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1. Om rammeverket 

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, jfr. Digitaliseringsstyrets vedtak i møte 11.april 2019. 
 
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 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. 
 
Alle statlige tiltak som har virkninger utover egen virksomhet, er omfattet av kravene som er fastsatt i 
utredningsinstruksen. Formålet med utredningsinstruksen er å sikre gode beslutningsgrunnlag før du 
iverksetter statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer1  
 
Det er seks spørsmål som en utredning alltid skal svare på. Hvor grundig disse spørsmålene skal besvares, 
avhenger blant annet av hvor store tiltak som vurderes og hvor vesentlige virkninger de forventes å medføre. 
 
Vi deler utredninger inn i tre kategorier, etter hvor grundige de er: 

 Minimumsanalyser som kan gjennomføres for tiltak med små virkninger.  

 Forenklede analyser som kan gjennomføres for tiltak med mellomstore virkninger.  

 Samfunnsøkonomiske analyser som skal gjennomføres for tiltak med vesentlige virkninger. 

Jo større virkninger du forventer at tiltakene kan få, desto grundigere skal utredningen være. Når du utreder 
tiltak som man forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige 
virkninger for staten, skal det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. Er det for eksempel mange 
aktører som påvirkes av tiltaket vil det være naturlig at det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. 
Graden av usikkerhet, kompleksitet og irreversibilitet har også betydning for hvor grundig utredningen skal 
gjennomføres.  

                                              
1
 Kilde: https://dfo.no/fagomrader/utredningsinstruksen  
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Mer informasjon finnes på DFØs nettsider, se fotnote 1 
 
Rammeverket er utviklet med utgangspunkt i DIFIs prosjektveiviser, hvor prosjektet deles inn i fem fas er. 
Figuren under gir en samlet oversikt.  
 
FIGUR 1: DIFIS PROSJEKTMODELL  

 
Rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter omfatter stegene BP1, BP2 og BP3. Ved BP1 skal det gis 
tilsagn til prosjektmandat. Dette kan gjøres av sekretariatet ved mindre komplekse prosjekter og/eller av 
digitaliseringsstyret ved komplekse prosjekter.  
 
Ved BP2 er det viktig å få avdekket om valg av konsept er det rette og i henhold til de behov og mål som 
man ønsker å oppnå. Hvis man gjør forhastede valg og feilvurderinger ved BP2 vil dette følge videre inn i 
planleggingsfasen, og ved beslutning om gjennomføring av prosjektet (BP3), vil man kunne risikere å vedta 
feil tiltak til prosjektet. 
 
Ved BP3 er det viktig å få avdekket om prosjektet i gjennomføringsfasen vil være tilfredsstillende organisert 
med hensyn til kompetanse og kapasitet, om gjennomføringsplanen er realistisk og om 
gevinstrealiseringsplanen er realistisk og i henhold til de mål som man ønsker å oppnå.  
 

Felles for BP2 og BP3 er at alle prosjekter må dokumentere hvilke behov som skal ivaretas, og innenfor 
hvilke tids-, kvalitets- og kostnadsrammer prosjektet skal gjennomføres. Omfanget av dokumentasjonen vil 
variere etter investeringens størrelse, kompleksitet og risiko, men tilnærmingen og metoden for 
kvalitetssikringen skal være den samme for store og små investeringsprosjekter. Behov for involvering av 
brukere, oppdragsgivere og deltakere i prosjektet øker med prosjektets kompleksitet. Dette gjelder særlig 
for prosjekter hvor ny teknologi tas i bruk som er under utvikling, eller hvor det på andre måter er en 
nyskaping og et nytt behov som skal møtes. Det er altså ingen fast regel for hvor mye involvering det bør 
være, dette vil variere mellom prosjektene. 
 
I tiltak der endringene består i å etablere digitale tjenester og utvikle organisasjoner er man avhengig av å 
kunne drive dynamisk nyttestyring og smidig utvikling med en læringssløyfe som gjør at man bruker ny 
kunnskap til å informere veivalg og prioriteringer løpende.  
 

Prosjekter som benytter mer fleksible, ikke-sekvensielle tilnærminger vil ikke være innrettet i henhold til 
DIFIs prosjektveiviser eller statens prosjektmodell med ekstern kvalitetssikring  
(KS1 - KS2). Finansdepartementet har igangsatt et utviklingsprosjekt KS-digital for å utvikle egne 
tilnærminger for kvalitetssikring av slike prosjekter. Dette arbeidet er i oppstarten og i forbindelse med 
utvikling av dette rammeverket for kvalitetssikring, er det sett til dette arbeidet. 
 

Dette innebærer at kvalitetssikringen av slike prosjekter må i større grad ha fokus på at prosjektet har 
tilstrekkelig forankring og involvering fra forretningssiden (behovseier og behovshaver) og 
styringsmekanismer som sikrer at kontinuerlige beslutninger blir fattet på riktig grunnlag og med riktig 
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forankring. Dette innebærer at man kvalitetssikrer prosjektets styringsmekanismer, herunder i hvilken grad 
prosjektet selv er tilstrekkelig modent for å identifisere og iverksette tiltak som sikrer ivaretakelse av risiko, 
gevinstrealisering og framdrift i prosjektene.  
 

Rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter tar så langt det er mulig hensyn til prosjekter som benytter 
mer fleksible, ikke-sekvensielle tilnærminger. Dette gjøres ved at det angis egne områder og punkter som 
inngår i kvalitetssikring av fleksible, ikke-sekvensielle prosjekter i rammeverket betegnet som Smidige 
prosjek ter.  
 

Eksempler på leveranser som må kvalitetssikres og som ikke nødvendigvis følger prosjek tveiviseren sine 
beslutningspunkter: 

● Strategi og gjennomføring av designprosessen i oppstart av leveransesykluser 
● Etablering av produktkø (sikring opp mot behov og mandat ved første etablering, og basert på 

prosjektets leveranseplaner ved naturlige og jevnlige tidspunkt. Eksempelvis etter delleveranser 
eller etablering av MVP) 

● Gjennomføring av Test- og kvalitetsprosessen  
● Første akseptanseperiode (og potensielt ytterligere oppfølging ved senere overleveringer)   

 

2. Kategorisering av prosjekter 

Rammeverket kan benyttes for både store og små prosjekter, kategorisert etter utviklingskostnaden i det 
enkelte prosjekt. I vurderingen av størrelse på utviklingskostnad skal man inkludere alle relevante kostnader 
for å finne totalkostnad fra oppstart (BP1) til avslutning av prosjektet (BP6). Dette inkluderer alle deltagende 
ressurser og alle direkte og indirekte kostnader, uavhengig av finansiering.  

 
Kategoriseringen av prosjektet  

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

skal kvalitetssikring gjennomføres av ekstern kvalitetssikrer. For disse prosjektene legger 

kvalitetsikringen til grunn at prosjektet har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse. Jfr 

utredningsinstruksen. Dersom prosjektet ikke omfatter andre virksomheter er det ikke pålagt om å 

følge utredningsinstruksens krav 

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

prosjektene skal kvalitetssikring gjennomføres av internt kvalitetssikringsmiljø i Units 

porteføljekontor. Ved særskilte eller risikofylte prosjekter kan ekstern kvalitetssikring være aktuelt 

for enkelte prosjekter i denne kategorien. For prosjekter i denne kategorien legger 

kvalitetssikringen til grunn at det gjennomføres forenklede analyser i henhold til 

utredningsinstruksen. Dersom prosjektet påvirker mange aktører eller graden av usikkerhet, 

kompleksitet og irreversibilitet er relativt stor bør gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse 

vurderes. Dersom prosjektet ikke omfatter andre virksomheter er det ikke pålagt om å følge 

utredningsinstruksens krav 

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. For prosjekter i denne kategorien legger kvalitetssikringen til grunn at det 

gjennomføres minimums analyser i henhold til utredningsinstruksen. Dersom prosjektet ikke 

omfatter andre virksomheter er det ikke pålagt om å følge utredningsinstruksens krav 

 
Ressursbehovet vil variere mellom prosjektenes omfang og kompleksitet: 
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A. Kvalitetssikringen vil kreve en grundig gjennomgang av prosjektet ved BP2 og BP3. For enkelte 
prosjekter vil det være behov for at kvalitetssikrer gjør egne analyser, for eksempel egne kalkyler, 
risikovurderinger og nyttevurderinger. 

● Forventet ressursbehov: 100 -150 timer ved BP2 og 80 -120 timer ved BP3 

B. Kvalitetssikringen vil kreve som minimum en gjennomgang av foreliggende dokumenter ved BP3. 
Ved mer teknisk komplekse prosjekter for eksempel ved bruk av nye tekniske løsninger eller at 
prosjektet har grenseflater til andre prosjekter bør gjennomgang av foreliggende dokumenter ved 
BP2 vurderes. I forbindelse med oppstart av kvalitetssikringen velges fokusområder for 
kvalitetssikringen. Det legges ikke opp til egne vurderinger og analyser  

● Forventet ressursbehov: 40-60 timer ved eventuell BP2 og 30-50 timer ved BP3 

C. Kvalitetssikringen vil i all hovedsak kreve en bekreftelse på at foreliggende dokumenter ved BP3 er 
i henhold til forventninger. Undersøkelsen skal bekrefte at dokumentasjonen foreligger og at den er 
på nivå med prosjektets omfang og kompleksitet 

● Forventet ressursbehov: 10-20 timer ved BP2 og 10-20 timer ved BP3 
 

En god kvalitetssikringsprosess krever et godt og tett samarbeid mellom ekstern kvalitetssikrer og de som 
har utarbeidet underlaget. I forbindelse med oppstartmøte av kvalitetssikringen, og til et hvert 
beslutningspunkt i prosjektet, må bestiller av kvalitetssikring gjøre vurderinger knyttet til behovet for 
kvalitetssikring iht rammeverket. Utover den estimerte utviklingskostnaden må også kompleksiteten og 
den forretningsmessige påvirkningen av prosjektet vurderes, jfr graden av ny teknologibruk og 
grenseflater mot andre prosjekter. Ved høy kompleksitet og/eller stor forretningsmessig påvirkning fra 
prosjektet skal høyere nivå kvalitetssikring gjennomføres.  

Kvalitetssikringen skal gjøres uavhengig av prosjektorganisasjonen, og for A-prosjekter også uavhengig av 
Unit og Digitaliseringsstyret. Kvalitetssikringen som er beskrevet i dette rammeverket skal på ingen måte 
erstatte annen kvalitetssikring (for eksempel prosjektinterne kvalitetssikringer) i gjennomføringen av 
prosjektene. 

 
Helheten må ivaretas, men for repeterende investeringer som har utarbeidet standardiserte sektormål og 
effektmål, er det ikke behov for å kvalitetssikre disse ved hver nye investering. Det vil kun være behov for å 
avdekke om de standardiserte sektormål og effektmål er ivaretatt. Tilsvarende der det er utviklet standard 
kravspesifikasjoner eller estimeringsmodeller. Også her er det kun behov for å avdekke om de 
standardiserte kravspesifikasjonene eller estimeringsmodellene er benyttet.  
 

3. Tilgjengelig dokumentasjon for kvalitetssikring 

Alle nødvendige dokumenter for å belyse prosjektet skal være på plass når kvalitetssikring starter. Dette 
inkluderer alle beslutningsunderlag og analyser som er benyttet til å utforme dokumentasjonen. 

 
For prosjekter under prosjektveiviseren vil nødvendige områder være belyst dokumenter som beskrevet i 
tabellen under 
: 
TABELL 1: DOKUMENTER SOM SKAL KVALITETSSIKRES VED BP1, BP2 OG BP3 

BP1 ● Mandat for konseptfasen 

BP2 ● Mandatet 
● Prosjektforslag 
● Prosjektbegrunnelse (Business Case) 
● Faseplan for planlegging 
● Erfarings- og endringslogg 
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BP3 ● Prosjektforslag 
● Prosjektbegrunnelse (oppdatert) 
● Erfarings og endringslogg (oppdatert) 
● Styringsdokument 
● Gevinstrealiseringsplan 
● Faseplan for gjennomføring 

 
For andre styringsformer må de tilsvarende nødvendige områdene belyses i dokumentasjon forelagt for 
kvalitetssikring. En omforent liste over nødvendig dokumentasjon vil besluttes i oppstartsmøte. For å 
forberede dette må prosjektet sette seg inn i rammeverket for kvalitetssikring.  

 
I smidige utviklingsprosjekter vil det være nødvendig å detaljere ut utviklingsmetodikk, 
beslutningsmyndighet, strategi og prosess for test og akseptanse samt arkitekturdokument 
 

 
 

4. Aktiviteter i kvalitetssikringen 

Rammeverket legger opp til kvalitetssikring knyttet til beslutningspunkter i prosjektveiviseren. Rammeverket 
legger føringer for de aktiviteter og vurderinger som skal gjøres for ulike kategorier av prosjekter, for hvert 
beslutningspunkt. Aktivitetene forutsetter at man har nødvendig dokumentasjon for arbeidet.  Visse 
aktiviteter forventer å innhente ytterligere informasjon og dokumentasjon gjennom samarbeid med 
prosjektets ressurser i form av dokumentinnhenting, intervju og felles arbeidsmøter. 
 
I rammeverket er det lagt opp til at kvalitetssikringen gjennomføres i fire steg. Omfanget i hvert av stegene 
varierer. Figuren under gir en oversikt over innholdet i de fire stegene.  
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Mobiliseringsfasen er kritisk, og særlig vil oppstartsmøte være avgjørende for å gjøre riktige prioriteringer i 
kvalitetssikringsarbeidet. Oppstartsmøtet må inkludere ressurser med kompetanse til å gjøre nødvendige 
vurderinger av prosjektets art, kompleksitet og rammefaktorer for å sikre at kvalitetssikringen dekker de 
behovene digitaliseringsstyret (og eventuelt andre kravstillere) har.  
 
Oppstartsmøtet må også ta stilling til om det er aktiviteter som ikke er definert som nødvendige for 
kvalitetssikring av alle prosjekter, som i hvert enkelt prosjekts tilfelle er å anbefale. Dette kan inkludere 
områder som teknologiske valg, arkitekturvalg, gjennomgang eller bestilling av analyser av nødvendige 
områder og faktorer mm.  

  
For hvert beslutningspunkt gis det nedenfor en beskrivelse av aktivitetene som bør gjennomføres i 
kvalitetssikringen. Aktivitetenes innhold er beskrevet i avsnittet om rutiner for gjennomføring av aktiviteter.  
 

Beslutningspunkt 1 (BP1) 

Formål 
Kvalitetssikringen i beslutningspunkt 1 skal avdekke om det beskrevne behovet er riktig  definert 
og om det er et behov som skal løses innenfor sektorens digitaliseringsstrategi. 
 
Hovedspørsmål: 
Hvor viktig er det det å løse dette behovet/problemet? 
Er behovet/problemet riktig definert og kontekstualisert? 
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Kategori Beskrivelse 

Kategori A Aktiviteter 
● (Vurdering av) Behovsanalyse  
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 
 
Sjekkliste 

● Er det en tydelig definert problemstilling? 
● Er tiltaket i henhold til sektorstrategier som blant annet 

digitaliseringsstrategien? 
● Er det tatt høyde for en realistisk finansieringsmodell? 

 

Kategori B Aktiviteter 

● Vurdering av behovsanalyse 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 

Sjekkliste 
● Er det en tydelig definert problemstilling? 
● Er tiltaket i henhold til sektorstrategier som blant annet 

digitaliseringsstrategien? 
 

Kategori C Aktiviteter 

● Vurdering av behovsanalyse 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 
Sjekkliste 
● Er tiltaket i henhold til sektorstrategier som blant annet 

digitaliseringsstrategien? 
 

 

Beslutningspunkt 2 (BP2) 

 

Formål:  
En uavhengig gjennomgang av konseptvalgene. Hensikten er å sikre indre konsistens, at 
utredningen oppfyller krav til innhold og sikre kvalitet i beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikrer skal 
gi en vurdering av hvorvidt effekten av tiltaket vil være relevant i forhold til sektorens behov. I 
etterkant av kvalitetssikringen besluttes det av digitaliseringsstyret hvorvidt det anbefalte 
konseptet skal:  

● Godkjennes: Videreutvikles og detaljeres i planleggingsfasen 
● Bearbeides: Ytterligere bearbeides med bakgrunn i kommentarer fra kvalitetssikringen  

 
Hovedaktiviteten i dette arbeidet er å gjøre en vurdering av i hvilken grad det foreligger troverdige 
planer for styring med hensyn overføring av prosjektet til forprosjektfasen, særlig styring av 
prosjektomfang og fremdrift. I tillegg vurderes grad av avhengigheter til andre prosjekter, herunder 
vurdering av statens samlede risiko. Prosjektspesifikke suksessfaktorer og fallgruver med tilråding 
om hvordan disse skal bearbeides i forprosjektet vurderes. En viktig del av denne tilrådingen er å 
beskrive hvordan risikoer kan reduseres og hvordan oppsidepotensialet kan realiseres.  
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Hovedspørsmål: 
Skal prosjektet inn i den nasjonale porteføljen for å realisere digitaliseringsstrategien?  
Er konseptet riktig for behovet? (vurdering av alternativer) 
 

Kategori Beskrivelse 

Kategori A Aktiviteter 
● Vurdering av behovsanalyse 
● Vurdering av mål 
● For smidig utviklingsprosjekt: Sikre at prosjektet har tilstrekkelig 

involvering av brukere/forretning 
● Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 

Sjekkliste 
● Er behovene for tiltakene tilfredsstillende underbygget? 
● Er det en god sammenheng mellom det man planlegger å oppnå med 

tiltaket (mål) og de identifiserte behovene? 
● Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for 

å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, 
inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger 
av kost/nytte for hvert alternativ? 

● Er anbefalingen konsistent med behov, mål og vurderingene av 
alternativene? 

● Er det sammenheng og konsistens mellom behov, mål og alternativene 
som har vært vurdert eller analysert? 

● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er de identifiserte nytte/gevinster transparente og tilstrekkelig robuste og 

konsistente med behovene og målene? 
● Legger prosjektet opp til gjenbruk av sektorens felleskomponenter og 

infrastruktur? 
● Utredningsinstruksen… [….HELGE…] 

Kategori B Aktiviteter 
● Vurdering av mål 
● For smidig utviklingsprosjekt: Sikre at prosjektet har tilstrekkelig 

involvering av brukere/forretning 
● Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 
 
 

Sjekkliste 

● Er behovene for tiltakene tilfredsstillende underbygget? 
● Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for 

å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med? 
● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er de identifiserte nytte/gevinster transparente og tilstrekkelig robuste og 

konsistente med behovene og målene? 
● Legger prosjektet opp til gjenbruk av sektorens felleskomponenter og 

infrastruktur? 
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Kategori C Aktiviteter 
● Vurdering av mål 
● Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 

Sjekkliste 
● Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for 

å sikre at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med? 
● Er behovene for tiltakene tilfredsstillende underbygget? 
● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 

 

Beslutningspunkt 3 (BP3) 

 

Formål: 
Kvalitetssikrer skal vurdere kvaliteten i prosjektets arbeid og gi en vurdering av anbefalt 
kostnadsramme. Dette inkluderer en vurdering av usikkerhetsavsetning, og en vurdering av 
foreslått organisering og styring i gjennomføringsfasen. Med grunnlag i kvalitetssikringen besluttes 
det hvorvidt styringsdokumentet anses å ha tilstrekkelig kvalitet til at det kan anbefales.  
 

Hovedspørsmål: 
Skal prosjektet gjennomføres? 
Vil prosjektet dekke behovet og gi fordelaktige gevinster?  
Vurdere om elementene i det sentrale styringsdokumentet gir et tilstrekkelig grunnlag for styring 
av prosjektet, samt estimering og usikkerhetsvurdering.  
 

Kategori Beskrivelse 

Kategori A Aktiviteter 
● Vurdering av kostnadsestimater 
● Vurdering av usikkerhetsanalyse 
● Vurdere prosjektets foreslåtte styrings- og organiseringsformer for å sikre 

kontroll med omfang, kostnader og fremdrift 
● For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk 

ivaretar både bestiller og prosjektets behov 
● For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at prosjektet har 

styringsmekanismer for oppfølging og beslutninger av produktkø, 
prioriteringer og akseptanse/”Done” 

● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 
 
Sjekkliste 

● Er anbefalingen fra konseptfasen ivaretatt, og ved avvik, er disse 
tilstrekkelig dokumentert og begrunnet i endrings og erfaringslogg? 

● Er tiltaket tilstrekkelig detaljert beskrevet, herunder 
prosjektnedbrytingsstruktur/produktkø (smidig) 

● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er gevinstrealiseringsplanen realistisk og tilfredsstillende forankret med 

gevinsteiere? 
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● Er anskaffelsesstrategien tilstrekkelig tilpasset prosjektets omfang og 
kompleksitet? 

● Er beskrivelsen av prosjektorganiseringene i henhold til prosjektets omfang 
og kompleksitet, herunder forankring hos forretningssiden? Er tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse allokert? 

Kategori B Aktiviteter 

● Vurdering av kostnadsestimater 
● Vurdering av usikkerhetsanalyse 
● For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk 

ivaretar både bestiller og prosjektets behov 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 
 
Sjekkliste 

● Er anbefalingen fra konseptfasen ivaretatt, og ved avvik, er disse 
tilstrekkelig dokumentert og begrunnet i endrings og erfaringslogg? 

● Er tiltaket tilstrekkelig detaljert beskrevet, herunder 
prosjektnedbrytingsstruktur/produktkø (smidig) 

● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er gevinstrealiseringsplanen realistisk og tilfredsstillende forankret med 

gevinsteiere? 
● Er beskrivelsen av prosjektorganiseringene i henhold til prosjektets omfang 

og kompleksitet, herunder forankring hos forretningssiden? Er  tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse allokert? 

Kategori C Aktiviteter 

● Vurdering av usikkerhetsanalyse 
● For smidige utviklingsprosjekt: Vurdere og sikre at utviklingsmetodikk 

ivaretar både bestiller og prosjektets behov 
● Utforme rapport og anbefaling for neste fase 

 
Sjekkliste 

● Er anbefalingen fra konseptfasen ivaretatt, og ved avvik, er disse 
tilstrekkelig dokumentert og begrunnet i endrings og erfaringslogg? 

● Er kostnadsestimatene transparente og tilstrekkelig robuste? 
● Er gevinstrealiseringsplanen realistisk og tilfredsstillende forankret med 

gevinsteiere? 
● Er beskrivelsen av prosjektorganiseringene i henhold til prosjektets omfang 

og kompleksitet, herunder forankring hos forretningssiden? Er tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse allokert? 
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5. Rutiner for gjennomføring av aktiviteter 

 

Mobilisering 
Kvalitetssikringen starter med et oppstartsmøte der prosjektet presenteres og hvilke relevante 
dokumenter som skal gjennomgås avtales. Vurderinger knyttet til størrelse, kompleksitet og 
forretningsmessig betydning av prosjektet gjøres.  

● Avklare overordnede rammebetingelser og ambisjonsnivå for kvalitetssikringsprosessen 
● Avklare hvilke produkter (dokumenter) som skal gjennomgås 
● Avklare hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i KS-prosessen, jfr beskrivelsen under 
● Etablere team for gjennomføring av KS-prosessen 
● Oppstartsmøte med prosjektressurser 

 
Mål: Felles forståelse av rammebetingelser for kvalitetssikring og sikre effektiv tilgang til 
dokumenter og nøkkelpersoner (evt dokumentere med et notat) 
  
Innhold i oppstartsmøte: 

● Plan for KS prosessen inklusive prosjektets involvering, aktiviteter og fremdrift  
● Forutsetninger for kvalitetssikringen 
● Hva skal kvalitetssikres og hvilke avgrensninger gjøres for arbeidet 
● Avklaring om hvilke krav som stilles til KS-rapporten 

o Må inkludere vurderinger av prosjektets forutsetninger som krav, behov, viktige 
rammefaktorer, avhengigheter eller kritiske områder. Dette kan inkludere områder 
som teknologiske valg, arkitekturvalg eller analyser. 

● Prosjektets ressurser gir en overordnet presentasjon om prosjektet 
  

Ressurser som videre skal gjøre kvalitetssikringen begynner å sette seg inn i bakgrunnen for 
prosjektet. De skal være kjent med de politiske føringene og rammene som gjelder. Videre skal 
de ha kompetanse innenfor aktuelle områder og de skal sette seg inn i de konseptuelle muligheter 
som er aktuelle for det konkrete prosjektet. De gjennomfører intervjuer eller møter med de som 
har utarbeidet underlaget ved behov.  
  
Informasjonsinnhenting 
En kvalitetssikring av prosjekter krever en strukturert gjennomgang av foreliggende dokumenter 
ved beslutningspunktene. Gjennomgangen skal ha fokus på fullstendighet, konsistens og 
sporbarhet, slik at det avdekkes om vurderingene og anbefalingene som gis er tilstrekkelig 
transparente og robuste. Strukturert gjennomgang innebærer en systematisk dokumentasjon av 
observasjoner og funn som krever oppklaring eller supplerende informasjon fra prosjektgruppen. 
  
Med basis i observasjoner og funn gjennomføres egne arbeidsmøter med de sentrale 
interessentene. I arbeidsmøte med prosjektet vil det være hensiktsmessig å be prosjektet utdype 
nærmere om hvordan prosjektets kostnadsestimater, risiko, gevinster, framdrift er vurdert 
  
  
Ved smidige prosjekter vil det være særskilt viktig i å kunne avdekke prosjektets evne til å levere 
etter bestillers og prosjektets behov. For denne type prosjekter er dette spesielt viktig, siden 
prosjekteier har gitt tillit til at prosjektet kan utvikle prosjektet løpende.. 
  

Vurdering av behovsanalysen 
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Oppsummert vil man ettergå at det foreligger en god forståelse av det reelle behovet; ikke 
symptomene, men de bakenforliggende rot-årsakene. Av dette vurderes det angitte 
prosjektutløsende behov og behovets relevans til de normative behov og konsistens med 
etterspørselsbaserte og interessebaserte behov. Eventuelle behovskonflikter og 
interessentkonflikter vurderes kritisk. Behovsanalysen og vurderingene som er gjort om utvikling 
på området bør også henge sammen med hvordan nullalternativet er definert og beskrevet i 
alternativanalysen.  
 

Noen av de sentrale spørsmålene man vil adressere i vurdering av behovsanalysen er:  
● Hvorfor gjøre dette prosjektet nå? Hva er det eller de prosjektutløsende behovene? 
● Hva er hovedproblemet som skal løses, og hva er omfanget og alvorlighetsgraden på 

problemet? 
● Hvilke grupper berøres av tiltak på området og hvem er interessentene? 
● Når oppstår problemet, er det akutt eller oppstår det lengre ut i tid og hvordan er utviklingen 

på området beskrevet eller fremskrevet? 
● Hvordan står prosjektet til pågående og planlagte portefølje av (andre) prosjekter og 

prosesser?  
● Virker prosessen med utarbeidelsen av konseptet godt forankret og med nødvendig 

involvering og dokumentasjon? 
  
Vurdering av mål 
Det er en rekke forhold som vil ettergås i vurderingen av de strategiske målene, spesielt at målene 
er avledet av problembeskrivelsen og de prosjektutløsende behovene. Videre skal målene være 
internt konsistente, der effektmål avledes av sektormål. Effektmålene skal angi en ambisjon for 
prosjektet på vegne av brukerne.  
 

Effektmålene skal så langt som mulig tilfredsstille SMARTE kriterier og må være formulert slik at 
de direkte eller indirekte gjennom målindikatorer lar seg måle. Gjennom et strukturert målhierarki 
blir det mulig å ettergå graden av innbyrdes konsistens og eventuelle prioriteringer mellom ulike 
mål. Det vurderes videre om eventuelle målkonflikter er identifisert og behandlet, og i hvilken grad 
måloppnåelse kan verifiseres.  
 

Vurdering av kostnadsestimater og usikkerhetsanalyse  
I gjennomgang av alternativanalysen i utredningen med tilhørende underlag har man fokus på 
hvordan kostnadene er estimert og hvordan usikkerhet er behandlet. Særlig viktige forhold for 
kvalitetssikrer vil være å forstå og ettergå premissene, inngangsdata, metodevalg og 
forutsetningene som kostnadsestimatene har lagt til grunn. Det er videre viktig å ettergå at 
grunnkalkylen for konseptene er komplett og bygger på realistiske forutsetninger. I konseptfasen 
vil det være større usikkerhet omkring både løsninger, forutsetninger og omgivelser, og det er 
viktig å legge vurderingen av usikkerheten på et tilstrekkelig overordnet nivå. 
 

Ved store prosjekter kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en kvantitativ 
usikkerhetsanalyse i henhold til Finansdepartementets retningslinjer for ekstern kvalitetssikring 
Dette innebærer å synliggjøre usikkerheten om kostnadsanslaget ved å oppgi anslag både for 
P50 og P85. Se avsnitt under 
 

Gjennomføre/vurdere usikkerhetsanalyse 
Usikkerhet i investeringskostnader analyseres typisk gjennom en kvantitativ usikkerhetsanalyse. 
Imidlertid er det også viktig å på en tydelig måte beskrive usikkerhet i prissatte - og ikke-prissatte 
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virkninger. Arbeidet må fokusere på at det gjøres en god analyse av usikkerheten, spesielt viktig 
er det å beskrive usikkerheten på en måte som gjør at beslutningstakere kan ta stilling til den.  
 

Gjennomgå prosjektets usikkerhetsbilde, med hovedfokus på kostnadene. Herunder:  
● Estimatusikkerhet. Usikkerhet i kostnader for enkeltelementer i estimatet og estimatet som 

helhet. 
● Hendelsesusikkerheter. Eksterne hendelser som enten inntreffer eller ikke inntreffer.  
● Reduksjon av risiko. Vurdere hvilken mulighet prosjektet har til å påvirke usikkerheten, 

samt gevinster og kostnader ved risikoreduserende tiltak. 
● Potensialet for kostnadsreduserende forenklinger og reduksjoner i omfang vurderes 

særskilt (”kuttliste”). 
 
Gjennomgang av nyttevirkninger og gevinstrealisering.  
Prosjektets nyttevirkninger inngår som et viktig element i vurderingene av de ulike konseptene i 
konseptfasen og begrunnelsen for valg av konsept til planleggingsfasen. Prosjektenes 
nyttevirkninger vil i de fleste prosjekter både være prissatte og ikke-prissatte virkninger. For 
prissatte virkninger er det Særlig viktige forhold for kvalitetssikrer vil være å forstå og ettergå 
premissene, inngangsdata, metodevalg og forutsetningene som verdsettingen av de prissatte 
virkningene har lagt til grunn. 
 

For ikke-prissatte virkninger er mer fokus på om de identifiserte virkningene er gjensidig uavhengig 
av hverandre. Om det er overlapp mellom virkningene, vil man få dobbelttelling av virkningene. 
Dette vil svekke analysens robusthet. Deretter vil kvalitetssikringen ha fokus på om at virkningene 
er relevante, at kausaliteten mellom tiltak og effekt er tilstrekkelig beskrevet.  
 

Om nødvendig vil det kunne være hensiktsmessig at det gjennomføres en egen analyse av 
virkningene.  
 

Vurdering av rammebetingelser for konseptvalg  
Rammebetingelsene som legges til grunn for et konseptvalg skal definere hvilke forhold som må 
tilfredsstilles under og etter gjennomføringen av tiltaket. Rammebetingelsene kan være avledet 
av sektor- og effektmål og for slike rammebetingelser vil konsistens mellom mål og 
rammebetingelser undersøkes. Rammebetingelser som kommer utenfra prosjektet eller som 
knytter seg til prinsipielle spørsmål gjennomgås særskilt. Hensikten er å avdekke hvor 
rammebetingelsene kommer fra og hvor generelt gjeldende disse rammebetingelsene er. 
Generelt søkes å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i rammebetingelsene slik at det ikke legges for store 
begrensninger på mulighetsrommet enn hva som er strengt nødvendig. De tiltaksspesifikke 
rammebetingelsene skal videre være tydelig formulert og egnede til senere siling av mulige 
konsepter.  
 

Vurdering av styring og gjennomføringsevne.  
Grundig vurdere og tilråde gjennomføringsstrategi, kontraktstrategi samt å vurdere prosjektets 
gjennomføringsevne. Oppgaven må utføres av ressurs(er) som har spisskompetanse 
(eksempelvis arkitektur) og/eller har lang erfaring med å styre store prosjekter.  
 

Smidige utviklingsprosjekt 
 

Utviklingsmetodikk i smidige utviklingsprosjekt 
Prosjektets utviklingsmetodikk gjennomgås for å sikre at den er omforent på bestiller - og 
leverandørsiden. Metodikken må være helhetlig og gi prosjektteamet autonomi til å ta 
kontinuerlige avgjørelser for å løse prosjektets behov og mål.  
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Prosjektet må ha tilstrekkelig involvering og forankring av brukere og forretningssiden. Prosjektet 
må ha en gjennomarbeidet strategi for test og akseptanse. Utviklingsmetodikken må følge og være 
i linje med styringen av prosjektet.  
 

Styring i smidige utviklingsprosjekt  
Smidig/agil styring av prosjekter forutsetter en strategi for gjennomføring som muliggjør stegvis 
realisering og tilpasning av planer og målbilde ved endrede forutsetninger. En tr innvis tilnærming 
gir viktig læring mellom leveranser som gjør det mulig å tilpasse planer og utnytte nye muligheter 
som oppstår. Dette stiller nye krav til kostnadsestimeringen og kvalitetssikringen av estimatene.  
I digitale prosjekter ser vi at en dynamisk nedbrytningsstruktur muliggjør en smidig arbeidsform 
med hyppige leveranser, læring og kontinuerlig verdiskaping.  
 

Smidige gjennomføringsmetodikk innebærer at prosjektet, gjennom strukturert arbeid i 
planrevisjoner, vurderer hvilke tiltak som prioriteres i neste planperiode ut fra nytte/kost-
vurderinger. Detaljeringsgraden på kostnadsoverslag, produktnedbrytning og 
gjennomføringsplaner er til enhver tid tilpasset beslutningen som skal fattes. Siden løsningen 
realiseres stegvis og det ikke fattes én samlet investeringsbeslutning, innebærer dette at 
definisjonsgraden vil være lavere lenger frem i tid. For å tilrettelegge for fleksibilitet må 
kvalitetssikringen derfor ta høyde for at kostnadsoverslag, budsjett og planer ikke vil ha samme 
detaljeringsnivå som ved en tradisjonell kvalitetssikring av infrastrukturinvesteringer o.l.  
 

Et viktig moment knyttet til digitale løsninger, fortrinnsvis skyløsninger, er den forholdsvis lave 
investeringskostnaden og relativt høye driftskostnadene. Dette stiller krav til kvalitetssikringen om 
å legge større vekt på levetidskostandene til et digitaliseringsprosjekt.  
 

Aktiviteten må vurdere og sikre at prosjektet har styringsmekanismer for oppfølging og 
beslutninger av for eksempel produktkø, prioriteringer og akseptansetester. 
 

Rutiner for rapportering 
I forbindelse med oppstart og mobilisering avtales rapporteringsbehov underveis og sluttrapport. 
Rammeverket legger til grunn at rapporteringsbehovet er størst i forbindelse med prosjekter med 
stort omfang (Kategori A). I tillegg til sluttrapport kan det være hensiktsmessig at ekstern 
kvalitetssikrer rapporterer status underveis, for eksempel i forbindelse etter at dokumentene er 
gjennomgått. I tillegg presenteres rapportens utkast i forkant av endelig leveranse, slik at for 
eksempel prosjektet kan gi innspill før endelig ferdigstillelse av sluttrapport.  
  
For ekstern kvalitetssikring i kategori B og C legger rammeverket til grunn at det kun rapporteres 
ved avslutning av kvalitetssikringen. Dette innebærer at rapportens utkast  presenteres i forkant 
av endelig leveranse, slik at for eksempel prosjektet kan gi innspill før endelig ferdigstillelse av 
sluttrapport.  
  



 

17 
  

 


