelt udbyder. Du kan læse mere
om dem på hjemmesiden. Hvis du synes, at der mangler et kursus i et eller
andet emne, så tag endelig fat i os.

Værktøjskurser
 Primavera P6 Professional –
grundlæggende, 2 dage
 Primavera P6 Professional – videregående, 2 dage
 Primavera P6 EPPM/Web – grundlæggende, 2 dage
 Primavera P6 EPPM/Web – videregående, 2 dage
 Primavera Risk Analysis, 2 dage
 MultiRisk, 1 dag

Generelle kurser
 Grundlæggende projektplanlægning,
1 dag
 Porteføljestyring, 1 dag
 Projektkontor, 1 dag
 Projektøkonomi, 2 dage
 Generel risikoanalyse, 1 dag
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Vores produkter
af Jesper Brøgger Andersen

Rambøll er med knap 11.000 medarbejdere en stor virksomhed, hvor de
fleste i større eller mindre grad arbejder med projekter. Det særlige ved
vores ”Project and Portfolio Management”-enhed er vores fokus og vores
praktiske tilgang til emnet.

stå projektets mulige faldgruber. Dette sikrer, at projektets risici håndteres
på en kontrollerbar måde, både hvad
angår forebyggende og afhjælpende
indsatser.

Desuden giver det ledelsen et værktøj
til at sikre, at projektporteføljen er i
Vi ser det som vores opgave at hjælpe overensstemmelse med forretningens
vores kunder med at udnytte deres
målsætninger og leverer de forventefulde potentiale, og tilfredse kunder er de resultater.
selvfølgelig vores bedste anbefaling.
Vi har valgt at dele vores samlede tilbud op i følgende ydelser:

Project Management Office

Et godt projektkontor er vigtigt for at
give projekterne de bedst mulige rammer at agere inden for. Vi hjælper
Project Management
med at etablere og drive projektkonVi opfatter god projektledelse som en
torer i overensstemmelse med anerprofession. I en stadig mere kompleks
kendte internationale standarder.
verden med konstante krav om øget
effektivitet er god projektledelse af
Vi foretager altid en grundig vurdering
helt afgørende betydning for mange
af kundens behov, inden arbejdet går
virksomheder.
i gang, så vi sikrer en løsning, der
passer til den enkelte virksomhed.
Vi leverer konkret projektledelse baseret på mange års erfaring og på an- PPM Software Solutions
erkendte internationale standarder.
Vi kan tilbyde nogle af de absolut førende produkter til styring af større
Planning and Monitoring
projekter, programmer og projektporProjektledere på store projekter har
teføljer. Produkterne dækker behoveofte brug for hjælp med projektstyne hos de fleste af projektets interesringsdisciplinerne.
senter fra projektdeltageren til den
Vi assisterer med ressourcer til planøverste ledelse.
lægning, økonomistyring, risikoanalyVi sørger selvfølgelig for at den samlese, opfølgning og rapportering. Som
de løsning bliver implementeret såvel
en projektleder engang udtalte: ”Det
teknisk som organisatorisk.
betyder, at min kapacitet som projektleder fordobles”. Arbejdet udføres Training and Education
med udgangspunkt i bedste praksis og
Vi tilbyder en række kurser i såvel anmed anvendelse af moderne værktøvendelse af de konkrete værktøjer,
jer.
som i en mere generel introduktion til
Project Review and Evalua- nogle af teknikkerne i projektstyring.

tion
Et eftersyn og en vurdering af projektet hjælper projektlederen med at for-

Kurserne tilbydes ofte både som åbne
kurser og som virksomhedsspecifikke
kurser.

“Vi ser det som
vores opgave at
hjælpe vores
kunder med at
udnytte deres
fulde potentiale”
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Nyt om Oracle/Primavera
af Lars B. Møller

Oracles forretningsområde omkring
projekt- og porteføljestyring (EPPM)
er de sidste 4 år vokset gennemsnitligt 22% per år. Man forventer også
store vækstrater i de kommende år –
dette understreges også af f.eks.
Gartner og Deloitte. Deloitte har bl.a.
udtalt, at ”EPPM systemer er fremtidens ERP systemer”.

“...væksten er
stor (22% p.a. i
gns. de sidste 4
år)”

databasen.
Nogle af de nye features, som vi forventer at se i den kommende Primavera P6 8.4 og tilhørende produkter,
er:

 Forbedret ressourcesøgning
 Bedre oversigt over aktuelle brugere
 Browser-baseret timesheetDisse fremtidsudsigter betyder også,
funktionalitet
at Oracle styrker organisationen bl.a.
 Summarize values on grouping
ved at øge antallet af udviklere på
bands
produkterne. Salgsorganisationen får
 Multi Selecting i forbindelse med
også et løft, f.eks. ved yderligere faopdatering af layouts
ste repræsentanter i Norden.
 Layout features – better grid lines,
Fremtidsperspektiverne har også bealign columns, header/footers
tydning for de seneste udviklingsstra-  Udbygning af mobil rapportering –
tegier for Primavera-produkterne.
ressources, filters, billeder, noter,
this period
Vi tolker* det, vi hører på den måde,
 Udbygning af integrationsmodulet
at Primavera P6 EPPM, Unifier og
”Gateway”
Oracle Portfolio Manager i løbet af
 Bedre integration til Unifier
nogle år vil smelte sammen til ét pro Forenklet installation på standdukt, mens Instantis formodentlig vil
alone PC’er
forsætte som et alternativ. Endelig
 Opdatere baselines og import/
udvikles der på et helt nyt system,
eksport som services
Prime, som skal være flagskibet til de
helt store virksomheder baseret på
Vi forventer i øjeblikket, at version
den viden, der er købt de seneste år,
8.4 kommer i oktober måned.
den nyeste teknologi (Red Stack) og
de nye spændende muligheder i Orac- Vores eksisterende kunder vil i løbet
le DB 12 databasen. De første modu- af efteråret få mulighed for at deltage
ler i Prime er allerede tilgængelige, og i gå-hjem-møder, hvor vi præsenterer
de egentlige planlægningsmoduler
den nye funktionalitet. Følg med på
lanceres formodentlig i løbet af det
hjemmesiden.
næste års tid.
Det skal understreges, at der bestemt
*
Disse tolkninger er vores og må derfor ikke
ikke er planer om at bremse udviklintages som et udtryk for en officiel melding fra
gen af Primavera P6 EPPM eller dropOracle om produkternes udvikling.
pe muligheden for at bruge MS SQL
databasen som alternativ til Oracle-
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Nyt ATR-system
Af Jesper Brøgger Andersen

ATR står for Activity-Time-Ressource,
og er et begreb, der har været kendt i
mange år. Ideen er, at man på et veldefineret niveau i Projektets WBS
(Work Breakdown Structure) definerer
alle aktiviteter systematisk ved at oprette et dokument for hver aktivitet,
der beskriver hvilken ydelse, som skal
leveres (Activity), hvor lang tid man
skal bruge på det (Time), og hvem der
udfører den til hvilket honorar
(Resource).
Mange offentlige projekter stiller krav
om, at tilbud skal udformes som et
antal ATRs, hvilket sikrer en systematisk udarbejdelse af tilbuddene, bedre
mulighed for at sammenligne tilbuddene, mindre risiko for misforståelser
og generelt større gennemsigtighed.
Internt i Rambøll Danmark har vi
brugt ATRs i mange år i form af forskellige skabeloner i Excel og Primavera.
Det er nu besluttet, at alle tilbud for
store komplekse projekter eller fastprisprojekter skal benytte ATRsystemet for at sikre bedre tilbud, øge
bevidsthed, fjerne ”skæverter” og ha-

ve et bedre styrings grundlag.
For at forenkle og systematisere ATR
arbejdet og gøre det tilgængeligt for
alle i Rambøll, har vi udviklet et web
baseret ATR system, som skal bruges
til at udarbejde ATRs og simulere forskellige tilbudsmodeller. Arbejder vi
f.eks. sammen med andre firmaer,
kan alle via internettet indtaste sine
bidrag i det fælles system, og vi har
automatisk aggregering af data, nydelige rapporter og ikke mindst kontrol
over ansvar og kvalitet.
Vi har valgt at lagre oplysningerne i
en Primavera Database, hvilket betyder, at vi kan bruge Primaveras funktionalitet til at lave tids- og ressourceplaner, projektopfølgning, rapporter
på tværs af projekterne og meget andet.
Vi kan også tilbyde systemet til vores
kunder. Det vil blive tilpasset det enkelte firma. Lyder det interessant, så
tag endelig fat i os og få en demo af
systemet.

“systematisk
udarbejdelse af
tilbud (…)
mindre risiko for
misforståelser”
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Highlights fra konferencen ”Effektiv forandringsledelse, bedre porteføljestyring/PMO”
af Lars B. Møller og Jesper Brøgger Andersen

Den 6. maj 2014 arrangerede Rambølls afdeling Project og Portfolio
Management i samarbejde med IPTeams konferencen ”Effektiv forandringsledelse og bedre porteføljestyring/projektkontor”.

jekter er succesfulde, knap halvdelen er udfordrede, og de sidste 20%
mislykkes. Disse tal har været konstante i 20 år!
Blandt årsagerne til statistikken finder vi en del gamle kendinge:

70 deltagere på First Hotel Copenhagen oplevede et program med to
spor sammensat af indlæg fra vore
kunder, fra CBS og fra egne specialister. Målet med konferencen var
erfaringsudveksling og at give deltagerne konkrete ideer med hjem til
forbedring af porteføljestyringen i
deres virksomheder.

 Planlægningen er ufuldstændig /
urealistisk
 Kravspecifikation / kontrakt for
overordnet / ej målbar
 Projektet var for stort – man gik
efter Big Bang
 Projektdeltagerne var ikke kvalificerede
 Kunden / forretningen var ikke
Direktør Søren Brøndum fra Rambøll
kvalificeret / klar / moden
indledte med at fortælle, at Rambøll  Målene var urealistiske
også arbejder fokuseret med at bli-  Ingen politisk accept
ve bedre til porteføljestyring. Som
 Projektejerskab var ikke på plads
et led i dette arbejde indføres et
 Roller og ansvar var ikke på
ATR-system, der skal sikre et bedre
plads
fundament for opstart af projekter-  Ny og ukendt teknik
ne og dermed være med til at und-  Manglende organisatorisk implegå de største fejltagelser.
mentering
I de næste afsnit kan du læse highlights fra de enkelte indlæg på konferencen.

“Hvis vi ikke
konstant
forsøger at blive
bedre, holder vi
også op med at
være gode”

”Effektivitet og modenhed
i forandringer via PMO og
porteføljestyring”

En forøgelse af antallet af vellykkede projekter kræver (med henvisning til Standish Group) den rette
kombination af leadership og management:

 Leadership – brugerinvolvering,
opbakning fra topledelse, tydelige
forretningsmål, manøvredygtighed og ’agil’ tilgang
ved Myanne Olesen, IPTeams
 Management – projektledelseserfaring, økonomistyring, kompeMyanne startede med at understretente ressourcer, governance,
ge vigtigheden af at gennemføre
metoder, værktøjer og infrastrukforandringsprojekter, og at hvis ikke
tur
vi konstant forsøger at blive bedre,
holder vi også op med at være goMyanne sluttede af med at fortælle
de. En statistik fra Standish Group
viser, at ca. en tredjedel af alle pro- om et stort forskningsprojekt. Hun
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pointerede, at det er vigtigt at vælge
de rigtige ud af 10 forskellige organisatoriske forandringsstrategier (én
er normalt ikke nok):











Ledelsesdrevet
Medarbejderdrevet
Eksplorativt/agilt
Læringsdrevet
Målingsdrevet
Tilvalg/frihed/motivation
Produktivitetsdrevet
BPR
Socialisering/netværk
Specialistdrevet

”Implementering af PMO
og managementrapportering - En utrolig
rejse fra kritisk vej til porteføljestyring”
ved Inés Garcias, DONG

Det hele startede med et forholdsvist beskedent ønske om at kunne
se den kritiske vej i projekterne.
DONG Energy Wind Power arbejder
med store havvindmølleprojekter og
har ansvaret for hele værdikæden,
fra udvikling til drift.
Et af elementerne i virksomhedens
2020-strategi er ”Do more with
less”. Kapaciteten skal firedobles, og
priserne på den producerede strøm
skal samtidig reduceres kraftigt.
Projekterne er besluttet andetsteds.
PMO’ets opgave går ud på at sikre,
at porteføljen af projekter optimeres.
Dong Energy Wind Power anvender
PMI’s standarder. Man har hermed
fået etableret et fælles sprog og processer på tværs af organisationen.
Alle projekter følger en fælles rapporteringscyklus og planlægger res-

sourceanvendelsen ud fra et fælles
rollekatalog. De overordnede porteføljebeslutninger sker stadig fragmenteret. Men de data, der ligger til
grund for disse beslutninger, kommer nu direkte fra kilden i et fælles
Primavera-system.
De første indsatsområder har været
Time Management, Human Resource
Management og Risk Management.
Tids- og ressourceplanlægningen er
stort set fuldt implementeret i organisationen, og man er nu i gang med
implementeringen af en fælles model for risikostyring.
De fælles værktøjer giver umiddelbare gevinster, som ikke var mulige
med den tidligere siloopdelte tilgang.
F.eks. kan man:
 optimere indkøb ved at købe ind i
forhold til porteføljens projektpipeline i stedet for enkeltprojekter
 planlægge anvendelsen af vigtige,
dyre og begrænsede ressourcer
som f.eks. forsyningsskibe på
tværs af projekterne
 balancere projektporteføljen og
behovet for personaleressourcer
flere år frem
Der er stadig en del arbejde, der
skal gøres og udfordringer, der skal
overvindes. Men de tre år, der er
brugt indtil nu, har givet bemærkelsesværdige resultater.

”Muligheder med projektog porteføljestyringssystemer”
ved Dorthe Wøldike og Christian Brandt,
Rambøll

Først blev de mest almindelige projektdiscipliner belyst med udgangspunkt i PMI. Det blev visualiseret,

“Der er stadig
en del arbejde,
der skal gøres
(…) men de tre
år, der er brugt
indtil nu, har
givet bemærkelsesværdige
resultater”
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hvor mange værktøjer, en virksomhed ofte har til at supportere disse
områder. Dette illustrerede, hvordan
en sådan decentralisering og manglende integration mellem de projektsupporterende systemer fremmer
silo-tankegang og vanskeliggør rapportering og opfølgning.
Når de enkelte projektdiscipliner arbejder sammen, så styrker de hinanden og skaber værdi ved at transformere data til information. For at
opnå dette skal projekterne benytte
stringente datastrukturer, så projektets Work Breakdown Structure
f.eks. kan holdes op mod dets Cost
Breakdown Structure.

“Underliggende
projektdata kan
skabe et
beslutningsgrundlag, hvis
den fælles
datastruktur er
på plads”

svaret for udbetaling af en række
offentlige ydelser.
Det var et krav, at de skulle skabe
jobs i ’udkantsdanmark’. Alle sagsområder løses i alle centre og filialer, men ikke alle arbejdsopgaver
løses alle steder. Økonomi-, marketing- og HR-opgaver løses således af
funktioner i Hillerød.
For at gennemføre etableringen blev
der etableret et program af projekter
med en stærk programledelse og et
PMO, der bl.a. blev brugt til at fastlægge strukturer, udarbejde instrukser m.m.

PMO’et gennemførte 40 workshops
for at fastlægge processer. Man konIntegration af data på de lavere dastaterede, at der var tale om forantaniveauer giver mulighed for at agdringsprojekter og ikke IT-projekter
gregere data og give ledelsen mulig– sikker drift gik frem for alt, hvilket
hed for at vurdere et projekts helf.eks. har betydet, at man ikke ænbred. Samme princip kan anvendes
drede på systemer, der allerede var i
på porteføljeniveau. Det blev vist,
drift. Der er 63 systemer, der skal
hvordan underliggende projektdata
omlægges - nogle udfases osv.
kan skabe et beslutningsgrundlag,
Projektet er nu kommet til fase 3:
hvis den fælles datastruktur er på
"Øget borgertilfredshed, regelforenkplads.
ling, optimering, digitalisering og
Integration og brug af Enterpriseøgede økonomiske gevinster (2014software åbner op for at se data på
2019)”.
tværs af projekter og porteføljer.
De første udbud til fase 3 er sendt
F.eks. giver det mulighed for at se
scorecards fordelt på forskellige por- ud. Kravene i udbudsmateriale skal
teføljer, og derefter at starte fra hø- være beskrevet nøje. Derfor arbejdes der efter en meget stram model,
jeste niveau og grave sig ned gender beskriver alle detaljer i det manem dataaggregeringen og på den
teriale, projekterne skal udarbejde
måde gå fra et overblik på det høje
niveau til de konkrete data, der lig- til brug i udbudsmaterialet. Der er
regler for, hvor meget standarder i
ger til grund for dette.
udbudsmateriale må ændres, og
hvor meget, der skal genbruges og
”Entreprisearkitektur og
"K02 - Standardkontrakt for længerevarende IT-projekter" benyttes.
forretningsudvikling”
ATP er underlagt lovgivning. F.eks.
kan man ikke bare ændre processen,
Jytte Bertelsen fortalte om etablerin- så pension bliver udbetalt, når borgen af Udbetaling Danmark - en ny
gerne når pensionsalderen, selvom
myndighed i Danmark, der har anved Jytte Bertelsen, ATP
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systemerne sagtens kan håndtere
for meget.
dette. Det er besluttet ved lov, at
Indlægget gav yderligere en række
den enkelte selv skal søge om dette.
gode råd i forbindelse med forbedDet var interessant at høre, hvordan ring af porteføljestyringen, f.eks.:
et stort offentligt projekt drives med
 Analysér, hvilke interessenter,
en effektivt programledelse.
der skal levere, og hvilke der skal
bruge informationen.
 Kortlæg eksisterende processer
”Successiv implementeog behovet for nye.
ring af porteføljestyring”  Valg af detaljeringsgrad er ekstremt vigtig.
ved Finn Hjelm og Lars B. Møller, Ram De dårligst planlagte projekter
bøll
afgør kvaliteten af porteføljestyDet overordnede budskab i dette
ringen.
indlæg var, at implementering af
 Data skal indsamles på den enkmetoder og værktøjer til porteføljelest mulige måde for brugeren.
styring bør ske successivt – man bør  Brug af templates sparer tid og
gå efter en række af mindre succesforbedrer kvaliteten.
ser og ikke forsøge ”at spise en ele-  Lav en simpel cost-benefit analyfant i ét stykke”.
se for alle tiltag og start med de
tiltag, der er mindst komplekse
Indlægget startede med en dialog
og giver størst benefit.
med deltagerne, hvor der var enighed om, at der er store fordele at
hente ved en bedre porteføljestyring, f.eks.:
 Forbedret projektportefølje
 Oversigt – bedre beslutninger fra
ledelsen
 Færre projekter i gang samtidigt/
hurtigere gennemløbstid
 Bedre udnyttelse af begrænsede
delte ressourcer
 Færre “skæve” projekter
 Bedre kvalitet på projekterne
 Mindre tidsforbrug på projekterne
Efterfølgende blev følgende spørgsmålet stillet: ”Hvorfor har I så ikke
indført porteføljestyring for længe
siden?”. Deltagerne mente, at dette
i høj grad skyldes manglende initiativ og opbakning fra ledelsen. Årsager til dette kan f.eks. være, at ledelsen ikke er uddannet til det. De
forstår det ikke. De mener, at det
går godt nok uden, og/eller de er
bange for konflikter og for at styre

”Risikostyring & strategiske beslutninger - Store
hospitals-byggeprojekter
og forskning i megaprojekter”
ved Jesper Lyng Jensen, Region Hovedstaden

Jesper fortalte om de syv hospitalsprojekter i Region Hovedstaden,
som sammen udgør en portefølje på
16-17 mia. kr. Man har arbejdet systematisk med at udvikle en risikostyringsproces, der leverer vigtigt
input til den strategiske beslutningsproces. Opgaven var spændende,
bl.a. fordi man ikke havde fortilfælde at læne sig op ad.
De var bevidste om, at strategiske
beslutninger bliver truffet ud fra både objektive og subjektive vurderin-

“Man bør gå
efter en række
mindre succeser
og ikke forsøge at
spise en elefant i
ét stykke”
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ger. Jesper fortalte, hvordan de forbedrede det objektive grundlag ved
et nyt dataindsamlingsprincip. De
arbejdede kun med strukturelle risici og fokuserede kun på de største
af dem. På denne måde blev 100300 risici til 20-40 for et projekt på
1,8 mia. kr. Konsekvensen var et
større overblik og bevidsthed om de
væsentligste risici.

“...det er vigtigt at
håndtere de
enkelte risici på
de rette niveauer
i organisationen”

Jesper understregede, at det er vigtigt at håndtere de enkelte risici på
de rette niveauer i organisationen.
De enkelte risici skal være relevante
på de aktuelle niveauer og for beslutningsgruppen. F.eks. hører en
risiko som usikkerhed på stålpriser
hjemme på porteføljeniveau.
De arbejder med at identificere
"Red Phones". Hertil bruges Monte
Carlo simulering til at beregne, hvad
det koster at løbe tør for penge.
Hvis dette beløb er større end rådighedsbeløbet, er telefonen rød. Erfaringen siger, at beslutningstagere
kan flyttes ved en god risikoanalyse, når denne belyser "Røde telefoner", der har negativ påvirkning på
business casen.

lige pludselig til at levere mere information end nødvendigt, og der
skal en vis organisatorisk modenhed
til at opnå udbyttet af porteføljeledelse. Det er vigtigt at inddrage alle
interessenter, at sikre ejerskabet til
data, at huske at beslutninger også
træffes på andet end fakta, samt at
forandringer ændrer magtbalancen.
Diego understregede, at porteføljeledelse kræver en skræddersyet/
tilpasset IT-understøttelse, at der
udvikles processer, og at systemerne skal have en ejer – og ikke
mindst, at den nye viden skaber
magt.
Fordelene ved at etablere en velfungerende porteføljestyring er mange,
men det kræver selvfølgelig erfaring
at håndtere de mange udfordringer:

 at få medarbejderne til at forstå
nødvendigheden
 at få medarbejderne til at ændre
adfærd
 at omvende skeptikerne blandt
ledere/medarbejdere
 at få de ansvarlige til at kommunikere godt
 at bibeholde momentum
 at få budskabet ud i alle hjørner
af virksomheden
”Porteføljestyring og for at time budskaberne
andringsledelse”
 at få ledelsen involveret
 at finde de rigtige kommunikatived Diego Børresen Lladó, proces360
onsværktøjer
Diego Lladó delte sit indlæg om por at finde de rigtige procesværktøteføljestyring op i tre dele: indflyjer
delse på organisationen, IT- under at kontrollere, at den decentrale
støttelse og implementering/foranproces virker
dringsledelse.
Diego sluttede af med at fortælle, at
Grundlaget for at etablere portefølimplementering af porteføljestyring
jestyring er typisk styret af centralt
typisk tager 1-3 år, men at der løbestemte behov for at standardisere
bende skabes værdi undervejs.
processer, som sikrer sammenlignelig information. Ofte bevæger man
sig fra et individ til en procesorienteret organisation. Den enkelte skal
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”Debat om PMO problemstillinger og klassiske dilemmaer”
faciliteret af Myanne Olsen, IPTeams

 PMO’ets rolle i porteføljeledelsen:
 Evner vi at styre porteføljen på
rette vis?
 Er prioriteringsmekanismen
klar?
 Er indflydelsen på beslutninger
utilstrækkelig? Er der buy-in?

Alle er enige om, at PMO støtter op
om virksomhedens evne til succesfuldt at gennemføre projekter ved at
 PMO som ”Center of Excellence”:
etablere og vedligeholde governance
 Det metodedrevne PMO?
-strukturer. PMO gør det også muligt
 Er PMO-support tilpasset forfor ledelsen at træffe beslutninger på
retningen?
et informeret grundlag og ved at
 Centrale kontra decentrale rolstøtte projekterne i at komme i mål
ler?
til rette tid inden for den økonomiske
 Vidensopsamling?
ramme og med den rette forretningsmæssige kvalitet.
 Synliggørelse af benefit ved PMO:
Men eksistensen af PMO er truet. Ef Hvordan synliggøres værdien
ter fire år er 75% af alle etableringer
af PMO?
af PMO slået fejl.
 Hvordan måles PMO-resultater
(KPI)?
Debatten tog udgangspunkt i fem
 Hvordan sikres oplevet værdi?
dilemmaer/emner, der kunne kaste
 Værdi for hvem? Ledere, prolys på, hvorfor PMO fejler:
jektledere, forretningsområder
 Struktur, størrelse, funktion og
osv.
organisatorisk placering af PMO:
 Behøvet et kontinuerligt for Hvordan sikres den rette orgabedringsprogram?
nisering?
 Skal PMO omfatte projektleder- Der er således mange spørgsmål og
ne?
dilemmaer at tage stilling til. Den
 Skal PMO omfatte metodeafde- livlige debat gav som forventet ikke
lingen?
entydige svar. To ting var der dog
 Hvor skal PMO forankres - i IT- stor enighed om:
afdelingen?
 Der er ikke nogen ”one size fits
 Hvem skal PMO rapportere til?
all” på dette område.
 Skal der være flere PMO’er?
 Et PMO, der ikke er centralt foran Rolle af PMO i den strategiske eksekvering:
 Har PMO det rette forretningsmæssige fokus?
 Hvordan flytter PMO sig med
forretningen?
 Hvordan sikres ledelsens opbakning/mandat?
 Hvordan flyttes den taktiske
PMO til en strategisk PMO?

kret i og/eller har den centrale
ledelses opbakning, vil blive lukket ned.

”Projektsucceser på trods”
ved Kristian Kreiner, professor på Institut
for organisation, CBS

Kristian Kreiner varslede allerede fra
start, at hans indlæg sikkert ville virke provokerende på forsamlingen, da

“Et PMO, der
ikke er centralt
forankret i og/
eller har den
centrale ledelses
opbakning, vil
blive lukket ned”
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det, han har oplevet ved at studere
projekter med succes, ikke altid
stemte overens med den konventionelle opfattelse af succesfulde projekter.

Der var altså tale om succesfulde
projekter på trods af, at ingen af de
oftest anvendte formelle succeskriterier var overholdt.

Kristian opfordrede til at tænke
bredt om succes. Succes skabes således ikke som resultater af incitamentsstrukturer koblet på formelle
succeskriterier. Når dette ikke er
tilfældet, skyldes det den tidligere
omtalte kompleksitet, usikkerhed og
Succes er et vanskeligt begreb. Alle
uklarhed. Dette skaber et fravær af
taler om succes, men ingen taler
kontrol, retfærdighed og mening,
om, hvad det egentlig er. Vi ved,
som igen aktiverer nogle negative
hvem der har succes – vi kan f.eks.
psykologiske og sociale mekanismer
se det på forskellige statussymboi form af normløshed, isolation, misler. Vi ved, hvordan vi får succes,
tillid og pessimisme. Succesen skaf.eks. gennem god ledelse. Men selbes måske snarere ved, at projektve begrebet succes befinder sig i et
ledelsen forstår at agere i det komslags mørkt hul imellem indsats og
plekse, usikre og uklare miljø og
effekt:
samtidig holde fokus på projektets
Indsats → Succes? → Effekt
egentlige målsætninger.
Når vi taler om projekter, handler
det uanset organisatorisk kontekst
om mennesker, der opererer i et
miljø præget af kompleksitet, usikkerhed og uklarhed.

“Vi bliver nødt til
at finde en måde
at undgå at holde
folk ansvarlige for
ting, de ikke
kontrollerer”

For at råde bod på dette forhold har
Kristian gennemført en undersøgel- Nogle citater fra indlægget:
”Projektledere, der tænker bredere
se af succesfulde anlægsprojekter.
om succes, vil overveje, hvordan vi
Kriteriet for udvælgelse af projektilpasser vores læsning af det, der
terne var, at alle interessenter skul- sker, imens projektet sker.”
le opfatte projektet som en succes – ”Vi bliver nødt til at finde en måde
fra bygherre over entreprenør til
at undgå at holde folk ansvarlige for
slutbruger. Fælles karakteristika for ting, de ikke kontrollerer.”
de projekter, der blev udvalgt efter ”Vi skal skabe anledning til, at folk
denne model, var at:
mødes og opdaterer hinanden på
deres virksomhedsopfattelse.”
 Ingen af dem overholdt tidsplanen.
 Ingen af dem overholdt budgettet.
 Ingen af dem leverede det, der
oprindeligt var aftalt.

