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Leveranser og erfaringer fra forrige fase

• Godkjente leveranser/produkter 
• Prosjektbegrunnelse, Prosjektforslag, Faseplan 

• Utestående leveranser/produkter 
• Kartlegging av brukerbehov - Telekom tjenester 

• Baseline regionale driftskostnader Telekom 

• Evaluering av forrige fase 
• Måloppnåelse 

• Prosjektstyring  

• Erfaringslogg 



Planlagte leveranser/produkter i fasen

• Gevinstrealiseringsplan

• Faseplan for gjennomføringsfase

• Styringsdokument

• Oppdatert erfaringslogg

• Prosjektbegrunnelse 

• Kartlegging av brukerbehov - Telekom tjenester

• Etablere «baseline» driftskostnader Telekommunikasjon



Milepæler i fasen

• Detaljplan for gjennomføring av planfasen godkjent 
• 2 uker etter oppstart 

• Kartlegging brukerbehov gjennomført 
• 6 uker etter oppstart (forutsetter bistand/aksept fra HF’ene) 

• Baseline driftskostnader etablert 
• 8 uker etter oppstart 

• Anskaffelses-/konkurransestrategi godkjent 
• 16 uker etter oppstart 



Bemanningsoversikt iht. ressursavtaler
• Nettverk 

• LAN/WAN, WiFi (og LTE) og QoS kompetanse. Bistå 
prosjektet med råd for å sikre at nettverkene kan 
transportere de nye telekomtjenestene i regionen 

• Arkitektur 
• Bistå med å sikre at Telekom løsningene tilfredsstiller 

overordnede/HN-IKT krav til arkitektur 

• Datasenter 
• Rådgi prosjektet mht kravstillelse til anskaffelsen av 

telekom plattform(er) slik at løsningene kan kjøres i 
eksisterende datasentre 

• Sikkerhet 
• Bistå med å sikre at Telekom løsningene tilfredsstiller HN-

IKT krav til IT sikkerhet og personvern 

• OU/styring/D&F 
• Utarbeide og forankre styrings- og org. modell for telekom 

og D&F i HF/RHF/HN-IKT 

• Innkjøp 
• Planlegge flere og til dels krevende anskaffelsesprosesser 

vil kreve variert innkjøpskompetanse; Avrop 
rammeavtaler, dialogbasert anskaffelse, ordinære 
anskaffelser

Note: Ressursangivelse på 1 FTE under «Fagstøtte IKT» er sum av de underliggende ressursene.



Aktivitetsplan med aktivitetsbeskrivelser og ressurser
Aktivitet Ressurser 

Behovskartlegging blant brukere i HF’ene * PL, ass. PL 

Etablere «baseline» driftskostnader for telekom Regnskap HN-IKT, ass. PL 

Kravspesifisere de løsninger som støtter opp under målbildet 1,5 x telekom, PL, Fagstøtte IKT

Definere konkurransestrategi (anskaffelsesbehov og -form pr. produkt/løsning) Innkjøp, PL 

Utarbeide prinsipp for regional nummerplan og kortnummer* 1,5 x telekom, PL

Etablere styrings- og organisasjonsmodell for drift og forvaltning* OU/styring/D&F, PL

Overordnet prosjektplan og detaljplan 1. gjennomføringsfase Planansvarlig, PL, ass. PL 

Gevinstrealiseringsplan PL, ass. PL 

* = aktiviteter som forutsetter aktive bidrag fra HF’ene



Fremdriftsplan planfase



Budsjett for planfasen

Forutsetninger: 
• Samme timepriser som i 

konseptfasen 
• HN-IKT bistår med fagressurser 

innen IKT, innkjøp og 
OU/styring/D&F  

• Prosjektledelse, 
plan/økonomioppfølging og 
telekomkompetanse priset som 
ekstern innleie 

• Varighet 6 mnd + 1 mnd ferietid 
(tentativt 2.5.18 – 1.12.18) 

• Reisekostnader inkl. behovs-
kartlegging brukere 

omfang timepris kostnad

Prosjektleder 100 % 1450 1 305 000    

Ass. PL 100 % 1450 1 305 000    

Plan/økonomi 50 % 1220 549 000       

Telekom 150 % 1450 1 957 500    

OU, styring, D&F 50 % 900 378 000       

Fagstøtte IKT 100 % 900 756 000       

Innkjøp 20 % 900 151 200       

Reisekostnader 250 000       

Sum kostnader - planfase 6 651 700    

Forutsetninger:

ant timer/mnd - intern 140

ant timer/mnd - ekstern 150

ant mnd 6



Fasens prosjektstyring og rapporteringsmekanismer

Prosjektet må ha fokus på å forankre og involvere berørte 
enheter i regionen 

• Bredt sammensatt styringsgruppe med forankring i RHF og 
deltagere fra HN-IKT og alle HF’ene 

• Referansegruppe med deltagere fra berørte enheter i de 
samme enhetene 


