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••Om veilederen
Veilederen skal gi en praktisk forklaring til arbeidet med å realisere gevinster i Forsvarssektoren
Målgruppe
Målgruppen for veilederen er alle parter og aktører som er involvert i forbedrings- og moderniseringstiltak i
forsvarssektoren - både omfattende strategiske tiltak og mindre lokale forbedringstiltak. Veilederen skal hjelpe og støtte
personer i både ansvarlige og utførende roller i hele sektoren.
Formål og omfang
Veilederen til gevinstrealisering skal gi en konsis, brukervennlig og praktisk forklaring til hvordan gevinstrealisering kan
utføres, og viser samtidig til relevante verktøy som er vedlagt. Den må suppleres med metodikk for prosjektgjennomføring
og endringsledelse. Det er viktig at verktøyet tilpasses/skaleres til et hensiktsmessig nivå for det enkelte tiltak. Veilederen
er uavhengig av om tiltaket gjennomføres i linjen, som et stort prosjekt i en etat eller på tvers av flere etater. Jo større
omfang et prosjekt har, desto viktigere er de ulike elementene i veilederen. Veilederen er basert på faseinndelingen fra
DFØs veileder for gevinstrealisering i offentlig sektor. Fokuset er størst på arbeidet i de tidlige fasene «Identifisere» og
«Planlegge», hvor grunnlaget for god gjennomføring og dokumentering legges. Vi legger stor vekt på gevinstrealisering
som skjer gjennom større moderniseringstiltak i hele sektoren - på tvers av flere etater. For små «linjetiltak» kan en
forenklet gevinstrealiseringsprosess gjennomføres, eksempelvis kontinuerlig forbedringstiltak. Avveininger rundt dette må
tas av den enkelte gevinstansvarlig.
Denne veilederen er innrettet mot forsvarssektorens organisering og behov. Det er viktig for forsvarssektoren å
tilrettelegge for store sektorovergripende tiltak. I tillegg finnes det avhengigheter internt i de ulike forsvarsetatene som gir
viktige forutsetninger for tilnærming til gevinstrealisering i forsvarssektoren. Denne kompleksiteten underbygger et fokus
på endringsledelse i veilederen. Ved tidlig involvering av relevante parter for gjennomføring av et tiltak legges det til rette
for omforent bilde av en fremtidig ønsket situasjon, og hvordan partene sammen skal jobbe for å nå målet.
Maler og verktøy
Maler og verktøy i ppt format ligger som del av denne veilederen i kapittel 5. I tillegg medfølger en filpakke med Excel filer
(Gevinstoversikt og Gevinstrealiseirngsplan)
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••Leserveiledning
Et oppslagsverk – ikke en bok
Denne veilederen er utformet som et oppslagsverk som skal støtte de som er med på å gjennomføre ulike tiltak knyttet til gevinstrealisering i forsvarssektoren. Ulike gevinstrealiseringsprosesser kan kreve ulik tilnærming med forskjellig omfang. De involverte bør derfor bruke veilederen som et støtteverktøy for oppslag av viktige prinsipper, definisjoner,
maler og prosess, men tilpasse dette til det enkelte prosjekt. Best bruk av veilederen oppnås ved å gjøre seg godt kjent med innholdet og veilederens oppbygging og dermed bruke
denne aktivt før og underveis i gevinstrealiseringsprosesser.
Siden vi anbefaler at den brukes som et oppslagsverk har vi tillagt veilederen en dynamisk («klikkbar») navigering underveis. For hver av fasene i veilederen vil en oversikt vises i øvre
høyre hjørne. Denne oversikten kan også brukes for å enkelt navigere mellom de ulike fasene og delelementene i fasene. Symbolene øverst til venstre vil ta deg tilbake til
innholdsfortegnelsen og faseoversikten:

••
•

Peker tilbake til innholdsfortegnelsen
Peker tilbake til faseoversikten med hovedaktiviteter og leveranser
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2 Definisjoner og begreper
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••Hva er en gevinst?
Definisjon og tilnærming i denne veilederen for forsvarssektoren
Enkelt og klart begrepsbruk er viktig for at alle som er involvert i gevinstrealisering skal ha en omforent forståelse. For å beskrive
og definere de ulike prosessene, leveransene og rollene i gevinstrealiseringsprosessen er det viktig at man først har en klar
oppfatning av hva en gevinst er.
I DFØs veileder for gevinstrealisering (2014) defineres en gevinst som «en effekt som blir sett på som positiv av minst én
interessent». Gevinstrealisering er aktiviteter som utløser slike positive effekter. Gevinstrealiseringsprosessen, som størstedelen av
denne veilederen fokuserer på, er en metodisk tilnærming, eller et rammeverk, for å sette en rekke aktiviteter i system og
rekkefølge.
Det finnes flere typer gevinster og flere ulike navn, noe som ofte fører til misforståelser. Eksempelvis omtaler DFØ tre typer
gevinster: effektiviseringsgevinster, kvalitetsgevinster og gevinster for øvrige aktører. Andre virksomheter bruker kun to begreper:
kvantitative og kvalitative gevinster. I denne veilederen har vi forsøkt å gjøre begrepene så enkle som mulige:
1. Økonomiske gevinster er gevinster som gir besparelser som synes i regnskap og budsjetter. Eksempler på slike gevinster er
redusert kostnad med opprettholdt eller økt produksjon, unngått kostnad og reduserte utgifter til lokaler. Økonomiske
gevinster vil dermed alltid måles i kroner.
2. Kvalitetsgevinster er gevinster som ikke kan måles i kroner, men som medfører økt kvalitet på ett eller flere områder.
Eksempler på kvalitetsgevinster er færre situasjoner med avvik fra normal drift, raskere svar, bedre arbeidsmiljø og økt tillit til
en virksomhet.
På neste side omtales økonomiske gevinster i mer detalj. Det også lagt til et vedlegg i veilederen som presiserer og utdyper
økonomiske beregninger i forbindelse med tidsbesparende tiltak, også kalt tidsgevinster. Dette finner du her.
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••Utdyping om økonomiske gevinster
Økonomiske gevinster skal oppgis i netto varige helårseffekter
Nettoeffekt
De fleste tiltak medfører som regel både reduserte kostnader på et område, men også økte kostnader på et annet
område. Gevinsten vil være nettoeffekten av dette, altså må varige kostnadsøkninger som påløper som følge av tiltaket
trekkes fra den varige kostnadsbesparelsen. Investeringskostnader diskuteres i kapittel 3.1.
Eksempel: Et effektiviseringstiltak kan være å anskaffe og implementere et nytt IT-system som skal redusere manuelt arbeid og
dermed redusere behov for bemanning. Effekten av redusert bemanning kan representeres ved bortfall av personellkostnaden til de
ansatte som blir overflødige. Ved beregning av nettoeffekten må imidlertid lisenskostnader, økte IT-vedlikeholdskostnader og andre
varige kostnader trekkes fra.

Varig effekt
I begrepet varig ligger at nettoeffekten vil være gjentakende periode for periode. Man har altså ved gjennomføring av
tiltak redusert nettokostnadene til et konstant, lavere nivå. Varige effekter skal knyttes til tiltak. Det vil si at alle gevinster
som rapporteres skal kunne spores tilbake til et konkret tiltak eller prosjekt som har innført en endring som gir gevinst.
Engangseffekter som ikke er gjentakende er ikke å regne som varig effekt.

Nettoeffekt

Eksempel: En avdeling har 4 årsverk med en personalkostnad (lønn, AGA, pensjon osv.) på NOK 1 million per årsverk. Ett årsverk som
avsluttes i 30. juni 2020 vil dermed ha en helårseffekt tilvarende NOK 1 mill. Realisert effekt i år 2020 vil likevel bare være NOK 0,5
mill. mens realisert effekt de neste årene er NOK 1,0 mill. Dette får betydning for periodisering av planlagte og realiserte gevinster.
Forsvarsdepartementet
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Helårseffekt
I begrepet helårseffekter ligger at effekten av tiltak skal ses på over en 12 måneders periode. Når det er hensiktsmessig
eller nødvendig bør gevinster brytes ned på månedsnivå. I denne prosessen må det tas stilling til om effekten er økende
over tid eller om den er konstant over perioden. I oppfølging av realiserte gevinster vil dette kunne gi god
styringsinformasjon og redusere risikoen for misforståelser.
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••Gevinstansvarlige på ulike nivåer
Gevinstansvarlige utpekes på ulike nivåer avhengig av aggregeringsnivå
Gevinstansvarlig
Har et distribuert ansvar for gevinstrealiseringen innenfor et spesifikt virksomhetsområde
eller del av linjeorganisasjonen. Gevinstansvarlige bør ha lederansvar slik at de har
myndighet til å iverksette tiltak for å realisere gevinster.
Gevinstansvarlige er ansvarlig for å identifisere og/eller medvirke til å identifisere gevinster,
måle gevinster, samt forplikte seg til å realisere, dokumentere og rapportere gevinster. De
gevinstansvarlige må derfor godkjenne de gevinster som skal realiseres gjennom tiltak.
Gevinstansvarlig må jobbe på et organisatorisk nivå som er operativt nok til å kunne følge
opp gevinstrealiseringen på et detaljnivå gjennom ulike tiltak. Dersom gevinstrealiseringen
avhenger av endringer i ulike deler av en etat eller av sektoren så må det være
gevinstansvarlige i de ulike enhetene. Disse må også etablere et samarbeid for å ha kontroll
på helheten.

Illustrasjon på hierarki av gevinstansvarlige
Aggregeringsnivå

Gevinstansvarlig

Effektivisering
av vedlikehold
(VH)

Gevinstområde

Innføre
tilstandsbasert
VH - Sjø

Innføre
tilstandsbasert
VH - Land

Etablere
strategiske
smb avtaler Luft

Innføre
tilstandsbasert
VH - Fregatt

Innføre
tilstandsbasert
VH - Fregatt

Prosjekter
og tiltak

Gevinster må være forankret i virksomhetsledelsen, slik at de gevinstansvarlige har et
tydelig mandat til å følge opp og realisere gevinster.

Innføre
tilstandsbasert
VH - Kystvakt

Forsvarssjef

Grensjef

Sjef KV

------------------- - t-- - -----------------------------------------------------·
Gevinster
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Gevinst

Gevinsttype

Varig helårseffekt

Reduksjon i VH timer

Økonomisk

100 kNOK

Reduksjon i ekstern VH kost

Økonomisk

200 kNOK

Økt operasjonell tilgjengelighet

Kvalitet

NA

Gevinstansvarlige
utpekes i
linjen
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••Konkretisering av samhandling: case Vedlikehold
Prosess 1: FLO effektiviserer verksted og reduserer skrutid gjennom automatisering
Stegene

Pengestrømmer (forenklet)

FLO planlegger tiltak i 2020 som reduserer skrutid på Scania. Det som i
2019 tok 1.000 timer tar nå 800 timer

Kommentarer

FD
IVB 2019

FD
IVB 2019

1.000.000
FLO viser Hæren at i 2019 ble det bestilt 1.000 vedlikeholdstimer på
Scania samt når disse ble bestilt (Baseline)

Forsvaret

FLO avklarer med Hæren at Hæren i 2020 skal bestille 800 timer
fremfor 1.000 timer på Scania vedlikehold

FLO

Underveis i året rapporterer FLO realiserte gevinster ut ifra faktiske
reduserte personellkostnader
Forsvarsdepartementet

Hæren

FLO

Hæren

-800.000

800.000
800.000

Baseline 2019

Budsjett 2020

•

Overføring fra FD til Forsvaret er
1.000.000

•

•

Hæren får bevilget 1.000.000 til å
dekke vedlikeholdskostnader
Scania for 2019

•

Hæren kjøper vedlikehold fra FLO
tilsvarende 1.000.000 (horisontal
samhandel)

FLO legger inn og periodiserer gevinst «Reduserte personellkostnader
pga automatisering» i gevinstoversikt tilsvarende 200.000,-

•

• Variasjon i vedlikeholdsbehov fra år
til år

Forsvaret

1.000.000
-1.000.000
1.000.000

~ - !_ __
~ - -!_ __

Forsvaret
Forsvaret

~ -!_ __
Hæren bekrefter og blir trukket tilsvarende 200.000,- i budsjettet
(1.000 x 200 = 200.000,-)

800.000

FLO har tilsvarende inntektskrav på
1.000.000 for 2019.

Eksemplet presentert er naturlig nok
forenklet. Av forutsetninger og
forenklinger som vil være nødvendig å
håndtere i en reell situasjon kan
nevnes:

Overføring fra FD til Forsvaret
reduseres med 200.000
(effektivisering), med tilsvarende
reduksjon til Hæren

•

Hæren kjøper vedlikehold fra FLO
tilsvarende 800.000

•

FLO får reduserte inntekter og har i
2020 et inntektskrav på 800.000

•

FLO er gevinstansvarlig og
rapporterer realiserte gevinster

• Håndtering av faste kostnader i
verksted (gitt at de er inkludert i
timepris)
• Isolering av andre økte kostnader
som ikke skyldes selve tiltaket
(eksempel økte pensjonskostnader)
Generelt vil det være nødvendig fra
gevinst til gevinst å ha et forhold til
hva som er effekten av selve tiltaket
(automatiseringen) og andre eksterne
faktorer.
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••Konkretisering av samhandling: case EBA
Prosess: Forsvarsbygg reduserer energikostnader
Stegene

Pengestrømmer (forenklet)

Forsvarsbygg etterisolerer og gjør andre tiltak som reduserer
energibehovet og gjør forsyningskostnad for sektoren billigere

Kommentarer
FD
IVB 2020

FD
IVB 2019

FBs energikostnad pr kvadratmeter i 2019 dokumenteres som
Baseline
19.500’

20.000’
FB planlegger redusert energikostnad pr kvadratmeter

FD og Forsvaret informeres om redusert forsyningskostnad i 2020
pga. lavere energikostnad

FB og Forsvaret periodiserer kostnad og inntekt for forsyning i
henhold til ny plan, og inkluderer besparelsen i gevinstoversikt

Tiltaket gjennomføres og transaksjoner følger i henhold til ny
forsyning

Underveis i året rapporterer FB og forsvaret realiserte gevinster
ut ifra faktisk betalt og inntektsført forsyning
Forsvarsdepartementet

F

FB

F

FB

19.500’

20.000’
Baseline 2019

Budsjett 2020

•

Overføring fra FD til Forsvaret for
betaling av forsyning er 20.000’

•

•

Forsvaret betaler 20.000’ i
forsyning til Forsvarsbygg

•

•

Forsvarsbygg har tilsvarende
forsyningskostnader

Forsvaret betaler 500’ mindre i
forsyningskostnad til Forsvarsbygg

•

Forsvarsbygg får 500’ mindre i
inntekt

•

Forsvarsbygg har tilsvarende
reduserte kostnader

Overføring til Forsvaret reduseres
med 500’ pga
energieffektiviseringen

Eksemplet viser hvordan gevinsten
hentes ut i lavere kostnader hos
forsvarsbygg, men at dette får direkte
konsekvenser for budsjettet til forsvaret
og deres betaling av forsyningskostnad til
forsvarsbygg. Tilsvarende gevinster vil
forekomme hos de andre etatene som
har forsyningskostnad til forsvarsbygg.
Siden vi kun ser på den isolerte effekten i
dette eksempelet så blir det en
forenkling. I virkeligheten kan andre økte
kostnader i samme periode gjøre bildet
noe mer komplisert. Det er derfor viktig å
forsøke å isolere effekten av det
spesifikke tiltaket (effektivisering av
energiforbruk) for å måle gevinsten riktig.
Tiltaket har ingen investeringskostnad, da
dette i eksemplet regnes som en del av
løpende vedlikehold og dekkes over
ordinært driftsbudsjett. Dersom det
kreves ekstra investering må det gis egen
bevilgning til dette. Investeringskostnaden må vurderes opp mot beregnet
gevinst i en egen kost-nytte-analyse.
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3 Gevinstrealiseringsprosessen
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••Overordnet om effektivisering i Forsvarssektoren
Effektiviseringsarbeidet i Forsvarssektoren kan illustreres som en modningsprosess, hvor departement har en sentral rolle
i overordnede gevinstvurderinger mens etatenes rolle blir tydeligere i arbeidet med detaljering av gevinster
Beskrivelse
En måte å illustrere effektiviseringsarbeid i
Forsvarssektoren er som vist til høyre. Figuren viser en
lineær prosess som i virkeligheten er betraktelig mer
iterativ i sin art.
Illustrasjonen viser hvordan Forsvarsdepartementet
igangsetter utredninger og analyser for å belyse potensial
for forbedring i sektoren, og hvordan etatene gradvis
involveres i arbeidet med å omsette potensialet i LTP, IVB
og til slutt i tiltak og prosjekter som eies og gjennomføres
i etatene.
Underveis i reisen fra potensial til konkrete gevinster økes
detaljeringsgraden og innsikten, noe som kan gi behov for
justeringer og endringer i tidligere vurderinger. Et
eksempel på dette kan være dersom det er knyttet
sentrale forutsetninger til realisering av en gevinst, og
disse forutsetningene ikke innfris som forventet. I dette
tilfellet kan det være behov for justeringer i oppdrag gitt i
IVB samt periodisering i LTP.

Illustrasjon – prosess for effektiviseringsarbeidet i forsvarssektoren

Innsats

Department

Etat

Utredning

LTP

• Potensial
• Gevinstområder

• Ambisjonsnivå
• Periodisering

IVB

Tiltak

Hovedprosess i
Forsvarssektor

• Oppdrag
• Styringsparametere

• Leveranser
• Gevinstoversikt

Detaljeringsgradgevinster

Etatenes innsats øker gradvis. Allikevel er deres innspill på
hvordan tiltak kan gjennomføres i praksis essensielle helt
fra en tidlig fase.

Forsvarsdepartementet
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••Overordnet forklaring til gevinstrealisering
Hovedprosess for gevinstrealisering i forsvarssektoren

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelt uventede gevinster av et tiltak. Vellykket gevinstrealisering krever systematisk
oppfølging gjennom hele tiltakets livsløp i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av tiltaket. Hovedregelen er at det
er linjeorganisasjonen som har ansvar for å følge opp og realisere de forventede gevinstene. Dette skjer ofte i kontekst av et strategisk initiert tiltak, og er ofte prosjektorganisert. Slik
sikres kobling til virksomhetens målbilde og strategiske prioriteringer.
Fasene er strukturert i den rekkefølgen de typisk gjennomføres, men det er sentralt å erkjenne at prosessen også er iterativ i sin art. Dette betyr at det gjennom tiltakets livsløp, og
basert på ny innsikt, er behov for å gå tilbake og oppdatere dokumentasjon og planer og eventuelt justere dem.
I løpet av gevinstrealiseringsprosessens fire overordnede faser er det ti hovedaktiviteter som skal utføres, og gjennom disse skal det utarbeides og/eller brukes styringsverktøy og
leveranser. Disse er nærmere forklart på de neste sidene.

Forsvarsdepartementet
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••Hensikt og hovedaktiviteter i fasene
Hovedaktiviteter forklares og beskrives ytterligere på de neste sidene

Hensikt

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Få oversikt over tiltakets omfang og
gevinster

Legge et godt grunnlag for vellykket
gjennomføring av tiltak og gevinstuttak

Gjennomføre og følge opp tiltak og
målinger som sikrer gevinster

1

4
Knytte tiltak mot målbilde

Hovedaktiviteter

2

I

Leveranser

5
Utarbeide kost-nytte-analyse

3

II

Kartlegge interessenter og vurdere
hvordan disse bør involveres

Identifisere/sammenstille oversikt
over potensielle gevinster

Verifisert prosjektmandat og -forslag
Gevinstoversikt og -kart

7

8
Definere målekriterier

6

III
IV

Oppdatere og følge opp
gevinstrealiseringsplan

Sikre at gevinster dokumenteres og
relatere til måloppnåelse

9
Kontrollere og følge opp tiltak
10

Evaluere resultater

Utarbeide plan for hvordan
gevinstene skal realiseres

Interessentanalyse
Gevinstrealiseringsplan

III
IV
V

Forsvarsdepartementet

Samhandle med de
gevinstansvarlige og andre viktige
interessenter

Dokumentere

Interessentanalyse (oppdatert)
Gevinstrealiseringsplan (oppdatert)
Gevinstrapportering

III
IV
VI

Interessentanalyse (oppdatert)
Gevinstrealiseringsplan (oppdatert)
Avsluttende rapportering
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3 Gevinstrealiseringsprosessen
3.1 Identifisere

Forsvarsdepartementet

••Identifiseringsfasen

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Tidlig og bred involvering i denne fasen er nøkkelen til å lykkes med realisering av gevinster i senere faser
Beskrivelse

Identifiseringsfasen har tre hovedaktiviteter og to hovedleveranser/verktøy

Fasen dekker hele prosessen fra tidlig arbeid med å avdekke forbedrings- og
effektiviseringspotensial i sektoren til detaljering av konkrete økonomiske- og
kvalitetsgevinster.

1

Knytte tiltak mot målbilde

Forsvarsdepartementet koordinerer aktiviteter i tidlig fase, mens etatene etablerer og er
ansvarlig for tiltak (prosjekter og initiativer).

2
3

Utarbeide business case

I
II

Prosjektmandat og prosjektforslag

Tidlig involvering og samhandling mellom departement, etat og mellom etater i
utredninger, LTP og IVB er sentralt for å beholde kontinuitet gjennom arbeidet med å
identifisere og beskrive gevinster.
Ledere spiller en kritisk rolle i denne fasen - de skaper forutsetninger for å lykkes, setter
tonen for endring, og ved å gi synlig støtte, kan de være medvirkende til å fjerne barrierer.
Samstemming av ledelsen, og styrking av deres engasjement for endringen er viktig slik at
de styrer organisasjonen i riktig retning.
Generelt vil detaljeringsgraden øke jo lengre ut i prosessen man har kommet. Uavhengig
av grad av modenhet gjennom prosessen, setter denne veilederen tydelige krav til grad av
modenhet på gevinster i fasen Identifisere.

Forsvarsdepartementet

Identifisere/sammenstille oversikt over potensielle gevinster

Gevinstoversikt og gevinstkart

Viktigste deltakere i denne fasen: Øverste linjeansvarlig.
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••Knytte tiltak mot målbilde

Identifisere
Knytte tiltak
mot målbilde

Planlegge
Utarbeide
business case

Gjennomføre

Dokumentere

Identifisere/s
ammenstille
oversikt over
potensielle
gevinster

Felles forståelse av målbildet og effektmål er grunnlaget for å forstå ønsket fremtidig situasjon og sikre progresjon på det
videre arbeid i med å detaljere, gjennomføre og følge opp tiltaket
Beskrivelse

Som en del av utvikling av prosjektmandat og prosjektforslag skal det etableres et tydelig
og omforent målbilde for tiltaket. Målbildet skal ha en klar sammenheng med
målsetningene til virksomheten, eventuelt et program som tiltaket er en del av.

Illustrasjon – Målbilde og gevinster for tiltaket utarbeides som del av prosjektforslag
Målbilde
virksomhet

I det videre arbeidet med beskrivelse av gevinster tiltaket vil medføre, er det viktig å
knytte disse til ett eller flere av virksomhetens effektmål. Dette kan hjelpe prosjekter med
å tydeliggjøre og prioritere løsninger og aktiviteter, siden alle tiltak og endringer gjøres
nettopp for å nå ett eller flere effektmål og til slutt treffe målbildet til virksomheten.
For de identifiserte gevinstene i denne fasen skal det antydes hvilke måleparametere som
kan brukes for å måle gevinstene. Detaljnivå og omfang må vurderes og tilpasses slik at
det blir et hensiktsmessig antall målinger, og skal videre prioriteres etter betydning og
nivå (størrelse) på gevinster.
Søk i denne fasen å definere gevinster så konkret at måleparametre (KPI-er) kan
utarbeides direkte fra gevinstene samt at de i størst mulig grad er entydige, etterprøvbare,
operasjonelt formulert og viser til endelige forventede effekter.
Definisjon av målbildet og gevinster benyttes for å opprette en felles forståelse blant de
involverte ettersom dette er en forutsetning for å arbeide effektivt og målrettet sammen
for å realisere gevinster.

Effektmål 1
Virksomhet

Effektmål 2
Virksomhet

Effektmål n
Virksomhet

Målbilde og
effektmål for
virksomheten

., __________ .,
I
I
I

Målbilde
Tiltak
Gevinst 1

Måleparameter
1

Gevinst 2

Måleparameter
2

Måleparameter
2

Gevinst n

Måleparameter
n

Målbilde for tiltaket
defineres som del av
prosjekt-forslag og
gevinster og
måleparametere
detaljeres i
planleggings-fasen

Målbilde for tiltak skal ha klar sammenheng med målbildet for virksomheten, og
tiltakets gevinster skal treffe ett eller flere av virksomhetens effektmål
Forsvarsdepartementet
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••Utarbeide kost-nytte analyse (business case)

Identifisere
Knytte tiltak
mot målbilde

Planlegge
Utarbeide
business case

Gjennomføre

Dokumentere

Identifisere/s
ammenstille
oversikt over
potensielle
gevinster

Sentralt for beslutning om gjennomføring av tiltak er utarbeidelse av kost-nytte analyse, som synliggjør tiltakets
forventede nytte (gevinster) og kostnader (ulemper)
Utarbeide kost-nytte analyse

Kost-nytte-analysen benyttes som et beslutningsgrunnlag for igangsetting av et tiltak.
Analysen inneholder en gevinstoversikt som er en summering av nyttevirkninger
(gevinster) og kostnadsvirkninger (ulemper) samt forutsetninger for realisering av ulike
gevinster.
Dokumenter hvilke forutsetninger som må ivaretas for å realisere gevinster og begrunn
disse godt. Også rene investeringskostnader skal inngå i kost-nytte analysen. Nødvendige
investeringer som må gjøres for å oppnå nytteeffekt skal tilsvarende tas hensyn til, og
periodiseres det året de inntreffer. Eksempel på nødvendige investeringer er ITanskaffelser som kreves for å digitalisere og effektivisere lønnsprosesser.
Omstillingskostnader er kostnader knyttet til nedbemanning.
Under beregning av gevinst og rapportering på gevinst kan det være lite hensiktsmessig å
inkludere investeringskostnader og omstillingskostnader, og dette må vurderes i hvert
tilfelle. I kost-nytte analysen er det derimot viktig at alle disse kostnadene inkluderes i
beregningen.
Oppdater analysen jevnlig for å sikre god styring av tiltaket, prioritering mellom ulike
tiltak, samt god forankring.

Illustrasjon – sammenstilling av forventet kost og nytte for et tiltak

KOST

NYTTE
Prosjektkostnader
(engangsinvestering +
gjentagende kostnader)

Kan ikke måles
(beskrivende)

Ikke-økonomiske gevinster
Kan måles
(antall/skala)

Andre kostnader
(ulemper for andre deler av
organisasjonen eller
samfunnet etc)

Økonomiske gevinster

Dersom det ikke utarbeides en kost-nytte analyse før oppstart av et tiltak besluttes, kan
dette resultere i en feilaktig prioritering av ressurser eller manglende forankring. Det kan
også utføres en forenklet kost-nytte analyse hvis det er mest hensiktsmessig.

Foreløpige gevinster som identifiseres i kost-nytte analysen benyttes som utgangspunkt
for videre arbeid med å detaljere gevinster.

Forsvarsdepartementet
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••Illustrasjon: Kost-nytte-analyse

Identifisere
Knytte tiltak
mot målbilde

Planlegge
Utarbeide
business case

Gjennomføre

Dokumentere

Identifisere/s
ammenstille
oversikt over
potensielle
gevinster

Kost-nytte analyse sammenstiller tiltakets forventede nytteeffekter og kostnader og danner grunnlag for beslutning om
gjennomføring av tiltaket
Beskrivelse
Eksemplet gjengitt til høyre kan danne et utgangspunkt
for sammenstilling av informasjon knyttet til et tiltaks
nytteeffekter og kostnader.
Det er opp til det enkelte prosjekt og tiltak å utarbeide et
tilpasset kost-nytte analyse. Det kan være ulike behov for
hva man ønsker å inkludere og detaljgraden i dette.
For enkelte tiltak vil det ikke være nødvendig å utarbeide
en uttømmende kost-nytte analyse som grunnlag for
beslutning. Dette kan være tiltak som av åpenbare
grunner gir positive og udiskutable gevinster og som ikke
har noen iboende kompleksitet eller kostnader knyttet til
seg. Imidlertid bør det alltid, og som en del av
gevinstoversikten (se neste sider) utarbeides oversikt over
når man forventer at gevinstene vil realiseres.

Illustrasjon (se vedlegg for mal)
Overordnet prosjekt/tiltaksbeskrivelse

Prosjektleder

[Navn]

[Prosjektbeskrivelse]

Gevinstansvarlige

[Navn] / [Avdeling]
[Navn] / [Avdeling]

Business case
Varig helårseffekt:

2020

2021

2022

Kostnadsreduksjon

x,x

x,x

x,x

Baseline:
[Tekstlig beskrivelse av
gevinster]

Kostnadsunngåelse
Investeringskostnader
(engangs):

2020

2021

2022

[Beskrivelse av kostnader
nødvendig for å
gjennomføre
prosjekt/tiltak]

Lav

Medium
(som over)

Høy

<MNOK>

<MNOK>

<MNOK>

Risikofaktorer

Parametere
for måling av
gevinst
Parametere
for måling av
fremdrift

9,5

[Beskrivelse av baseline
og hvordan den er målt]

[parameter/KPI]
[parameter/KPI]
[parameter/KPI]
[parameter/KPI]
[parameter/KPI]
[parameter/KPI]

Risikoevaluering 2022 effekt
Vurdering av
sannsynlig 2022
effekt

[Beskrivelse av forhold som kan utfordre eller påvirke planlagt
implementering og gevinstrealisering]

Overordnet implementeringsplan

Forsvarsdepartementet

#

Hovedaktivitet

Start

Slutt

Ansvarlig

1

[Hovedaktivitet]

[dato]

[dato]

[Navn]

3

[Hovedaktivitet]

[dato]

[dato]

[Navn]
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••Sammenstille oversikt over potensielle gevinster

Identifisere
Knytte tiltak
mot målbilde

Planlegge
Utarbeide
business case

Gjennomføre

Dokumentere

Identifisere/s
ammenstille
oversikt over
potensielle
gevinster

Gevinstoversikt gir en oversikt over sentrale, potensielle gevinster av et prosjekt
Beskrivelse

Vanlige elementer i en gevinstoversikt

En gevinstoversikt gir en oversikt over sentrale, potensielle gevinster av et tiltak og sentrale forutsetninger for
at disse gevinstene skal kunne realiseres.

Gevinstbeskrivelse

Gevinststyring og effekt

I dette inngår navn på gevinst,
type gevinst (økonomisk gevinst
eller kvalitetsgevinst), samt en
Tekstlig beskrivelse av gevinsten.

Forutsetninger og
avhengigheter for vellykket
gevinstrealisering, risikoer,
tiltak og estimering av
effekt.

Gevinstoversikten brukes først og fremst for at relevante
beslutningstakere skal få en enkel oversikt over de
gevinstene som tiltaket er forventet å gi, slik at
beslutningstakerne lettere kan ta stilling til om tiltaket
skal settes i gang.
Linjeorganisasjonen skal sette opp gevinstoversikten og
legge den frem for ledelsen. Selv om gevinstoversikten
baseres på en analyse utført av eksterne, er det viktig at
linjeorganisasjonen selv har hånd om og setter opp
gevinstoversikt og gevinstrealiseringsplan.

I illustrasjonen til høyre vises noen av de mest vanlige
elementene som inngår i en gevinstoversikt.

Forsvarsdepartementet

Gevinstorganisering

Gevinstkategorisering

Skal si noe om gevinstens
tilknytning andre prosjekter
eller en reform, hvilken etat
som har hovedansvar og hvem
som er gevinstansvarlig.

Hvilket tema gevinsten faller inn
under, hvilket gevinstområde den
tilhører og underkategori.
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••Visualisere gevinster i en modell eller kart

Identifisere

Planlegge
Utarbeide
business case

Knytte tiltak
mot målbilde

Gjennomføre

Dokumentere

Identifisere/s
ammenstille
oversikt over
potensielle
gevinster

Gevinstmodell eller gevinstkart visualiserer avhengigheter og sammenhenger mellom gevinstene og knytter gevinstene til
effektmål
Beskrivelse
En gevinstmodell eller gevinstkart er en visuell fremstilling
av de gevinstene prosjektet skal gi. Det er en oppstilling
av sammenhengen mellom de ulike gevinstene som
forventes, og synliggjør dermed interne avhengigheter
mellom gevinstene. Ofte er realiseringen av én eller flere
gevinster underveis en forutsetning for realiseringen av de
“endelige” gevinstene, det vil si de gevinstene som til slutt
skal føre til at effektmålet for prosjektet oppnås.
Gevinstmodellen eller gevinstkartet skal vise hvordan alle
gevinstene er knyttet til hverandre og til prosjektets
effektmål. I tillegg til identifiserte gevinster bør modellen
inkludere avhengigheter som er utenfor prosjektets
rammer eller kontroll, siden også utenforstående faktorer
kan påvirke prosjektet.
Gevinstmodellen eller gevinstkartet kan være nyttig som
et visuelt tillegg til gevinstoversikten ved at årsakvirkning-sammenhenger presenteres på en oversiktlig og
intuitiv måte. En slik fremstilling kan blant annet bidra til å
skape større forståelse for prosjektet hos interessentene.
Omfanget av arbeidet som legges i å utvikle gevinstmodell
eller gevinstkart må ses i forhold til omfanget av et
prosjekt/tiltak og nytten modellen eller kartet vi ha.
Forsvarsdepartementet

Eksempler på gevinstmodell og gevinstkart
Gevi n5tom råde

Gevinst

Beskrivel=
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administrative tj~cstene i di:pa rte:men tene

o 1)55
Redu~s,on I aMre kostnader ved de
administrative tj~cstene i di:p;, rtemen tene

o 1)55

ve~

erstatte e~e losnlnoer I departementene me~ e!leskl:sllhaer oo

3'-'

lesa'ltaler levert

av D.S.~ vil m.lm unngl d'ubh::ring a v kke·iv ·kostnad i:::r. Omfatterogd effekter a'\!

bedre batln e!ser,

Ouplisi:::ren di:: a~idr rollef.:J Nirring og variasjon i utforelsen ~u2~ vedl samle og
st;.md'..?lrdisi:::re prasessi:::r. Det blir ogd en klen:: I s.?1m.arbeidl:J'samh1m dle p~ tvers av
d • rtemen t . .And olen tid bruh ~ vertllsloo nd o ~rbe<l øker.

Mier effel<tN opPQave!osnlno

admhls!ratiV•

~ erstatte egne k>s1lhaer I dlepanernentene med standantoserte fele-slosnlnoer levert
av OSS Yil det kreve færre ~rsi:::r samlet si:::tt for ii leven:: di:: s.?1mmi::: tj~estene.

Ved

fe!lesa~skaffe!ser hvor oktvo~m kan

Bedre og ~kti:::re tilalo!'!!nal!!!'!i • ho!!!!t

Effektmål

dl!,

LEVERANSE

GEVI NSTDRIVERE

GEVI NSTREALI SERINGSTILTAK

GEVINSTER

EFFEKTMÅL

Mi:::r H~sibilitet m~

1) Reduse rt t ids bru k
fo r bruke re

illedre kvalitet I sak"St
Tje neste utvikling

Økt kvalltet

(Pl
Brukerperspektiv i

Harmonisere

tje nesteutvi kl ing

rege lve rk (Rl

2l Økt
t ilgje nge lighet på
st øtte og data
Økt
tje nestekva lite t

Tydeliggjø re rolle r
og ansvar (Ol

3l Passe nde
kom peta nse

4l Frigjo rt kapasite t
t il st rategisk HR

Felles tjeneste-se nter
for HR i sek t oren

Automatisere

tjenes ter (Pl
ÅV fr igjøres ved

Ve rdivurde re

effe ktivisering

HR-data (Pl

Sl Red userte
syste m kost nade r
Kostnadseffekt ive
tjenest er

Standa rd isere
syste me r (Tl

6l Færre ÅV pe r
bruke r

22

••Identifisere gevinster – roller, ansvar og samhandling

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Det er viktig at man tidlig i prosessen identifiserer de viktigste aktørene som skal være med på den videre prosessen. De
som har de viktigste rollene bør involveres fortløpende og så tidlig som mulig.
Prosjektmandat- og forslag er et godt innspill til avklaring av roller, ansvar og forankring og
hvem de viktigste interessentene er for tiltaket.
Analyse av endringsmodenhet er viktig for å kartlegge hvem som er positive eller negative
til endringer og holdninger til gevinster.

Illustrasjon

Fagmyndighet

Til videre detaljering av gevinster, endringer og måleparametre så bør det opprettes en
arbeidsgruppe. Denne må inkludere relevante representanter fra de involverte enhetene,
blant annet gevinstansvarlige. Det kan i denne forbindelse være nødvendig å gjennomføre
en interessentanalyse, dette i den hensikt å sikre at riktige aktører er representert i
arbeidsgruppen.
I mange tilfeller vil tiltak i forsvarssektoren berøre ulike deler av en etat og/eller ulike
etater. Gevinstrealiseringen blir avhengig av at samhandlingen mellom de berørte
enhetene fungerer godt for at gevinstene skal bli realisert.

Gevinstansvarlig

FMA identifiserer
mulighet for
endrede
vedlikeholdsrutiner
som kan gi en
besparelse for
Forsvaret

f---+

FLO gjennomfører
analyse av
potensielle
gevinster basert på
innspill fra FMA.

Det anbefales at programkontoret sammen med gevinstansvarlige arrangerer workshops
med arbeidsgruppen der gevinstoversikt og gevinstkart etableres for den videre
prosessen.
Allerede i denne fasen er det viktig at de ulike berørte enhetene diskuterer hvilken
samarbeidsform de bør ha videre for å nå holde oversikt over helheten og for å nå
målsetningene.

Forsvarsdepartementet

FMA endrer
vedlikeholdsprogram for
den aktuelle
anleggsklassen

.~

..
FLO utfører
vedlikehold
etter nye
rutiner

•

Interessent

-+

Hæren gir faglig
innspill til gevinster
og risikoområder

Hæren
rapporter på
kvalitet og
ytelse med
bakgrunn i
nye
vedlikeholdsru
tiner
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••Eksempler på verktøy for modenhetsanalyse og ledersamtale
Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Innsikt i sektorens endringsmodenhet og samstemte og engasjerte ledergrupper legger et godt grunnlag for å lykkes med
realisering av identifiserte gevinster
Beskrivelse

Illustrasjoner (se vedlegg for maler)

Modenhetsanalyse
I tilknytning til gjennomføring av større tiltak og endring bør det tidlig utføres en analyse
som belyser modenheten langs flere akser og på ulike nivåer i organisasjonen. En slik
analyse vil gi god innsikt og brukes til å prioritere og fokusere akvtiviter i tiltaket.
Dersom for eksempel analysen viser at det er mer motstand på enkelte nivåer i
organisasjonen, vil det være nødvendig å øke fokus på kommunikasjon og forankring av
tiltaket i denne delen av organisasjonen.
Ledersamtale
Ledelsesengasjement fra start resulterer i økt grad av engasjement for endringen i øvrige
deler av organisasjonen, og gjør det mulig for ledere å lede endringen effektivt hele
veien.
En samtale der man går gjennom leders plan, mål og bekymringer kan brukes som et
verktøy for å samkjøre og aktivere ledernes rolle på forhånd for å sikre et ledelsesstyrt og
forankret endringsløp.
Et slikt verktøy vil føre til en samstemt ledergruppe som har tillit til at endringsreisen vil
bli administrert effektivt ved at:
• Ledere får gi sine innspill i prosessen
• Ledere gir sine foretrukne metoder for å holdes informert gjennom prosjektet/tiltaket

Forsvarsdepartementet
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••Oppsummering og kritiske suksessfaktorer

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Et godt grunnarbeid i identifiseringsfasen sørger for at hele gevinstrealiseringsprosessen ikke starter skjevt ut og må
derfor ikke tas lett på. Det er viktig at de viktigste interessentene har blitt involvert og har fått eierskap til prosessen.
Hva må være på plass før man går videre til neste fase

Kritiske suksessfaktorer

Ø®
Gevinstoversikt

00

En så fullstendig gevinstoversikt som mulig er viktig før man starter på planleggingsfasen
når plan for realisering av gevinster skal utarbeides. Oversikten inneholder de største
risikoene og forutsetningene for hver enkelt gevinst som tiltaket/prosjektet medfører.
Både økonomiske- og kvalitetsgevinster skal med i oversikten.

Gevinstkart eller annen visualisering

00

Et gevinstkart, en gevinstmodell eller en annen form for visualisering av gevinstområde,
gevinster og sammenheng mellom disse bør utarbeides. Dette er et godt verktøy for å
identifisere avhengigheter mellom gevinster, som igjen vil være viktig for å si noe om
hvem som bør involveres.

Kost/nytte-analyse (business case)
Utarbeid en kost/nytte-analyse (business case) som beslutningsgrunnlag for
gjennomføring/videre prosess for et tiltak/prosjekt.

Forsvarsdepartementet

00

01
02
03
04
05
06
07
08

Tidlig involvering
Så tidlig involvering som mulig av de viktigste interessentene er kritisk for vellykket
gjennomføring.
Tydelig og omforent målbilde
Alle involverte må sitte med et tydelig og omforent målbilde ved prosjektstart.
Felles forståelse av hva tiltaket vil medføre av endringer
Motvilje mot endring er en vanlig årsak til mislykket gjennomføring og det er viktig at
de berørte får en forståelse av endringene som kan komme så tidlig som mulig.
God rolle- og ansvarsforklaring
Vellykket gjennomføring krever at alle drar i samme retning på en koordinert måte.
Etablér samarbeidsform og relevante forum
Skap de riktige arenaene for effektivt arbeid med de riktige personene.
Gevinstrealisering skal tilpasses tiltaket samtidig som generelle føringer ivaretas
For mange som deltar i gevinstrealisering, må fortsatt «hverdagsjobben» gjøres.
Effektmål som er relatert til målbildet
Tiltakets hovedgevinster må reflekteres gjennom effektmålene.
Forankring og eierskap
Ledere i organisasjonen må ha eierskap og planer, og tiltak må være forankret hos
disse.
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••Planleggingsfasen

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Dersom identifiseringsfasen er grundig gjennomført har man et godt grunnlag for en god planleggingsfase. I denne fasen
fortsetter arbeidet med å følge opp interessenter, og inkludere de som trengs i planleggingen.
Planleggingsfasen skal legge grunnlaget for vellykket gjennomføring av gevinstene som
har blitt identifisert i forrige fase. Sluttresultatet fra fasen er en gevinstrealiseringsplan
som skal benyttes som et styringsverktøy for resten av gevinstrealiseringsprosessen.
Det er i denne fasen at det identifiseres hvem som skal involveres i planleggingen og
gjennomføringen av tiltakene. Et verktøy for dette er en interessentanalyse som
utarbeides i starten av fasen. Denne analysen vil i tillegg til å identifisere parter som bør
involveres i gjennomføringen også identifisere andre interessenter som blir berørt, direkte
eller indirekte. Det er viktig at det i arbeidet legges en plan for hvordan arbeidsgruppen
skal håndtere disse interessentene. Arbeidsgruppen skal i utgangspunktet lage én
interessentanalyse for hver gevinst, men dersom gevinstene er på et detaljert nivå kan
arbeidsgruppen velge å lage én interessentanalyse for flere, tilhørende gevinster.
Når nødvendige parter er involvert i arbeidet gis ansvaret for videre arbeid med hver
enkelt gevinst (eller gruppe av gevinster) til en gevinstansvarlig. Denne personen skal
delta i arbeidet med å lage gevinstrealiseringsplanen, og skal ha ansvaret for å følge opp
denne helt til gevinsten er realisert. Det er i stor grad utførende avdelinger i etatene som
må planlegge gevinstrealiseringen. Det må skje i tett samhandling med andre etater eller
avdelinger, basert på avhengigheter for gevinstene som identifisert i gevinstkart.
Det er svært viktig at etatene har god kommunikasjon og at roller og ansvar på tvers av
etater og internt i etater avklares og tydeliggjøres. Til dette kan kommunikasjonsplan
være et nyttig verktøy.

Økonomiske nullpunkter bestemmes og måles, og konkret budsjettpåvirkning fastsettes.

Forsvarsdepartementet

Planleggingsfasen har tre hovedaktiviteter og to hovedleveranser/verktøy

4

Kartlegge interessenter og vurder hvordan disse skal involveres

5
6

Definer målekriterier

III
IV

-

Planlegg gevinstrealiseringen

Interessentanalyse

Gevinstrealiseringsplan

Viktigste deltakere i denne fasen: Gevinstansvarlig må
involveres tidlig; direkte berørte parter; viktige beslutningstakere.
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••Kartlegge interessenter og vurdere hvem som skal involveres
Identifisere

Planlegge

Kartlegg
interessenter
og vurder
hvem som
skal
involveres

Gjennomføre

Dokumentere

Planlegg
gevinstrealise
ring

Definer
målekriterier

En god oversikt over berørte parter og riktig involvering av disse er kritisk for vellykket gjennomføring av ulike tiltak
Beskrivelse
Planlegging og gjennomføring må utføres av, og/eller i samråd, med personene/partene
(interessentene) som berøres. Dette er enten personer som blir direkte berørt av
gevinsten (f.eks. sammenslåing av driftsenheter vil påvirke dem som arbeider i de ulike
enhetene) eller indirekte (f.eks. de som disse driftsenhetene utfører oppgaver for). Ulike
virksomhetsledere, politisk ledelse, FST, og flere andre kan også være interessenter.

Illustrasjoner (se kap 5 for maler)
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1. Kartlegge interessenter

Når kartleggingen av interessenter er gjennomført bør gevinstansvarlig og tilhørende
team utarbeide en strategi for oppfølging av alle interessentene. I dette arbeidet skal
interessentenes «start-holdning» til prosjektet vurderes. Videre i arbeidet skal det
vurderes i hvor stor grad de ulike interessentene bør involveres, og hvilke tiltak som må
gjennomføres for å oppnå dette.
Interessentanalysen bør jevnlig sjekkes og oppdateres for å følge med at oppfølgingen er i
rute. Dersom nye interessenter oppdages underveis i planleggingsfasen eller noen av de
påfølgende fasene, bør disse inkluderes i analysen på samme måte som de øvrige
interessentene.
Forsvarsdepartementet
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Det er ikke nødvendig å involvere alle interessentene i utstrakt grad, men det kan være
behov for å holde noen informert, ta imot innspill andre, og involvere noen andre i deler
av planleggingen og gjennomføringen.
Interessentanalysen er et levende dokument som utvikles ettersom flere parter blir
involvert i prosjektet helt til man beslutter at alle de viktigste interessentene er
identifisert og kartlagt.

,-

...

~

-tunl,_U.

• HIIH~

..._,.."_

_

.

,_,,

,

.....,.,, _,

........ )_lo,n...,... - -

--

•i:iiilkl:il-•i:iiilhll-

2. Vurdere grad av involvering

3. Oppfølging av interessentene
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NB! Interessentanalysen er ikke en engangsjobb,
men må følges opp gjennom hele prosessen.
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••Eksempel: Interessentanalyse – trinn 1: Kartlegging
• Interessenter: enkeltpersoner eller grupper av personer
• Interessentens påvirkning på prosjektet:
• Høy – kan stoppe prosjektet
• Middels – kan påvirke fremgang og gjennomføring
• Lav – liten påvirkning på fremgang og gjennomføring
• Ønsket støtte fra interessenten:
• Høy – støtte er kritisk for fremgang og gjennomføring
• Middels – støtte er nødvendig, men ikke kritisk
• Lav – lite støtte er nødvendig for suksessfull gjennomføring
• Interessentens involvering ved prosjektstart og ønsket grad av involvering i
gjennomføringen:
• Ingen – vet ikke at prosjektet finnes
• Oppmerksom – vet at prosjektet finnes og vet hva hovedformålet er
• Forstår – har en forståelse for hvilken påvirkning og fordeler prosjektet vil ha for
deres funksjonsområde
• Godtar – er mottakelig og villig til å bidra i prosjektgjennomføringen til tross for
usikkerhet
• Involvert – er aktivt involvert i og bidrar i aktivitetene i prosjektet
• Eierskap – erkjenner at prosjektet tilhører dem og bidrar på en engasjer og
innovativ måte for å finne løsninger og forbedringer

Forsvarsdepartementet
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Kartlegg
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hvem som
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Planlegge
Definer
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Gjennomføre

Dokumentere

Planlegg
gevinstrealise
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Påvirkning på
prosjekt

Ønsket støtte

Involvering
(ved prosjektstart)

Ønsket grad av
involvering
(i gjennomføringen)

Lav

Høy

Ingen

Involvert

Leder HR

Middels

Høy

Forstår

Eierskap

Ansatte i
økonomi

Lav

Middels

Oppmerksom

Godtar

Middels

Høy

Forstår

Eierskap

Høy

Høy

Godtar

Eierskap

Interessenter
Berørt etat
Ansatte i HR

I
I

Leder økonomi

I

Avdeling X i FD

Forsvarsdepartementet

Det er svært viktig at etatene har god kommunikasjon på tvers av etater og internt i etater.
Alle planlagte kommunikasjonshendelser i løpet av prosjektets varighet må kartlegges,
inkludert sekvensering, målgrupper, meldinger og metoder. Kommunikasjonsplanen skal
brukes som et styringsverktøy for å planlegge, spore og rapportere om planlagt
kommunikasjon på tvers av fasene slik at både interne og eksterne informasjonsbehov blir
dekket.
Man må koordinere og utnytte interessentanalysen for kommunikasjon,
endringsforberedelser og opplæringsinitiativer, samt overvåke kommunikasjonseffektiviteten
og for å etablere passende toveiskommunikasjon- og tilbakemeldingsmekanismer.
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••Eksempel: Interessentanalyse – trinn 2: Vurdering av involvering
Identifisere
Kartlegg
interessenter
og vurder
hvem som
skal
involveres

• Hold informert: interessentene blir informert ved milepæler eller gjennom jevnlige
statusrapporter, men blir ikke tatt med i prosessen. Dette kan for eksempel være
øvrige ansatte som ikke blir berørt av et tiltak, men hvor transparens og tydelighet om
prosessen er viktig for å ikke skape unødvendig usikkerhet, rykter o.l.
• Adresser bekymringer: interessenter hvor man ønsker støtte, men som har lav
påvirkning på prosjektet. Dette kan for eksempel være tilstøtende deler av
organisasjonen eller tredjeparter som blir indirekte berørt av endringen.
• Involver ved behov: interessentene i denne kategorien trenger ikke være involvert
gjennom hele prosessen, men det kan være nødvendig å involvere enkelte på ulike
tidspunkt. Dette kan for eksempel være fageksperter med domenekompetanse eller
ansatte i linjen som blir berørt og som kan potensielt påvirke prosjektet negativt hvis
bekymringene ikke blir adressert og de føler seg ivaretatt.
• Utstrakt involvering: interessenter som har høy påvirkning på prosjektet og hvor
ønsket støtte er høy kan tilhøre denne kategorien. Det kan for eksempel være ledere
som kan påvirke prosjektet på en negativ måte og hvor det er ønsket høy grad av
støtte.

Forsvarsdepartementet

Gjennomføre

Dokumentere

Planlegg
gevinstrealise
ring

Definer
målekriterier

Høy
ADRESSER BEKYMRINGER
Interes
Interessent
A A
sent

Interes
Interessent
H H
sent

Interessent B

Interes
sent E

Interes
sent C

Interessent C

Interes
Interessen X
sen X

Interes
Interessent
D D
sent

Interessent E

Lav

UTSTRAKT INVOLVERING

Interes
sent B

Ønsket støtte

Interessentanalysens andre trinn tar utgangspunkt i oversikten over interessenter fra
første trinn. Hva de ulike interessentenes involvering ved oppstart er, og hva som er
ønsket involvering legger grunnlaget for hvor stor grad de ulike interessentene skal
involveres, og hvordan. De fire gradene er:

Planlegge

Interes
sent F

Interessent F

Interes
Interessent
G G
sent

HOLD INFORMERT INVOLVER VED BEHOV
Påvirkning på prosjektet

Høy
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••Eksempel: Interessentanalyse – trinn 3

Identifisere
Kartlegg
interessenter
og vurder
hvem som
skal
involveres

Planlegge
Definer
målekriterier

Gjennomføre

Dokumentere

Planlegg
gevinstrealise
ring

I interessentanalysens siste trinn er å lage et verktøy for å følge opp interessenter gjennom hele gevinstrealiseringsprosessen. Basert på produktene fra trinn 1 og 2 må man lage en
oversikt over interessentens «starttilstand» og ønsket grad av involvering. Tiltak må iverksettes og følges opp for å nå ønsket grad av involvering.
Et slikt verktøy må jevnlig oppdateres og brukes aktivt for å «styre» interessentene mot riktig grad av involvering.
Underveis i prosjektet kan man identifisere stadig nye interessenter. Det er viktig at disse legges til i interessentanalysen, slik at man til enhver tid har en oppdatert og fullstendig
oversikt over de ulike interessentene.

Interessentgruppe

FD

XXX

FMA

Økonomi

Oppmerksom

Forstår

Godtar

Involvert

Eierskap

Vet at prosjektet finnes og vet
hva hovedformålet er

Har en forståelse for hvilken
påvirkning og fordeler prosjektet
vil ha for deres funksjonsområde

Er mottakelig og villig til å bidra i
prosjektgjennom-føringen til
tross for usikkerhet

Er aktivt involvert i og bidrar i
aktivitetene i prosjektet

Erkjenner at prosjektet tilhører
dem og bidrar på en engasjert og
innovativ måte for å finne
løsninger og forbedringer

HR
Forsvaret

•

Økonomi

----

HR

'----~ --

Tillitsvalgte

Grad av involvering/engasjement ved identifisering
Forsvarsdepartementet

•

Nåværende grad av involvering/engasjement

•

Ønsket grad av involvering/engasjement
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••Definere målekriterier 1/2

Identifisere
Kartlegg
interessenter
og vurder
hvem som
skal
involveres

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Planlegg
gevinstrealise
ring

Definer
målekriterier

En viktig del av planleggingsfasen er å bestemme hvordan de ulike økonomiske- og kvalitetsgevinstene skal måles
En viktig del av planleggingsfasen er å bestemme hvordan de ulike økonomiske- og
kvalitetsgevinstene skal måles. Dette gjøres ofte ved å bruke målekriterier, eller
resultatindikatorer, for de ulike gevinstene som gjør det mulig å si noe om i hvilken grad
gevinstene er blitt realisert. Det bør utarbeides indikatorer for både økonomiske og
kvalitetsgevinster.
Det er krevende å definere gode målekriterier, siden disse bør være såpass avgrensede at
effekten faktisk kan måles, men så omfattende at ikke effektmålingen blir skjult.
Eksempel: Hvis en HR-avdeling har slitt med høy arbeidsbelastning på grunn av lite
hensiktsmessige IT-systemer, så vil ikke en før- og ettermåling av HR-medarbeidernes
arbeidsmengde nødvendigvis være tilfredsstillende for å si noe om en gevinst er realisert,
da en overføring av arbeid fra HR til f.eks. IT-avdelingen kan totalt sett gi lik total
arbeidsmengde. I et slikt tilfelle bør i så fall både HR- og IT-avdelingenes arbeidsmengde
måles før og etter tiltaket er gjennomført.
Allerede i identifiseringsfasen har målbilde og effektmål blitt utarbeidet for det aktuelle
tiltaket. Målekriteriene skal utarbeides med utgangspunkt i effektmålene, og dersom en
grundig jobb gjøres med definering av effektmålene i identifiseringsfasen så vil det
forenkle arbeidet vesentlig i planleggingsfasen.
Det er samtidig viktig å involvere alle berørte parter på tvers av etater og innad i etater
basert på gevinstkartet. Sammen må de konkretisere økonomiske gevinster ned på laveste
hensiktsmessige nivå både for budsjettering og for rapportering. For enkelte tiltak vil
årsverk i sektoren være uforandret, siden frigjorte årsverk i administrasjon kan bli overført
til operativ kapasitet. Poenget er å kunne se både helheten men også de ulike delene som
bidrar inn i den helhetlige gevinstrealiseringen.
Forsvarsdepartementet

Vellykket gevinstrealisering: Digitalisering av enkelte oppgaver har ført til mindre
arbeidsoppgaver for HR, men noe mer for IT. Total arbeidsmengde er likevel redusert.
15

14
3

10

--------

2

--------------

HR
IT

7

5
Nullpunktsmåling

7

••

Arbeidsmengde
etter tiltak (HR)

Arbeidsmengde
etter tiltak (IT)

Sluttmåling

Mislykket gevinstrealisering: Arbeidsmengden i HR har blitt redusert, men total
arbeidsmengde har økt siden IT har betydelig høyere arbeidsmengde enn før tiltaket.
15

- -

16
4

3

10

--

--

7

-

••

HR
IT

9

5
Nullpunktsmåling

Arbeidsmengde
etter tiltak (HR)

Arbeidsmengde
etter tiltak (IT)

Sluttmåling
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••Definere målekriterier 2/2

Identifisere
Kartlegg
interessenter
og vurder
hvem som
skal
involveres

Planlegge
Definer
målekriterier

Gjennomføre

Dokumentere

Planlegg
gevinstrealise
ring

Kan vi lese det direkte ut fra regnskapet?
I noen tilfeller kan relevante måleindikatorer identifiseres som størrelser som viser seg
gjennom transaksjoner i regnskapet med en tydelig kontostreng. I de fleste tilfeller er det
allikevel mer komplisert enn som så. Det er som regel ikke så enkelt å identifisere effekten
av et tiltak gjennom regnskapet. Noen ganger må flere ulike størrelser fra regnskapet
sammenstilles for å få frem et komplett bilde, og i de fleste tilfeller må dette kombineres
med måleindikatorer som ikke finnes i regnskapene.
I en stor forsvarssektor med ulike ERP- og rapporteringssystemer i etatene blir ikke bildet
mindre komplisert. Det viktigste tiltaket for å finne målekriterier er derfor at
gevinstansvarlige og involverte fra ulike berørte enheter møtes og sammen diskuterer seg
frem til hvilke indikatorer som kan brukes, og at denne samhandlingen starter tidlig i
planleggingsfasen.
Andre relevante måleindikatorer kan være økt kvalitet, bedret arbeidstilfredshet, lengre
ståtid m.m. Slike eksempler kan bidra til økt operativ evne innenfor rammene som er gitt
og bidrar således til forsvarssektorenes samfunnsoppdrag.
Det er viktig å identifisere ulike relevante målparametre under planlegging av
gevinstrealisering. Eksempelvis kan måleparametre på gevinstrealisering innen
vedlikehold være hvor lang tid utstyr er operativt vs hvor mye tid utstyret ikke er klart for
bruk.

Forsvarsdepartementet
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••Planlegg gevinstrealiseringen 1/2
Når målekriteriene er definert, må det gjennomføres nullpunktsmålinger. Disse skal si
noe om dagens tilstand, og skal brukes for å følge opp realisering av gevinstene etterhvert
som tiltak gjennomføres. Nullpunktsmålingene brukes også i dokumenteringsfasen som
en baseline for endelig resultat. Virksomhetsledelsen skal kontrollere at nullpunktet er
etablert og tilfredsstillende definert.
Detaljering av gevinstoversikten
Med utgangspunkt i gevinstoversikten som ble utarbeidet i identifiseringsfasen gjøres
planlegging av hvordan måling og rapportering av gevinstrealiseringen skal gjennomføres.
Detaljeringsgraden varierer ut i fra kompleksitet, men disse opplysningene bør som et
minimum inngå:
•
•
•
•
•
•

Gevinstansvarlig
Måleindikator
Måleenhet
Målemetode
Målefrekvens
Nullpunktsmåling (baseline)

Det er svært viktig at gevinstansvarlige og involverte fra ulike berørte enheter involveres
for å utarbeide den detaljerte planen sammen. Det er naturlig at noen forutsetninger har
endret seg siden gevinstoversikten ble utarbeidet. Dersom det oppdages endringer som
kan få konsekvenser for målverdien for gevinstrealiseringen så må realismen i, og
størrelsen på gevinstrealiseringen vurderes
Forsvarsdepartementet

Identifisere
Kartlegg
interessenter
og vurder
hvem som
skal
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Planlegge
Definer
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Gjennomføre

Dokumentere

Planlegg
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Kvalitetsgevinster
Noen kvalitetsgevinster kan kvantifiseres i for eksempel prosent eller antall. Et eksempel
på dette fra vedlikehold var hvor mye tid operativt utstyr står på verksted vs. Hvor mye tid
utstyret er klart for bruk. Ved å måle dette over tid kan man se hvilken effekt en endring
har hatt.
Det er også viktig å beskrive kvalitetsgevinster selv om de ikke kan måles. Dersom det ikke
lar seg gjøre å utarbeide måleindikatorer så må kvalitetseffekter beskrives. Dette kan for
eksempel gjelde bruk av kompetanse til formål som støtter bedre opp under forsvarets
mål.

Gevinstoversikt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevinstområde
Gevinst
Beskrivelse
Type
Tidshorisont
Risikoprofil
Estimert gevinstpotensial
Måleindikatorforslag
Forutsetninger

Input fra
planleggingsfasen

Gevinstrealiseringsplan

• Gevinstansvarlige
• Konkretisering av gevinster
• Definerte måleindikatorer
med måleenheter
• Nullpunktsmålinger
• Målverdier
• +++
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••Planlegg gevinstrealiseringen 2/2

Identifisere
Kartlegg
interessenter
og vurder
hvem som
skal
involveres

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Planlegg
gevinstrealise
ring

Definer
målekriterier

Gevinstoversikten utvides til å inneholde nullpunktsmåling og periodisering av planlagte gevinster
Synlige konsekvenser i budsjettene
Økonomiske gevinster skal synes i regnskapene og budsjettene. Det kan gjøres ved å legge
en egen post i budsjettet markert med navnet på gevinsten og størrelsen på det planlagte
beløpet. Så langt det er mulig bør planen inneholde detaljer om hvordan budsjettmessige
konsekvenser synliggjøres ved hjelp av økonomimodellen og kontostrengen, og dermed
kan rapporteres på ved hjelp av regnskapet. Det kan være vanskelig å bryte gevinster ned
til størrelser som vil kunne synes i regnskapstransaksjoner. Det bør allikevel etterstrebes,
og i mange tilfeller kreves en detaljert gjennomgang av de praktiske og regnskapsmessige
implikasjonene av et tiltak for å kunne lykkes. I andre tilfeller må vi leve med at gevinsten
ikke kan følges fra måned til måned i regnskapet. Da blir andre målekriterier desto
viktigere.
Avklaringer knyttet til måling og rapportering
I planleggingsfasen er det svært viktig å gjøre avklaringer på detaljert nivå knyttet til hvilke
gevinster som er forventet og når. Involverte fra ulike berørte enheter bygger på
gevinstoversikt og gevinstkart og planlegger ut i fra dette når og hvor gevinster skal hentes
ut. Målekriteriene planlegges detaljert og periodisert så detaljert som mulig, helst på
månedsnivå.

I mange tilfeller vil man oppleve at tilstanden blir verre før den blir bedre. Det kan for
eksempel skyldes at ansatte må gjennom en periode med opplæring og tilpasning til en
ny måte å jobbe på, slik at de i en overgangsfase bruker lengre tid på samme oppgave enn
de gjorde før endringen. Dette bør også være en faktor i vurderingen av når man skal
gjennomføre måling av gevinstene, og i tolkningen av måleresultatene.
Disse vurderingene må gjøres så langt det lar seg gjøre allerede i planleggingsfasen.
Post 01 Driftsutgifter
Posten foreslås redusert nominelt med 392. 1 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett for
2018. Nedenfor følger endringene fra 20 18 til 2019:

Tabell 5 5 Endringer fra 2018
(i mill . kr.)
Saldert budsj ett 20 18

9 609, 5

Lønns-, soldat- og priskompensasjon

247,9

Tekniske endringer

85,9

Frigjøring av midler gjennom forbedring og effektivisering

-399,2

A vbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen

-74,1

LTP-styrking

121,0

Øvrige endringer

-3 73,6

Forslag 2019

9 217,4

';jf l ~

De tekniske endringene som foreslås er blant annet knyttet til økt salg av verkstedtjenester. I f.i!ltL___ .
kapasiteter i Forsvaret skal effektivisere for 473,3 mill. kroner i 20 19. I dette inngår av byråk Tt m•
t
rings- og effektiviseringsreformen med en I"eduksjon på 74,1 mill lcroneL
J ,._

•

~

Når skal ettermålinger gjøres?
På den ene side vil måling som er gjort en stund etter at tiltaket er avsluttet, normalt
fremstå bedre med hensyn til gevinstoppnåelse. På den annen side er det slik at jo senere
i tid målingene gjøres, desto vanskeligere er det å slå fast at gevinstene skyldes prosjektet
og ikke andre endringer som har skjedd i prosjektets omgivelser.
Forsvarsdepartementet
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••Oppsummering og kritiske suksessfaktorer

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

En god planlegging er viktig for et godt grunnlag for vellykket gjennomføring. Mange gevinstrealiseringsprosjekter
mislykkes fordi planleggingen ikke har vært godt nok.
Hva må være på plass før man går videre til neste fase

Kritiske suksessfaktorer

Ø®
Interessentanalyse

00

Det er laget en fullstendig oversikt over alle enkeltpersoner og grupper som blir berørt av
tiltaket eller som har påvirkning på prosjektet. Det er vurdert i hvilken grad disse kjenner
til tiltaket, og i hvilken grad de bør kjenne til det før gjennomføringen starter og underveis
i prosessen. Det er også utarbeidet en oversikt for interessentoppfølging.

Kommunikasjonsplan

00

Det er laget en mer detaljert kommunikasjonsplan for hvordan de aller viktigste
interessentene skal involveres i prosjektet. Denne planen supplerer interessentanalysen,
og sørger for at man når de mål man har satt for grad av involvering til hver enkelt
interessent.

Gevinstrealiseringsplan

00

Gevinstoversikten er bygget ut på en slik måte at den beskriver hvem som eier og hvem
som er ansvarlig for hver enkelt gevinst. Den inneholder også konkrete startverdier, gode
målekriterier og en ønsket målverdi. Planen ivaretar også de største risikoene og hvordan
disse skal håndteres. Den har også forventet gevinstrealisering over tid i gjennomføringen.

Forsvarsdepartementet

01

Håndter risikoer og hindringer
Alle risikoer og hindringer som kan påvirke gevinstrealiseringen må håndteres
fortløpende.

02

Troverdige og målbare måleparametre
Definer måleparametre slik at gevinster er troverdige og målbare både før og etter en
endring.

03

Kartlegg endringer som innføres på detaljert nivå
Endringer må kartlegges på et hensiktsmessig detaljert nivå slik at man skal klare å
bedre forutsi hvilke risikoer, forutsetninger og utfordringer som kan oppstå.

04

Estimer gevinstpotensialet av endringen over tid
Å estimere gevinstpotensial over tid er nødvendig for å følge opp realiseringen på en
god måte. Dersom man tidlig ikke ser de gevinster som er estimert, har man bedre
forutsetninger for å «justere kurs» tidlig.

05

Etabler nullpunkter før implementering av løsning
Det er viktig at nullpunkter blir bestemt så tidlig som mulig og at alle er omforente
om disse.

06

Eierskap til gevinstansvarlige
I løpet av planleggingsfasen bør de gevinstansvarlige ha fått et eierskap til prosessen.
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3 Gevinstrealiseringsprosessen
3.3 Gjennomføre

Forsvarsdepartementet
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••Gjennomføringsfasen

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

I denne fasen begynner vi å se realiserte gevinster
I gjennomføringsfasen avsluttes endringstiltaket som skal gi resultater i form av gevinster.

Gjennomføringsfasen har to hovedaktiviteter og tre hovedleveranser/verktøy

Det er viktig at det rapporteres eksplisitt om gevinstrealiseringen i virksomhetens
ordinære rapporteringskanaler, og grunnlaget for rapporteringen må utarbeides med
involvering av alle berørte parter, eventuelt gjennom den etablerte arbeidsgruppen.

7

Samhandle med de gevinstansvarlige og andre viktige interessenter

Et tiltak kan strekke seg over en lang periode, og forutsetninger for måleparametere kan
endres underveis. Håndtering av endrede forutsetninger for realisering må skje i tett
samarbeid mellom de involverte og gjennom oppdateringer av gevinstrealiseringsplanen.

8

Oppdatere og følge opp styringsverktøy

I denne fasen er ansvaret i stor grad ved utførende avdelinger i etatene, men hele tiden i
kontakt med andre involverte parter. I gjennomføringsfasen skal planene følges i form av
oppdaterte målinger, rapporteringer og bredt samarbeid mellom involverte og berørte
enheter. En viktig forutsetning for å lykkes er derfor at de samme rollene som
gjennomførte planleggingsfasen forblir involvert videre og fortsetter samarbeidet.
Det må opprettes samhandlingsarenaer for arbeidsgruppen hvor oppdaterte målinger og
rapporteringer diskuteres og hvor det etableres et omforent bilde som rapporteres
gjennom ordinære kanaler.
Arbeidsgruppen må også involvere andre interessenter ved behov, både for å kommunisere ut til berørte enheter, men også for å få deres innspill inn i konkrete problemstillinger
som må håndteres underveis i gevinstrealiseringen. Felles rapporteringsverktøy for
gevinstrealisering i sektoren brukes for å sikre felles holdepunkter og omforent bilde.
Det er viktig at deltakerne i arbeidsgruppen får prioritert tid til å gjøre arbeidet, samt at
det er fokus på kompetanseoverføring, og oppgaver for å planlegge, designe, utføre og
administrere kompetanse- og erfaringsoverføringsprosessen til videre arbeid.
Forsvarsdepartementet

III
IV
V

-

Oppdatert interessentanalyse med oppfølging av kommunikasjonsplan

Oppdatert gevinstrealiseringsplan

Gevinstrapporter

Viktigste deltakere i denne fasen: Gevinstansvarlig; utførende avdelinger;
øvrige viktige interessenter; berørte i andre etater
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••Samhandling med gevinstansvarlig og viktige interessenter
Identifisere

Samhandle

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Følge opp

Ansvaret for å etablere eierskap til gevinstene ligger hos virksomhetsledelsen og bør
derfor være forankret der. Det er viktig at eierskapet til gevinstene har blitt etablert så
tidlig som mulig i prosessen, gjennom tidlig involvering av berørte.

Også viktige interessenter i henhold til interessentanalysen bør følges opp for å skape
forståelse for prosjektet. Dersom det er gjort en grundig interessentanalyse, inneholder
denne også informasjon om hvordan disse interessentene skal følges opp.

I gjennomføringsfasen må de gevinstansvarlige og andre viktig interessenter ha jevnlig
kontakt for å sikre at forståelsen for, og forankringen av, gevinstene fremdeles er til stede
hos de gevinstansvarlige, slik at de forplikter seg til den endringen som kommer. Denne
kontakten er sentral for å

Normalt bør de samme personene som etablerte eierskapet til gevinstene, være involvert
i å holde kontakten med de gevinstansvarlige og andre interessenter.

• sikre at den gevinstansvarlige er kjent med hvilke gevinster som forventes av
prosjektet, og størrelsen på dem
• oppnå enighet om hva den gevinstansvarlige må gjøre for at gevinstene skal kunne tas
ut – det kan dreie seg om konkrete tiltak i organisasjonen, som kompetanseheving og
omorganisering

Det betyr at personer som har god kjennskap til tiltaket, og som er involvert i
oppdateringen av gevinstrealiseringsplanen, bør ha den jevnlige kontakten, mens det
overordnede ansvaret ligger hos virksomhetsledelsen og bør være forankret der.
Kontakten med de gevinstansvarlige pågår gjennom alle fasene for gjennomføring av selve
tiltaket.

• oppnå økt motivasjon og en sterkere følelse av eierskap til gevinstene hos den
gevinstansvarlige
Når det etableres eierskap til en gevinst, bør det samtidig avtales en gjensidig
forpliktende tidsplan som sikrer jevnlig kontakt mellom den gevinstansvarlige og
henholdsvis tiltaksansvarlige og de berørte i linjen. Hvor hyppig denne kontakten bør
være, avhenger av tidsperspektivet for realiseringen av gevinsten og hvilken type gevinst
det er snakk om. Dette er informasjon som skal ligge i gevinstrealiseringsplanen.

Forsvarsdepartementet

Etat

Innsats

Utredning
Hovedprosess i

f orsvarssektor

• Potensial
• Gevinstområder

• Ambisjonsnivå
• Period isering

• Op pdrag
• Styringsparametere

• Leveranser
• Gevinstoversikt

Detalj eringsgradgevinster
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••Oppdatering og oppfølging av gevinstrealiseringsplan
Gevinstrealiseringsplanen er en operativ handlingsplan for virksomhetsledelsen. Den skal
brukes av linjeorganisasjonen i oppfølgingen av tiltakets resultater.
Gjennomføringen av denne planen er kjernen i gevinstrealiseringsprosessen. Å etablere
eierskap til gevinstene og å ha jevnlig kontakt med de gevinstansvarlige og andre viktige
interessenter er særlig viktige forutsetninger for å få til en vellykket gevinstrealisering.
Disse aktivitetene dreier seg om å forankre gevinstene og etablere og følge opp
gevinstansvarligrollen slik at gevinstrealiseringen blir mer effektiv.
Det er viktig å være oppmerksom på at alle typer gevinster som er identifisert bør følges
opp for at de skal bli realisert. Dette gjelder også kvalitetsgevinster, som vanligvis ikke gir
utslag på virksomhetenes budsjetter. Hvordan oppfølgingen konkret skal skje, bør fremgå
av gevinstrealiseringsplanen. Målinger av fremdriften underveis er svært viktig for å
kunne gjennomføre god oppfølging. Målingene bør skje så ofte det er hensiktsmessig,
gjerne månedlig. Disse målingene vil danne grunnlag for å kunne rapportere på
gevinstrealisering gjennom ordinær rapportering, slik som resultat- og kontrollrapporter
til departementene (RKR).
I gevinstrealiseringsplanen skal det stå hvilke konkrete tiltak som må gjennomføres for at
de forventede gevinstene skal kunne realiseres. Det kan for eksempel være krevende,
men nødvendig, å iverksette motivasjons- og kompetansetiltak for at de ansatte skal
akseptere endringene og bli motivert til å jobbe for å realisere gevinstene av prosjektet.
Det er viktig at slike tiltak blir iverksatt tidlig nok i prosessen, slik at linjeorganisasjonen er
best mulig forberedt til realiseringsfasen.

Forsvarsdepartementet

Identifisere

Samhandle

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Følge opp

For å unngå duplisering av aktiviteter og tiltak, bør identifiserte gevinstrealiseringstiltak
inngå der det er mest hensiktsmessig. Dette kan være i egne prosjektplaner eller som del
av virksomhetens ordinære planverk.
Gevinstrealiseringsplanen legger opp til løpende risikovurdering med tilhørende
risikoreduserende tiltak. Dersom det er identifisert slike tiltak i gevinstrealiseringsplanen,
bør virksomhetsledelsen eller de gevinstansvarlig vurdere om de skal iverksettes.
Det er virksomhetsledelsen som har det overordnede ansvaret for at tiltakene i
gevinstrealiseringsplanen blir gjennomført. Som en hovedregel er det de gevinstansvarlige
som får ansvar for gjennomføringen. I forbindelse med gevinstrealisering som berører
ulike etater må den gevinstansvarlige sørge for at nøkkelpersoner i de andre etatene også
involveres i prosessen.
Oppdrag
Gevinstrealiseringsplan

Iverksetting av tiltak

Oppdatere

Måling av effekt
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••Oppsummering og kritiske suksessfaktorer

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Gjennom hele gjennomføringsfasen er interessentanalysen og gevinstrealiseringsplanen viktige verktøy. Gevinstmålinger
må gjennomføres jevnlig for å følge opp progresjon og identifisere avvik og utfordringer.
Hva må være på plass før man går videre til neste fase

Kritiske suksessfaktorer

Ø®
Oppdatert interessentanalyse

00

Interessentanalysen er oppdatert i gjennomføringsfasen. Det innebærer at de ulike
interessentene er fulgt opp og at oversiktene er oppdaterte. Det innebærer også at nye
interessenter er oppført i interessentoversikten og at deres involvering og oppfølging er
vurdert.

Oppdatert gevinstrealiseringsplan

03

Kostnader og ulemper må aktivt håndteres
Utvikling i kostnader og ulemper underveis i prosessen må vurderes ved hjelp av
gode rapporteringsstrukturer. Samtidig bør man også sørge for å redusere
kostnadene eller ulempene mest mulig.

04

Endringer i forutsetninger må aktivt håndteres underveis
Dersom viktige rammebetingelser for gevinstrealiseringen endres underveis er det
virksomhetsledelsen som må ta stilling til hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.

00

Gevinstmålinger bør gjennomføres jevnlig og i henhold til gevinstrealiserinsplanen. Måling
bør også sendes til dem som har et overordnet ansvar for gevinstrealiseringsprossesen
eller som følger opp flere ulike gevinstrealiseringsprosesser.

Forsvarsdepartementet

02

Tiltak må iverksettes når realiseringen av gevinster ikke er tilfredsstillende
Kontinuerlig måling, rapportering og statusvurdering gjør det mulig å justere kursen
underveis.

00

Gevinstrealiseringsplanen er brukt som styringsverktøy i løpet av gjennomføringsfasen.
Den har blitt brukt for å styre og følge utvikling av den enkelte gevinst mot planen. Nye
gevinster har også blitt oppført i planen.

Gevinstmålinger

01

Gevinstrealisering krever kontinuerlig styring og systematisk oppfølging underveis
Styringen må foregå i henhold til utarbeidede måleindikatorer og roller og ansvar fra
identifiserings- og planleggingsfasen.
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3 Gevinstrealiseringsprosessen
3.4 Dokumentering

Forsvarsdepartementet
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••Dokumentasjonsfasen

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Avslutning og evaluering av gevinstrealiseringsløpet
Fasen dekker avslutning av gevinstrealiseringsløpet, og inneholder dokumentasjon av
oppnådde gevinster samt evaluering av prosessen for fremtidig læring.
Det viktigste i dokumentasjonsfasen er å følge opp gevinstrealiseringsplanen. Det vil si å
gjennomføre ettermålinger og vurdere de bestemte størrelsene for nullpunktsmålingene
samt utviklingen av disse i tiden fra gevinstrealiseringen startet og frem til avslutningen.
Grunnlaget for dokumentasjonsarbeidet blir gjort underveis i planleggings- og
gjennomføringsfasen ved å etablere omforente og etterprøvbare KPI-er og planer som kan
følges over tid og som kan vurderes og evalueres i ettertid.
Det mest sentrale spørsmålet å svare på i en dokumentasjonsfase er om de forventede og
planlagte gevinstene har blitt hentet ut, og hvorfor det eventuelt er avvik i henhold til
planen.
I tillegg må det vurderes om ytterligere gevinster kan hentes ut, og om det har dukket opp
nytt potensiale for gevinstrealisering underveis.
Virksomhetsledelsen må ha ansvaret for at det gjennomføres ettermålinger,
dokumentasjon og evaluering av oppnådd resultat. De berørte enhetene, gjennom
arbeidsgruppen, må utføre arbeidet, som skal lede frem til en sluttrapport.
Representanter for etatsledelsene har en større rolle i denne fasen enn i planleggings- og
gjennomføringsfasen. Det er fordi dokumentasjonen skal gi grunnlag for beslutninger om
fremtidige tiltak.

Forsvarsdepartementet

Dokumenteringsfasen har to hovedaktiviteter og tre hovedleveranser/verktøy

9

Kontrollere og følge opp tiltak

10

Evaluere resultater

III
IV

Oppdatert interessentanalyse med oppfølging av kommunikasjonsplan

VI

Avsluttende rapportering

-

Oppdatert gevinstrealiseringsplan med sluttresultater

Viktigste deltakere i denne fasen: Gevinstansvarlig,
økonomifunksjon, andre ansvarlige i linjen og evt. hos andre parter.
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••Kontroll og oppfølging mot målinger
Det å dokumentere realiserte gevinster innebærer å måle i hvilken grad de ulike
gevinstene er realisert som forutsatt i gevinstrealiseringsplanen.
Dokumenteringen av realiserte gevinster er normalt en oppfølging av nullpunktsmålingen.
Resultatene av nullpunktsmålingen brukes som sammenlikningsgrunnlag for å måle hvor
store gevinster tiltaket faktisk har gitt.
Dersom det er betydelige avvik mellom størrelsen på disse dokumenterte gevinstene og
størrelsen på de gevinstene som var forventet i gevinstrealiseringsplanen, bør
linjeorganisasjonen undersøke hva som er årsakene til avvikene. Videre bør linjen vurdere
om det er potensial for å ta ut større gevinster hvis det blir gjort mer
gevinstrealiseringsarbeid.
Dersom det underveis er identifisert nye gevinster av tiltaket, som virksomhetsledelsen
ønsker å få realisert, bør også disse dokumenteres. Dette vil være positive, men ikke
forventede virkninger som skal være tatt inn i den oppdaterte gevinstrealiseringsplanen.

Beslutningen om hvorvidt det skal gjøres mer gevinstrealiseringsarbeid, tas av
virksomhetsledelsen etter at gevinstrealiseringsplanen er gjennomført og på bakgrunn av
evaluering og sluttrapport.
Dokumenteringen av de realiserte gevinstene skjer som oftest i realiseringsfasen, men
bygger på arbeid med å utvikle måleindikatorer og å planlegge evaluering som bør starte i
tidligere faser.
Hvor omfattende jobben med å dokumentere gevinster skal være bør tilpasses hvor
enkelt det er, og hvor store gevinstene forventes å bli.
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Identifisere
Kontroll og
oppfølging
mot målinger

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

Evaluere
resultater

En nullpunktsmåling vil gi forhåndsdefinerte indikatorer for én eller flere av gevinstene.
Da skal man som et minimum følge opp med en ny måling av disse indikatorene. Det kan
også være behov for å utvikle nye indikatorer.
Ved gevinstrealisering fra større tiltak bør man gjennomføre en bredere evaluering enn
bare å måle på indikatorer.
Når gevinstene er dokumentert, bør linjeorganisasjonen vurdere om det skal arbeides
mer med å realisere gevinstene. Dersom gevinstene viser seg å være betydelig mindre
enn det som var forventet, vil det være naturlig å se om det er forutsetninger som ikke er
oppfylt, eller om risikofaktorer har slått til. Dersom forutsetningene ikke har blitt oppfylt,
bør linjeorganisasjonen vurdere om ytterligere arbeid for å oppfylle forutsetningene kan
forsvares, ut fra forventningen om størrelsen på gevinstene. Dersom det er risikofaktorer
som har slått til, bør linjen vurdere å iverksette tiltak for å motvirke effekten av
risikofaktorene, ut ifra en kost- nyttevurdering.
Målbilde

t
Nullpunktsmåling

Fortløpende
måling

Sluttmåling

Oppfølging av tiltak

Evaluering av måloppnåelse
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••Evaluere resultater
Hensikten med å oppsummere gevinstrealiseringsprosessen er å gi en oversikt over de
gevinstene som har blitt realisert som følge av tiltaket, og gi læring til neste gang
linjeorganisasjonen skal planlegge gevinstrealisering. Dersom oppsummeringen gjøres på
en god måte, kan man blant annet bli bedre i stand til å håndtere usikkerhet i neste
prosjekt.
Når de involverte vet at det skal gjennomføres en sluttrapportering, kan det gi større
insentiver til å tydeliggjøre størrelsen på gevinstene i gevinstrealiseringsplanen. Visshet
om at det skal gjennomføres en sluttrapportering, kan også bidra til at gevinstene ikke blir
overvurdert i den innledende kost-nytte analysen.

Identifisere
Kontroll og
oppfølging
mot målinger

Planlegge

Gjennomføre

Evaluere
resultater

• Ble noen gevinster større enn forutsatt i gevinstoversikten? Hvorfor ble de i så fall det?
• Dukket det opp ikke forventede gevinster underveis?
• Hvordan ble disse håndtert?
• Har rolle og ansvarsfordelingen fungert etter hensikten? Hva fungerte, og hva fungerte
ikke?
• Oppsummering: Hvilken lærdom kan trekkes her? Hvilke erfaringer bør
virksomhetsledelsen ta med seg til gevinstrealiseringsprosessen i neste tiltak?

Rapporten som utarbeides kan være kortfattet og kan gi svar på følgende spørsmål:

Virksomhetsledelsen har ansvaret for å bestille den avsluttende rapporteringen.

• Ble gevinstrealiseringsplanen oppdatert underveis og overlevert til linjen som planlagt?

Linjeorganisasjonen utfører selve rapporteringen, før den godkjennes av ledelsen.

• Hva ble de faktiske gevinstene av prosjektet sammenliknet med de planlagte
gevinstene?

Resultatene skal rapporteres når størstedelen av tiltakets (forventede) gevinster er
realisert. Rapporteringen presenteres når linjen skal ta stilling til eventuelle videre
gevinstrealiseringstiltak.

• Hva er eventuelt årsakene til at ikke alle planlagte gevinster ble hentet ut?
• Var det forutsetninger som ble identifisert i gevinstrealiseringsplanen, som ikke ble
oppfylt?
Inntraff noen av risikofaktorene som ble identifisert i gevinstrealiseringsplanen?
Ble noen av gevinstene overvurdert, eller ble noen typer gevinster ikke realisert i det hele
tatt?
Forsvarsdepartementet

Dokumentere

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere
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• Har de planlagte gevinstene blitt hentet ut?
• Har noen gevinster vært overvurdert, eller har gjennomføringen ikke lyktes?
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••Oppsummering og kritiske suksessfaktorer

Identifisere

Planlegge

Gjennomføre

Dokumentere

God avsluttende dokumentering er viktig for å vise til de faktisk resultater av gevinstrealiseringen. Det er også viktig for å
dokumentere lærdom som man har erfart gjennom prosjektet, slik at man kan ta med dette i senere gevinstprosjekter.
Hva må være på plass før man avslutter dokumenteringsfasen.

Kritiske suksessfaktorer

Ø®
Oppdatert interessentanalyse

00

Interessentanalysen er oppdatert i gjennomføringsfasen. Det innebærer at de ulike
interessentene er fulgt opp og at oversiktene er oppdaterte. Det innebærer også at nye
interessenter er oppført i interessentoversikten og at deres involvering og oppfølging er
vurdert.

Oppdatert gevinstrealiseringsplan

00

Gevinstrealiseringsplanen er brukt som styringsverktøy i løpet av gjennomføringsfasen.
Den har blitt brukt for å styre og følge utvikling av den enkelte gevinst mot planen. Nye
gevinster har også blitt oppført i planen.

Avsluttende rapportering

00

Informasjonen som ligger i den oppdaterte interessentanalysen og
gevinstrealiseringsplanen vil gi et god grunnlag for å dokumentere resultatene fra
gevinstrealiseringsprosessen. I den avsluttende rapporteringen bør resultatene evalueres
opp mot det som var plan, og eventuelle avvik dokumenteres og forklares.

Forsvarsdepartementet

01

Ettermålinger viser situasjonen etter en endring og er et mål på faktisk realisert
gevinst
Allerede fra starten av tiltaket er det nødvendig at alle involverte sitter med et tydelig
og omforent målbilde, slik at involverte har samme oppfatning av hva som måles
underveis og vurderes i etterkant.

02

Rapportering av gevinster bør følge ordinære rutiner og rapporteringsveier
Ved å inkludere rapportering av gevinster i ordinære rapporteringsveier kan
virksomhetsledelse holde oversikt på lik linje med involverte i tiltaket. Det er allikevel
viktig at rapporteringen er eksplisitt på at den gjelder gevinstrealisering.

03

Revider aktiviteter og utfør forbedringer for å sikre best mulig realisering av
gevinster
Vurder om endringer er tilstrekkelig kommunisert og forstått, og iverksett ytterligere
forbedringer dersom det antas å gi ytterligere gevinstrealisering

04

God rolle- og ansvarsforklaring
Vellykket gjennomføring krever at alle drar i samme retning på en koordinert måte.

46

••:R

Forsvarsdepartementet

4 System for rapportering
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••System for måling og rapportering
Måling og rapportering av planlagte og realiserte gevinster skal skje via et fast format for å muliggjøre sammenstilling på
tvers av Forsvarssektoren
Beskrivelse
Planlagte og realiserte gevinster bør gjennomgås i
relevante lederforum i virksomhetene, med den
frekvensen som syntes hensiktsmessig. Som et minimum
må gevinstrealisering gjennomgås som forberedelse til og
input til RKR rapportering

Illustrasjon
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Gevinstrealiseringsplanen er basert på en mal som
etatene skal følge. Dette muliggjør sammenstilling på
aggregert nivå i sektoren, for eksempel i et dashboard.
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Etatene er ansvarlig for å ha en oppdatert oversikt over
gevinster og deres planlagte gevinstuttak. I tillegg skal
oversikten holdes oppdatert med til enhver tid gjeldende
realiserte gevinster.
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Dashboard som sammenstiller og
aggregerer gevinstrealiseringsplaner
fra etatene.
Dashboard kan også inneholde
potensialet i neste langtidsperiode som
identifisert av FFI.
Dashboard gir mulighet til å se på
planlagte og realiserte gevinster langs
flere dimensjoner, samt tilsvarende
sammenlikning mot potensialet fra FFI
I dashboard kan informasjon filtreres
ned til hver enkelt etat

Gevinstrealiseringsplaner fra etatene.
Inneholder oversikt over planlagte og
realiserte økonomiske gevinster og
kvalitetsgevinster.
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••Prosess for rapportering
Månedlig rapportering sikrer tett oppfølging av gevinster og danner grunnlag for diksjusjon og beslutninger knyttet til
avvik og risikoområder
Beskrivelse

Prosesskart

Gevinstrealiseringsplan eies av den enkelte etat. Den
enkelte etat er ansvarlig for å oppdatere oversikten i tråd
med frekvensen og periodisering av planlagte gevinster.
Oversikten skal til enhver tid inneholde alle planlagte
økonomiske gevinster, samt de faktiske realiserte
gevinstene.

Programkontor
(prosjekt i
sektoren)

Til høyre illustreres prosessen for rapportering og hvilke
aktører som er involvert.

Etat 1

Identifisere
gevinster i egen
etat

Etat 2

Identifisere
gevinster i egen
etat

For store prosjekter som går på tvers av de ulike etatene i
sektoren, som f.eks. i forbindelse med reformer eller
langtidsplaner, kan det være nødvendig å opprette et
programkontor eller en lignende enhet som støtter
koordinering på tvers av etatene.

Forsvarsdepartementet

Bistå med prinsipielle
avklaringer mtp måling,
estimater og periodisering

Avklare og
beslutte
gevinsteierskap,
inkludert
fordeling av
effekt mellom
etater

Godkjenne plan
for de enkelte
gevinstene

Gjennomføre
nullpunktsmåling

Estimere og
periodisere
gevinster

Måle og
rapportere

Gjennomføre
nullpunktsmåling

Estimere og
periodisere
gevinster

Måle og
rapportere

Sammenstille
på tvers av
etater

. •. 11._••••
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••Gevinstrapportering
Rapportering skal inneholde følgende informasjon for hver enkelt gevinst og muliggjør dermed sammenstilling av denne
informasjonen på tvers av etater i forsvarssektoren
Beskrivelse
Rapporteringsmalen inneholder flere kolonner som skal
fylles ut for hver enkelt gevinst.
Her det det viktig å holde dette på et nivå som gjør at
gevinster kan følges opp. Det betyr at et større prosjekt
typisk vil ha et stort antall gevinster, avhengig av hvilken
type gevinst det er snakk om.
I tillegg vil det til enhver tid være prosjekter som har
gevinster i ulike etater.

Kolonne
Gevinstnavn
Gevinsttype
Beskrivelse
Tilknyttet prosjekt/reform
Etat
Gevinstansvarlig
Tema
Gevinstområde
Kategori
Forutsetninger og avhengigheter
Risiko
Gevinstrealiserings-tiltak
Estimert varig gevinst (helårseffekt)
Måleindikator
Måleenhet
Målemetode
Målefrekvens
Nullpunktsmåling (baseline)
Planlagt økonomisk gevinst per
periode
Realisert økonomisk gevinst per
perode

Forsvarsdepartementet

Beskrivelse
Navn for gevinsten. Angi effekt av gevinsten i gevinstnavn, eks.: «Reduserte
lønnskostnader som følge av bortfall av oppgaver i regnskapsavdelingen»
Angi gevinsttype (Økonomisk gevinst eller kvalitetsgevinst)
Tekstlig beskrivelse av gevinsten
Angi hvilket tiltak, prosjekt, reform eller tilsvarende som gevinsten er tilknyttet.
Angi hvilken etat gevnisten treffer
Angi navn / rolle på gevinstansvarlig
Angi tema (som strukturert i FFI-rapport)
Angi gevinstområde (som strukturert i FFI-rapport)
Angi kategori: Materiell etc.
Angi forutsetninger for å kunne realiserer gevinst
Angi risiko for å oppnå forventet gevinst
Angi konkrete tiltak som må gjennomføres for at gevinsten skal bli realisert
Angi estimert netto varig helårseffekt
Angi måleindikator som benyttes til å beregen eller sannsynliggjøre gevinst
Angi måleenhet
Angi hvilke målemetode som skal benyttes for å måle gevinst
Angi hvilken målefrekvens som er planlagt (sammenheng med periodisering
under)
Angi hva som er nullpunktet som gevinster regnes på bakgrunn av
Angi planlagt/forventet gevinst for de enkelte periodene slik det vil fremstå i
regnskapet. Her skal ikke helårseffekt angis men månedseffekt
Angi faktisk realisert gevinst for de enkelte periodene slik det er målt eller
sannsynliggjort i regnskapet. Her skal ikke helårseffekt angis men månedseffekt
50

••Gevinstrapportering
Input arket inneholder validering på enkelte kolonner som antydet under
Gevinstområde

Tema

Etat

Kategori

Gevinststype

Øke andelen hyllevarekjøp og utnyttelse av sivil teknologi

Materiellinvesteringer

Forsvaret

Materiell, EBA og tjenester

Økonomisk gevinst

Profesjonalisere investeringsvirksomheten

Vedlikehold

FMA

Personell

Kvalitetsgevinst

Innføre erfaringsbasert vedlikehold av landmateriell

EBA

FB

Uplassert

Innføre erfaringsbasert vedlikehold av sjømateriell

P&K

Øvrige etater

Redusere sektorens EBA

IKT & Digitalisering

Digitalisere investeringsprosessen

Styrkeproduksjon

Øke samhandling med sivile aktører

Driftsanskaffelser

Øke andelen av 16 mnd førstegangstjeneste

Lokal forbedring

Revidere lønnssystem i forsvarssektoren
Bruke strategiske samarbeidspartnere og tilpasse tjenesteporteføljen
Implementere automatiseringsverktøy

Innføre data og analyseverktøy for bedre virksomhetsstyring
Digitalisere og konsolidere fag- og funksjonsutdanning
Digitalisere og profesjonalisere vakthold og sikring
Forbedring og effektivisering av driftsanskaffelser
Sikre gevinster fra lokale tiltak
Forsvarsdepartementet

51

••:R

Forsvarsdepartementet

5 Maler og verktøy
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••Oversikt over maler og verktøy
Nedenfor finner du eksempler på leveranser og verktøy. Malverk finnes i vedlagt filpakke.
Identifiseringsfasen
• Gevinstoversikt (xls)
• Kost-nytte-analyse (ppt)
• Gevinstkart (ppt)
• Modenhetsanalyse (ppt)
• Mal for Ledersamtaler (ppt)
Planleggingsfasen
• Interessentanalyse (ppt)

• Gevinstrealiseringsplan (utvidelse av Gevinstoversikt) (xls)

Forsvarsdepartementet

••Mal / inspirasjon til kost-nytte-analyse
Overordnet prosjekt/tiltaksbeskrivelse
[Prosjektbeskrivelse]

Prosjektleder

[Navn]

Gevinst-ansvarlige

[Navn] / [Avdeling]
[Navn] / [Avdeling]

Business case
Varig helårseffekt:

2020

2021

2022

Kostnadsreduksjon

x,x

x,x

x,x

Baseline:
[Tekstlig beskrivelse av gevinster]
Parametere for
måling av gevinst

Kostnadsunngåelse
2020

2021

2022

Investerings-kostnader
(engangs):

[Beskrivelse av kostnader nødvendig
for å gjennomføre prosjekt/tiltak]

Parametere for
måling av
fremdrift

9,5

[Beskrivelse av baseline og
hvordan den er målt]

[parameter/KPI]
[parameter/KPI]
[parameter/KPI]
[parameter/KPI]
[parameter/KPI]
[parameter/KPI]

Risikoevaluering 2022 effekt

Vurdering av sannsynlig
2022 effekt

Lav
<MNOK>

Medium (som
over)

Høy

<MNOK>

<MNOK>

Risiko-faktorer

[Beskrivelse av forhold som kan utfordre eller påvirke planlagt implementering og
gevinstrealisering]

Overordnet implementeringsplan
#

Hovedaktivitet

Start

Slutt

Ansvarlig

1

[Hovedaktivitet]

[dato]

[dato]

[Navn]

3

[Hovedaktivitet]

[dato]

[dato]

[Navn]

Forsvarsdepartementet

••Mal / inspirasjon til gevinstkart
Effektmål

Gevinstområde

Kostnader ved
adm. tjenester

Arbeidseffektivitet

Beskrivelse av Effektmål E1

E2

Beskrivelse av Effektmål E2

E3

Beskrivelse av Effektmål E3

Gevinst

Beskrivelse

Effektmål

Reduksjon av årsverkskostnader ved de
administrative tjenestene

Ved å erstatte egne løsninger med standardiserte fellesløsninger vil det kreve færre
ressurser samlet sett for å levere de samme tjenestene.

E1

Reduksjon i andre kostnader ved de
administrative tjenestene

Ved å erstatte egne løsninger i virksomhetene med fellesløsninger og fellesavtaler vil man
unngå dublering av ikke-åv-kostnader. Omfatter også effekter av fellesanskaffelser hvor
økt volum kan gi bedre betingelser.

E1

Mer effektiv oppgaveløsning

Dupliserende arbeid, rolleforvirring og variasjon i utførelsen reduseres ved å samle og
standardisere prosesser. Det blir også enklere å samarbeide/samhandle på tvers av
virksomhetene. Andelen tid brukt på verdiskapende arbeid øker.

E2

Bedre og enklere tilgjengelighet av de
administrative tjenestene

Ved å samle og sentralisere fellestjenester vil bruke mindre tid på å «navigere» for å finne
ut hvordan oppgaver skal løses, og har dermed mer tid til å løse den faktiske oppgaven.

E2

Mer fleksibilitet mellom virksomhetene

Ved å standardisere arbeidsprosesser på tvers av virksomhetene reduseres behovet for
opplæring ved jobb-bytte mellom virksomhetene.

E2

Bedre kvalitet i saksbehandlingsprosessen

Ved å standardisere arbeidsprosesser, blant annet gjennom automatisering og
digitalisering, samt økt samhandling med sentraliserte fellestjenester reduseres risiko for
feil og avvik.

E3

Økt kvalitet i styringen

Gjennom standardisering og felles regime på tvers av virksomhetene vil man få enklere
tilgang på data og styringsinformasjon som kan brukes til å sammenlikne på tvers av
virksomhetene i den hensikt å lære og dele beste praksis.

Kvalitet
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••Mal / inspirasjon til modenhetsanalyse
Konkurrerende initiativ
Endringsprosesser som
pågår samtidig i sektoren?

Visjon for fremtiden
Hvor tydelig er den
fremtidige visjonen?

Kultur
Hvordan vil dagens kultur og
organisasjonsstruktur
understøtte endringsbehovet?

Målsetning
Hvor tydelig er business
caset for tiltaket?

Plan for endringsreisen
Hvor tydelig er prosessen
og stegene for å realisere
målsetningene?

Motstand
Hvor mye motstand
eksisterer?

Istandsatt for gjennomføring
Har organisasjonen nødvendige kapabiliteter
til å gjennomføre endringene?

Prosjektgruppen
Forsvarsdepartementet
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Liten risiko
Ansatte

•

Eierskap og støtte
Hvor stort er egentlig eierskapet
og støtten til å realisere målene?

Medium risiko

Ansattes rep.

•

Høy risiko

Etatsledere

Forsvarsdepartementet

••Mal / inspirasjon til ledersamtaler
~.
1

Hvordan ser suksess ut for deg I 2025?

4

Har du noen bekymringer knyttet til
programmet?

8

________ ________
... "'-

"'-

2

Hva er de kritiske suksessfaktorene for
programmet/prosjektet?

Hva er topp 3 budskap du vil huske, og bli
husket for etter denne erfaringen?
1.
2.
3.
11,,,..
_ _ _ _ _ _ _ _
.J

Rollemodell

Fortelle
endringshistorien

Ha fokus på suksess

Investere i tid med
teamet

5

"'_ _ _ _ _ _ _ _
...

3

...

Som en leder, og med din forståelse for
organisasjonen, hvilke av de følgende
ledelsesadferdene er kritiske i
suksessrike endringstiltak/
transformasjoner?

Basert på din erfaring med lignende
endringstiltak, hva har fungert bra, og hva
har ikke fungert bra?

6

Hva vil du at interessentene skal si etter
denne erfaringen?

•
9

•
10

Ha disiplinerte måter
å jobbe på

Være en støtte i
vanskelige
avgjørelser

~

Fremover, hvordan vil du personlig bli
involvert og informert?

Er det noe annet du gjerne vil dele?

-

7

Hva er nøkkelrisikoene for
tiltaket/prosjektet?

Ha vanskelige
samtaler

Engasjere
interessenter

________ " ' " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...
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••Mal / inspirasjon til interessentanalyse – steg 1
Påvirkning på prosjekt

Ønsket støtte

Involvering
(ved prosjektstart)

Ønsket grad av involvering
(i gjennomføringen)

Interessent/interessentgruppe

Lav

Høy

Ingen

Involvert

Interessent/interessentgruppe

Middels

Høy

Forstår

Eierskap

Interessent/interessentgruppe

Lav

Middels

Oppmerksom

Godtar

Interessent/interessentgruppe

Middels

Høy

Forstår

Eierskap

Interessent/interessentgruppe

Høy

Høy

Godtar

Eierskap

Interessent/interessentgruppe

Høy

Høy

Godtar

Eierskap

Høy

Høy

Godtar

Eierskap

Interessenter

Berørt etat/departement/aktør

Berørt etat/departement/aktør

Berørt etat/departement/aktør
Interessent/interessentgruppe

Forsvarsdepartementet

••Mal / inspirasjon til interessentanalyse – steg 2
Høy
ADRESSER BEKYMRINGER

Interessent
Interessent A A

UTSTRAKT INVOLVERING

Interessent
Interessent D D

Ønsket støtte

Interessent
Interessent B B

Interessent
Interessent H H

Interessent
Interessent F F

Interessent
Interessent E E

Interessent
Interessent G G

Interessent
Interessent C C

HOLD INFORMERT

Lav
Forsvarsdepartementet

Interessen
Interessent X X

INVOLVER VED BEHOV

Påvirkning på prosjektet

Høy

••Mal / inspirasjon til interessentanalyse – steg 3
Interessent/interessentgruppe

Etat/avdeling

Interessent/gruppe

Etat/avdeling

Interessent/gruppe

Oppmerksom

Forstår

Godtar

Involvert

Eierskap

Vet at prosjektet finnes og vet
hva hovedformålet er

Har en forståelse for hvilken
påvirkning og fordeler prosjektet
vil ha for deres funksjonsområde

Er mottakelig og villig til å bidra i
prosjektgjennom-føringen til
tross for usikkerhet

Er aktivt involvert i og bidrar i
aktivitetene i prosjektet

Erkjenner at prosjektet tilhører
dem og bidrar på en engasjert og
innovativ måte for å finne
løsninger og forbedringer

Interessent/gruppe
Etat/avdeling

Interessent/gruppe
Interessent/gruppe
Interessent/gruppe

Grad av involvering/engasjement ved identifisering

Forsvarsdepartementet
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Nåværende grad av involvering/engasjement

•

Ønsket grad av involvering/engasjement
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6 Vedlegg
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••Tidsgevinster 1/4
Denne siden med påfølgende eksempelsider skal bidra til å presisere når og hvordan økonomiske besparelser skal
beregnes som følge av tidsbesparende tiltak, såkalte tidsgevinster.
Om tidsgevinster

Retningslinjer for økonomiske gevinster og tidsgevinster

Tidsgevinster oppstår når ett eller flere tiltak fører til at en arbeidsoppgave eller -prosess
endres, automatiseres, forenkles eller på annen måte frigjør arbeidstid for de ansatte.

Tidsbesparende tiltak, tidsgevinster, kan være med på å gi følgende effekter:
1.

Reduksjon i årsverk

Slike tidsbesparende tiltak vil som regel gi en eller flere kvalitetsgevinster. Automatisering
av manuelle, rutinepregede oppgaver (ved f.eks. RPA) kan frigjøre tid til mer utfordrende
og meningsfulle oppgaver for de ansatte. Tidsgevinster kan også gi raskere behandlingstid
eller prosesstid, som dermed også gir økt kvalitet på tjenestene som utøves.

2.

Reduksjon i overtid

3.

Unngått budsjettert/planlagt nyansettelse eller oppbemanning

4.

Kvalitetsheving av eksisterende oppgaver

En økonomisk gevinst, som beskrevet i gevinstveilederen, må være synlige på budsjetter
og i regnskapene. I offentlig sektor er det svært vanlig at digitaliserings- og
automatiseringstiltak ikke gir de økonomiske gevinstene som i utgangspunktet var
planlagt eller antydet. Dette har ofte med hvordan økonomiske konsekvenser av
tidsgevinster beregnes og faktisk realiseres. For å kunne beregne, og senere realisere, en
økonomisk gevinst ifm. tidsgevinster må det derfor foreligge en konkret plan om hvordan
dette skal påvirke budsjett/regnskap. Det er med andre ord ingen automatikk i at
tidsgevinster også gir økonomiske gevinster.

Følgende retningslinjer gjelder for beregning og realisering av økonomiske gevinster som
følge av tidsbesparende tiltak:

Hovedregelen er at økonomiske gevinster kun skal beregnes når det planlegges å faktisk
redusere kostnader som følge av tiltaket. Videre skal økonomiske gevinster kun
rapporteres når det har gitt varige reduserte kostnader i budsjett/regnskap.
I dette dokumentet tydeliggjøres når og hvordan økonomiske gevinster som følge av
tidsbesparende tiltak skal beregnes. Vi har i tillegg tatt med noen eksempler fra etatene
hvor vi har beskrevet ulike alternativer til hvordan man forholder seg til typiske
tidsgevinster.
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•

Hovedregelen for at tidsgevinster kan beregnes som økonomiske gevinster er at det
medfører at antall årsverk blir redusert som følge av tiltaket (1).

•

Det kan også rapporters økonomiske gevinster dersom tiltaket gir en vedvarende
redusert overtidsbruk (2).

•

Det kan kun beregnes økonomiske gevinster dersom det kan dokumenteres at tiltaket
gjør at en planlagt og godkjent nyansettelse eller oppbemanning ikke er nødvendig
(3). Dette begrunnes i at en godkjent og planlagt økning i antall årsverk vil ligge i
budsjettene – som dermed vil reduseres.

•

Det kan ikke beregnes økonomiske gevinster dersom det kun kan dokumenteres at
tiltaket gir kvalitetsgevinster (4). Dette innebærer at frigjort tid blir brukt på andre
oppgaver. Det er likevel svært viktig at slike kvalitetsgevinster fremheves.

••Tidsgevinster 2/4 – Eksempler
Bruk av ny teknologi kan være med på å frigjøre tid for de ansatte samt heve kvaliteten på arbeidet. I disse eksemplene
ser vi på hvordan tiltakene må planlegges og gjennomføres for at økonomiske besparelser skal realiseres og rapporteres.
Eksempel 1 – Automatisering i regnskapsavdelingen

Eksempel 2 – Bruk av droner for inspeksjon av gjerder

«Det skal gjennomføres et større RPA prosjekt i regnskapsavdelingen. Dette gjør at hver
medarbeider sparer 2 timer hver uke. 10 medarbeidere x 2 timer x 47 uker = 940 timer.»

«I dag gjøres hoveddelen av bygg- og gjerdeinspeksjoner manuelt. Droner har vist seg
effektivt for å inspisere gjerder og perimetersikring og kan redusere arbeidsmengden
betydelig. Det er i dag anslått at Forsvarsbygg årlig bruker om lag 5 årsverk fordelt på
flere titalls personer på dette. Ved bruk av droner kan dette reduseres til 2 årsverk,
samtidig som at hyppigheten på kontrollene kan økes for bedre kontroll på viktig
perimetersikring.»

Automatiseringstiltak medfører ofte at enkelte arbeidsoppgaver går raskere, men ikke
alltid slik at hele årsverk kan fjernes. Hvorvidt det kan beregnes en økonomisk gevinst i
dette tilfellet er avhengig av hvordan gevinsten planlegges å realiseres:
•

Alt. 1: Tiltaket gjennomføres, men det beregnes og planlegges ingen reduksjon i
årsverk eller reduksjon i antall overtidstimer. Tiltaket har dermed ingen økonomisk
gevinst. Lisenskostnadene vil bidra til at prosjektet har en netto negativ økonomisk
effekt.

•

Alt. 2: Tiltaket gjennomføres, antall årsverk beholdes likt, men det beregnes og settes
begrensninger for å redusere antall overtidstimer avdelingen med 500 timer/år.
Økonomisk gevinst vil dermed være 500 000-lisenskostnader (gitt en kostnad per
overtidstime på 1000,-). Gevinsten kan dokumenteres når overtiden har blitt
redusert.

•

Alt. 3: Tiltaket gjennomføres og ett årsverk gjøres om til en 50 % stilling. Økonomiske
gevinster er dermed 0,5 årsverk (ca. 500 000,-) + eventuelt redusert overtid i
avdelingen – lisenskostnader. Gevinsten kan dokumenteres når hjemmelen er
omgjort og eventuell overtid er redusert.
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Teknologi som brukes for å øke kvaliteten og effektiviteten på i dag manuelle oppgaver
kan både gi økonomiske gevinster og kvalitetsgevinster. Det er i dag ingen dedikerte
årsverk som arbeider med dette, men det utføres av et stort antall personell spredt over
hele landet som også driver med vedlikehold av EBA. Det vil derfor være vanskelig å
omsette dette tiltaket til noen økonomisk gevinst med mindre man kan redusere
overtidsbruk som følge av dronetiltaket.
•

Alt 1: De om lag 3 frigjorte årsverkene benyttes til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.
Dette vil være en kvalitetsgevinst, men vil ikke gi noen økonomiske besparelser med
mindre det er godkjent og planlagt oppbemanning til dette.

•

Alt 2: Overtidsbruk reduseres med ca. 1500 timer som følge av tiltaket, mens øvrig
frigjort tid omdisponeres til å ta igjen vedlikeholdsetterslep. Tiltaket vil da gi en
økonomisk gevinst på om lag MNOK 1,5, samt kvalitetsgevinster.
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••Tidsgevinster 3/4 – Eksempler
I disse eksemplene ser vi på hvordan prosessforbedring og smartere arbeid kan bidra til å frigjøre tid. For at økonomiske
gevinster skal kunne beregnes kreves det en reduksjon i årsverk eller overtidsbruk.
Eksempel 3 – Opprydding i fakturaer

Eksempel 4 – Smartere arbeidsmetoder

«Antall fakturaer for frukt i REØS er redusert fra 240 til 12 pr år, dvs. en reduksjon med
228 fakturaer i året. Stipulert koster en faktura kr 1000,- i gjennomstrømming. Dette gir
en gevinst med følgende beregning (240x1000) - (12x1000) = 228.000,-»

«Tiltaket består i utvikling av VUK-plan i form av et mer detaljert planverk. Her skal
informasjon prosjektlederne normalt bruker noe tid på å lete etter ligge klart når planen er
godkjent. Dette gjelder blant annet navn på SDT og kontaktperson hos bruker. Samtidig vil
tiltaket gi bedre flyt i prosjektet ved at drift og bruker er bedre informert, noe som igjen
øker tilfredsheten hos disse. Drift vil også spare tid ved at de er bedre informert om
prosjektene, og kan dermed enklere svare ut "oppdukkende" driftsutfordringer på bygg
som i praksis skyldes et pågående prosjekt. Tidligere har det vært nødvendig for de å dra
ut på bygget for å sjekke årsaken. Beregningsgrunnlag: 150 prosjekt per år * 0,5t per
prosjekt * 980 kroner per time = 73500.»

Det er vanlig å bruke en slik gjennomstrømmingskostnad som en benchmark eller
nøkkeltall for å identifisere og beregne økonomiske gevinster på et overordnet nivå. Svært
ofte vil det imidlertid være vanskelig å realisere summen på et lavere nivå, som med en
enkelt leverandør i dette tilfellet. Dersom denne gevinsten faktisk skal utløses må det
enten foretas en reduksjon av ca. 0,2 årsverk eller føre til en reduksjon i overtidsbruk.
Erfaringsmessig vil så små tiltak medføre lite eller ingen besparelse i det hele tatt. Det må
i så fall vises, som nevnt ovenfor. Tiltaket er likevel fornuftig og bør gjennomføres. Ideelt
bør man tolke dette som et tegn på at leverandør- og faktureringsregimet bør
gjennomgås for å identifisere flere slike tilfeller. Et bedre tiltak kan f.eks. være:

Tiltak: Redusere antall fakturaer i etat X
Beskrivelse: Etter å ha gjennomgått fakturaer for tidligere år har vi funnet ut at det er
mulig å redusere antall fakturaer fra ca. 12 000 til ca. 8 000 ved å endre våre avtaler og
rutiner. Det er i dag tre dedikerte årsverk som går med til å behandle fakturaer. Ved å
redusere antallet fakturaer vil det være mulig å på sikt frigjøre ett årsverk, tilsvarende ca.
MNOK 1 i økonomisk gevinst. Gjennomgangen har også vist at flere fakturaer kan
behandles automatisk, noe som vil bidra til å frigjøre tid for de gjenværende årsverkene.
Denne frigjorte tiden er imidlertid mye mindre, og vil benyttes til andre forefallende
oppgaver.
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I dette eksemplet er det igjen avhengig av hvordan gevinsten planlegges å realiseres om
man kan beregne en økonomisk gevinst:
•

Alt. 1: Dersom det ikke planlegges reduksjon i overtid vil det ikke være noen
budsjettmessige besparelser. Det er dermed en ren kvalitetsgevinst.

•

Alt. 2: Det er en relativt lav sum det dreier seg om og reduksjon i årsverk eller
stillingsandeler vil ikke være et realistisk alternativ. Dersom man beregner og lager en
plan som viser til at dette kan føre til redusert overtid, kan man beregne en
økonomisk gevinst.
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••Tidsgevinster 4/4 – Eksempler
Digital samhandling kan bidra til store økonomiske besparelser, men krever nøye planlegging og store endringer for å
kunne utløses.
Eksempel 3 – Opprydding i fakturaer

Tiltak: Øke andel digitale møter

«Etter innføring av FO365 gjennomfører IKT-kapasiteter i stor grad digitale møter fremfor
på en fysisk møtearena. Dette medfører mer effektive møter med høyere kvalitet.
Eksempel: Før FO365 varte IKT-kap sine ledermøter i 2,5 timer ukentlig, dette er nå
redusert til 2 timer effektive møter. Halv timelønn * antall ledermøter * deltakere kan gi
en teoretisk beregning av gevinst, som i dette eksempelet er satt til ca. 100 000 kr. Slik vi
ser det, så for at dette eksempelet skal kunne regnes som en gevinst er det en forutsetning
om at alle deltakerne bruker de 30 minuttene per møte på høyere prioritert virksomhet.»

Beskrivelse: Antallet møter som gjennomføres digitalt er anslått til 10 %, mens det
vurderes at over halvparten av møtene kan gjennomføres digitalt uten at det går utover
kvaliteten. Ved å øke andelen digitale møter til 50 % er det anslått at FMA kan spare
betydelige summer i reisekostnader, overtid og i møtekostnader.

Timesreduksjonen gir ingen økonomisk gevinst med mindre antall årsverk/overtidstimer
reduseres. Tiltaket vil likevel gi en kvalitetsgevinst.
Økt bruk av digitale møter og annen form for digital samhandling kan utløse store
økonomiske gevinster, ikke bare fra frigjort arbeidstid. Eksempelvis kan det gi reduserte
reisekostnader eller redusert arealbehov.

Til høyre har vi laget en beskrivelse av et tiltak med noen eksempelgevinster som kan
komme fra et større tiltak som omhandler å øke andelen digitale møter i en etat. Et slikt
tiltak vil trolig ha enda flere gevinster, både økonomiske og kvalitetsmessige.
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Gevinst 1: Reduserte reisekostnader som følge av flere digitale møter (øko.) Det er
beregnet at det årlig kan spares om lag 35 MNOK i reisekostnader som følge av en økning
til 50 % digitale møter.
Gevinst 2: Redusert overtid som følge av redusert reisetid (øko.)
Redusert reisetid vil medføre mindre overtid. Det er totalt beregnet at tiltaket vil redusere
antall overtidstimer med om lag 2 000 timer, tilsvarende en årlig økonomiske gevinst på
MNOK 2.
Gevinst 3: Mer frigjort tid for de ansatte (kval.) Det er også anslått at dette vil frigjøre mer
tid som kan benyttes til høyere prioriterte oppgaver.
Gevinst 4: Redusert arealbehov (øko.) På sikt anslås det at man kan redusere antall og
størrelsen på møteromlokalene som følge av tiltaket. Et konservativt estimat på 30 %
reduksjon vil kunne føre til en årlig besparelse på MNOK 12. Gevinsten vil ikke kunne
realiseres før annen omorganisering og flytteplaner er gjennomført, trolig i 2025.
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••Versjonshåndtering
Versjon

Dato

Endring

Av

1.0

28. februar 2020

Ferdig første utgave

Deloitte med innspill fra etatene og FD

1.1

14. august 2020

Presiseringer vedrørende tidsgevinster og
eksempler lagt til som vedlegg

Deloitte med innspill fra FD og FFI
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••

Fotokreditering
Alle bilder er hentet fra Forsvarets mediearkiv
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•
•
•
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•

Side 1 - Marius Kaniewski / HV / Forsvaret
Side 2 – Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Side 3 - Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Side 5 – Fredrik Ringnes / Forsvaret
Side 6 - Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Side 7 - Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Side 12 - Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Side 16 – Torgeir Haugaard / Forsvaret
Side 26 - Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
Side 33 - Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Side 37 - Hedvig Antoinette Halgunset / Forsvaret
Side 42 – Julie Haugen / Forsvaret
Side 47 - Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret
Side 52 – Torgeir Haugaard / Forsvaret
Side 62 – Olav Standal Tangen / Forsvaret
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Veileder for gevinstrealisering i forsvarssektoren
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