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Rammeverk for kvalitetssikring av fellesprosjekter som skal inn i 
porteføljen 

Bakgrunn 
Med bakgrunn i vedtak for sak 18/19 Finansieringsmodell for fellestjenester i 
Digitaliseringsstyret 11. april 2019, er det utarbeidet et rammeverk for kvalitetssikring av 
fellesprosjekter. I vedtaket står det at Digitaliseringsstyret vedtar at prosjekter som skal ha 
støtte fra fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern 
kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, 
leveransekvalitet og ressurser. 
 
Målet for kvalitetssikring og rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter i UH-sektoren er 
knyttet opp til behovet for koordinering og oppfølging av prosjekter slik at det etableres 
trygghet med hensyn til risiko, gevinstvurdering og framdrift i prosjektene. 
 

Vurdering 
Kvalitetssikringsrammeverket er en del av den samlede styring og kontroll over fellesprosjekter 
i sektoren. Styringen av hele porteføljen gjøres gjennom Units porteføljestyring og 
digitaliseringsstyrets prioriteringer for porteføljen som helhet og beslutninger for det enkelte 
prosjekt. En annen viktig styringsmekanisme er arbeidet i styringsgruppene hvor også Unit 
normalt skal være representert. I tillegg vil det i aktuelle tilfeller blir gjort arkitekturvurderinger 
av Unit for å verifisere at nye tjenester etterlever sektorens arkitekturprinsipper og baserer seg 
på felleskomponenter.  
  
Rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter skal være et verktøy for Unit som er sekretariat 
for Digitaliseringsstyret. I rollen som sekretariat for digitaliseringsstyret trenger Unit et 
rammeverk som gjør dem i stand til å gjennomgå og kontrollere de ulike prosjektene ved ulike 
beslutningspunkter. Dette for å sikre at Digitaliseringsstyret ivaretar nasjonal styring og 
samordning, og har en styrende rolle knyttet til felles tjenesteutvikling. Dette innebærer blant 
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annet at kvalitetssikringen og rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter skal sikre at 
Digitaliseringsstyrets porteføljestyring blir forutsigbar og transparent i sine tilrådinger og 
prioritering av prosjekter, herunder beslutte eventuell videreføring, omfang og finansiering av 
prosjektene. 
 
Det har i perioden mai-august 2019 vært arbeidet med dette dokumentet med spesialiststøtte 
fra PwC innen kvalitetssikringsmetodikk og ledelse av utviklingsprosjekter. Rammeverket har 
vært forelagt fagutvalgene og UH-IT, samt oversendt Direktoratet for e-helse for innspill. 
Innspillene er innarbeidet i dokumentet. Erfaringer fra gjennomgangen av 
Arbeidslivsportalprosjektet har også bidratt til rammeverket. Det anbefales at rammeverket 
revideres etter 1 år for å tilpasse det til de erfaringer som blir gjort med praktisk bruk. 
 
Kategorisering av prosjekter 
Rammeverket kan benyttes for både store og små prosjekter, kategorisert etter 
utviklingskostnaden i det enkelte prosjekt. Rammeverket har kategoriene A, B og C: 
 

A. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på over 10 MNOK. Ved disse 

prosjektene skal kvalitetssikring gjennomføres av ekstern kvalitetssikrer. 

B. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på mellom 2 og 10 MNOK. Ved 

disse prosjektene skal kvalitetssikring gjennomføres av internt kvalitetssikringsmiljø i 

Units porteføljekontor.  

C. Prosjekter med utviklings- og gjennomføringskostnad på under 2 MNOK. Ved disse 

prosjektene legges det til grunn en forenklet kvalitetssikring av internt 

kvalitetssikringsmiljø i Units porteføljekontor.  

Ekstern kvalitetssikring, kategori A, gir en merkostnad som må tas inn i beregningene av 
kostnadsrammer for disse prosjektene. 
 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret vedtar Rammeverk for kvalitetssikring av prosjekter som realiserer 
digitaliseringsstrategien.   
 
Vedlegg 
Sak 31 - Vedlegg 31A - Rammeverk for kvalitetssikring av prosjekter som realiserer 
digitaliseringsstrategien 
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