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Om: Evaluering av prosjektet LØF 2010 

  

 

1. Prosjektets bakgrunn og målsettinger: 

  
Prosjektet LØF 2010 ble besluttet igangsatt i januar 2006, på bakgrunn av konklusjoner fra et 

forprosjekt som ble gjennomført i 2004/2005.  Prosjektets ambisjon ble definert som: 

 

Videreutvikle økonomifunksjonen til å bli Norges mest veldrevne økonomifunksjon 

innen offentlig virksomhet for å støtte opp under NTNUs kjernevirksomhet 

“I dette ligger: 

1. Å bidra til bedre og mer effektive beslutningsprosesser, for derigjennom å sørge for en mer 
effektiv ressursbruk i kjernevirksomheten og i virksomheten totalt 

2. Å utvikle økonomifunksjonen i retning av å bli mer proaktiv som 
a. strategipartner for ledelsen  
b. rådgivende/serviceytende overfor ledelse og prosjektledere (analysere/lage 

styringsinformasjon/beslutningsgrunnlag) 
3. Å forenkle produksjonen i hele økonomifunksjonen og forbedre kvaliteten i utvalgte 

arbeidsprosesser slik at NTNU får en veldrevet, tidsriktig og effektiv økonomifunksjon som 
understøtter kjernevirksomheten ved å levere riktig kvalitet til riktig tid og til riktig pris 

4. Å bidra til at det i større grad enn i dag blir attraktivt og utviklende og jobbe innenfor 
økonomifunksjonen. I dette ligger god arbeidsorganisering, at det legges til rette for at den 
enkelte skal utvikle sin kompetanse, at det jobbes med tidsriktige systemer og at 
arbeidsmiljøet preges av trivsel, åpenhet og utvikling.  

Prosjektet skal i henhold til mandat muliggjøre a) en betydelig kvalitetsforbedring i hele NTNUs 

økonomifunksjon (på alle nivå), samt b) et potensiale for ressursfrigjøring i økonomifunksjonen på ca 

15 – 20 millioner årlig.”  

Det ble besluttet å arbeide med disse 4 hovedprosessene: 

 Bestilling til Betaling (BtB): Alle aktiviteter fra behov for en vare/tjeneste oppstår, bestilling 

gjøres, vare/tjeneste mottas og betales . I prosessen er selve forarbeidet med anbudsprosess, 

valg av leverandør og ev. rammeavtaleinngåelse holdt utenfor. 

 Lønnsprosessen (Lønn): Alle aktiviteter innenfor fastlønn, arbeidskontrakter og variabel lønn 

inkl. reiseforskudd. Refusjoner, fraværsregistrering, samt arkivering og historiske data er også 

del av prosessen. Aktiviteter rundt tilsettingsbrev er holdt utenfor. 

 Prosjektprosessen (BOA): Ekstern finansiert virksomhet, det vil si bidrag- og 

oppdragsprosjekter. NTNU-interne prosjekter og strategi- og omstillingsprosjekter er holdt 

utenfor.  
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 Plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen (PBO): Alle aktiviteter i forbindelse med 

handlingsplaner, budsjettering, og oppfølging i form av rapportering. Utenfor ligger aktiviteter 

rundt strategiplan og inntektsfordelingsmodellen.  

2. Gjennomføring 
 
Prosjektets organisering har vært: 

 

Prosjekteier: Dir. Øk/Eiendom: 

 

 

 
 
Prosjektleder har hatt 100% stilling i hele perioden, og de 4 delprosjektene har hatt prosjektleder på 

50% stilling. Deloppgavene System, Organisasjon, Øk.håndbok har vært aktive i deler av 

prosjektperioden, etter behov.   Innen hvert av delprosjektene har det vært prosjektgrupper på 4-8 

personer, hvorav en betydelig andel av deltagerne kommer fra institutt/fakultet. Innføringslederne fra 

alle fakultet + VM har vært brukt som referansegruppe, samt at de har hatt gjennomføringsansvaret i 

sin enhet ved implementeringen av de nye prosessene. 

 

Prosjektets totale økonomiske omfang har vært på 16 mill, fordelt på ca. 4 mill. pr. år. De største 

postene er lønn til prosjektleder og delprosjektleder, kurs/opplæring og innleie av eksterne ressurser. 

Til sammen utgjør kjøpet av vikar- og konsulenttjenester ca. 5 mill, og er i hovedsak benyttet til 

kurs/opplæring, revisjonsoppdrag/evaluering, støtte for videreutvikling av IKT-verktøy og 

vikartjenester for å dekke merarbeid i implementeringsfasen.   

 

3. Evaluering 
 

For å få gjort en uavhengig evaluering av prosjektet, ble det etter en tilbudskonkurranse tildelt et 

oppdrag til PWC i februar 2011.   Mandatet og gjennomføringen av dette oppdraget er beskrevet som:  

 Evaluering av oppnådde resultater i forhold til opprinnelige mål 

 Beskrivelse av endringer i rammebetingelser i prosjektperioden 2006-2010, som kan ha 

påvirket måloppnåelse 

Prosjektleder 

BtB Lønn BOA PBO 

Innføringsledere 
Alle fak. + VM 

System 

Organisasjon Øk.håndbok 

Prosjektleder 

BtB Lønn BOA PBO 

Innføringsledere 
Alle fak. + VM 

System 

Organisasjon Øk.håndbok 
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 Overordnet sammenligning av økonomifunksjonen mot et utvalg tilsvarende virksomheter 

 Foreslå tiltak for å lukke avvik mellom mål og oppnådde resultater 

 Beskrive utviklingstrender innen økonomiområdet, og komme med forslag til mulige mål for 

videre utvikling av økonomifunksjonen ved NTNU 

Ved evalueringen ble det lagt betydelig vekt på en brukerundersøkelse, besvart av 414 respondenter, 

både innenfor økonomifunksjonene og ledere, brukere på mange nivå. 
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Sluttrapporten ble fremlagt den 16.mai 2011, med disse hovedkonklusjonene: 
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Sammenligningen med andre tilsvarende virksomheter viser:  

 

Forslagene fra PWC til tiltak for å lukke avvik mellom oppsatte mål og realiserte resultater er 

beskrevet som: 
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4. Oppsummering og videre tiltak 
 

Rektor sin vurdering av arbeidet som er gjennomført er at mange av målsetningene som ble satt for 

prosjektet er nådd. Samtidig er det fortsatt behov for å utvikle økonomifunksjonen ved NTNU for å 

støtte kjernevirksomheten.  

 

To av de viktigste utfordringene som ble kartlagt under brukerundersøkelsen ved NTNU er allerede 

under arbeid:  

 BOA: Forbedring av funksjonaliteten i Maconomy prosjektsystem, spesielt rettet mot 

forenkling av grensesnittene, og videreutvikling av rapporter 

 PBO: Behovet for lettere tilgang til styringsinformasjon ved implementering av nytt 

virksomhetsstyringssystem. Det er planlagt pilot i løpet av høsten 2011, og evt. full utrulling i 

2012/2013 

 

I løpet av høsten vil evalueringen bli ytterligere gjennomgått med fakultetene og det vil bli vurdert hva 

som er nødvendig å gjøre for å fortsette å videreutvikle økonomifunksjonen ved NTNU. 

  
 

 


