
Omsorgsbygg Oslo KF



Omsorgsbygg

Eiendommene våre
900.000 kvm
652 eiendommer
1185 bygg

Type bygg
Sykehjem
Barnehager
Omsorgsboliger
Rusomsorg
Brannstasjoner
Storby legevakt
Kontorbygg



2017 - 2022

• Bygge to landsbykonsepter for eldre (Lille Tøyen og Furuset)
• Nytt sykehjem på Lindeberg
• Nytt sykehjem på Tåsen
• Nytt helsehus på Ryen
• Ny hovedbrannstasjon og samlokalisering av VAV sin 

virksomhet
• Ny sentrumsbrannstasjon
• Nytt omsorg + prosjekt, Hovseterveien 20
• Ny storbylegevakt
• Etablere 3000 nye barnehageplasser
• Rehabilitere årlig for 300 millioner



Fire hovedpoeng

Omsorgsbygg skal investere for mer en 10mrd de nærmeste 4 årene

Vi skal bygge bygg som aldri tidligere er bygd

Det kreves samhandling/kompetanse og kommunikasjon på tvers av 
organisasjonen.

Oslo som fossilfri by



Mål for samlingen

• Gjennomgåelse av rikets tilstand - hvor er vi, 
hvor skal vi

• Få noen impulser utenfra. Hva gjør andre i   
tilsvarende situasjon.

• Gjennomgåelse av styrker og mulige 
forbedringsområder for å håndtere en voksende 
portefølje med full oversikt og kontroll

• Avstemme og prioritere utviklingstiltak



Hvor Omsorgsbygg er gode (overordnet)

• Prosjektkultur og god «drive» i teamet
• Lang erfaring og høy kunnskap på enkeltindivider
• God eiendomsforvalter 
• Prosjektmodell er etablert og teknisk løsning opprettet
• Få kostnadsoverskridelser (alle under P50…). Kontroll 

på tid og kost. Kvalitet…
• God prosjektstyring på flere av prosjektene
• Samhandlingsløsning teknisk implementert 
• Har en tydelig byggherrestrategi
• God standing i markedet
• Bra ledelse
• Erkjennelse og ønske om å bli enda bedre





Hovedmålsettingen for 
forbedringsprogrammet

Omsorgsbyggs forbedringsprogram skal være 
et meget viktig bidrag for oppnåelse av målsettingen 

om å være den ledende på utvikling, bygging og forvaltning 
av miljøvennlige og energieffektive bygg



Omsorgsbyggbasen
Implementere/forbedre felles 
løsning for:  
• Tilgjengeliggjøring av 

Omsorgsbyggmodellen som reell 
jobbstøtte inn i prosjektrom

• Prosess-støtte til 
Prosjekteierstyring

• Samhandlingsløsning på tvers av 
prosjekter 

• Aggregering av styrings- og 
ledelsesinformasjon på 
porteføljenivå 

• Enklere rapportering
• Prosjektstyring (tid og økonomi)

Omsorgsbyggmodellen
• Omsorgsbygg-

modellen 
tilgjengeliggjort

• Alle prosjekter følger 
Omsorgsbygg-
modellen

• Prosesser, veiledninger 
og maler for prosjekter 
utviklet

• Erfaringer og 
forbedringsområder 
fanget og 
implementert

Organisasjon
• Etablert 

prosjektsikrings 
funksjon 

• Prosjektøkonomer 
ansatt

• Nye roller 
implementert

• Prosjektstøtte 
implementert

• Optimalisert 
organisering basert 
på erfaringer

Sikre at Omsorgsbygg er i front av 
utviklingen og selv anvender beste 
praksis i prosjektene

BLINK
BLINK skal sikre at vi sammen er den ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. 

Kultur og holdninger

Ivareta SHA, miljøkrav og egne 
miljømål gjennom alle faser av 
Omsorgsbyggs prosjekter

Være en profesjonell 
bestiller gjennom fokus på 
samspill og tydelighet

Utvikle og lede prosjekter 
profesjonelt og i henhold til 
Omsorgsbyggmodellen

Ivareta evighetsperspektivet når 
vi utvikler og gjennomfører 
prosjekter 

Prosjekteierstyring
• Etablert prosjekteier 

og styringsgrupper 
for samtlige 
prosjekter

• Beslutningspunkt-
prosess 
gjennomføres for 
alle prosjekter

• Prosjekteierskap 
utføres i henhold til 
eierstyringspolicy

Prosjektskolen
• Samtlige PL har tatt modulene 

«Prosjektlederrollen» og 
«Omsorgsbyggmodellen»

• Gjennomført en runde av «Styring av tid 
kostnad og omfang» og «kontrakts 
styring». 

• Prosjektdeltakere har tatt grunnleggende 
opplæring i prosjektarbeid og OBY 
modellen

• Prosjekteiere og SG medlemmer har tatt 
kurs i prosjekteierstyring

• Leverandører har fått krav og tilbud om å 
ta «Omsorgsbyggmodellen».

Ledelse og endringsledelse

2017

De beste løsningene for 
kunden og brukerne i et 

livsløpsperspektiv

Levere alle prosjekter til 
avtalt  kostnad, tid og 
til forventet kvalitet

Levere fremtidsrettede, 
fleksible og miljø-

vennlige bygg

Bygge til en kostnad og 
gjennomføringstid som kan måle seg 

med de beste i bransjen

Drifte og forvalte eiendom til en 
kostnad som kan måle seg med de beste 

i bransjen

Være en god arbeidsplass som 
beholder og tiltrekker seg de gode 

personene

Sikre at Omsorgsbygg er i front av 
utviklingen og selv anvender beste 
praksis i prosjektene



Hva gleder du deg til når du hører om 
fremtidens Omsorgsbygg?



Effektmål

Forbedringsprogrammet skal bidra til at Omsorgsbygg;
– får frem de beste løsningene for kunden og brukerne i et 

livsløpsperspektiv (LCC)

– leverer prosjekter på kost, tid og til forventet kvalitet

– være en dyktig bestiller gjennom fokus på samspill og tydelighet

– ivareta SHA og miljøkrav gjennom alle faser av Omsorgsbyggs 
prosjekter og drift

– bygge en sterk prosjektkultur med integritet og klare forventninger til at 
prosjektene gjennomføres i henhold til Omsorgsbyggs prosjektmodell

– sikre at Omsorgsbygg er i front av utviklingen og selv anvender absolutt 
beste praksis tilpasset kategori (type prosjekt) hos Omsorgsbygg

– tiltrekke og beholde gode prosjektressurser

– leder an utviklingen i bransjen





Prosjektkategorisering

Spesialprosjekter

Normale 
barnehage-
prosjekter

Normale 
sykehjems-
prosjekter

Normale 
omsorgs-
prosjekter

Type bygg

Barnehage Sykehjem Omsorg

Grad av
kompleksitet

Svært høy

Normal/
høy



Fundamentalt prinsipp for prosjekt 
som org. form 



Generelle ansvarsområder for prosjekteier

• Etablere en hensiktsmessig eierstyring for prosjektet, herunder legge premissene i oppstartsfasen 
og godkjenne prosjektets leveranser og videre faser, og sikre nødvendig ledelsesforankring og 
støtte blant interessenter

• Sette premisser og stille krav til planer, for deretter å kunne styre på avvik

• Sikre at prosjektet gjennomføres iht. gjeldende lover, regler og retningslinjer (eksternt og internt)

• Være ”sponsor” for prosjektet og overordnet ansvarlig – Eier mandatet

• Støtte Prosjektlederen/prosjektteamet i gjennomføring av prosjektet 

• Verifisere prosjektets fremdrift og resultater - fange opp avvik i prosjektleders prosjektstyring 

• Opprettholde et strategisk fokus på prosjektet – Fokus på effektmål

• Være overordnet ansvarlig for at prosjektet oppnår definerte målsettinger

• Sammen med styringsgruppen være ansvarlig for å sikre at ressurser er tilgjengelig iht. 
prosjektplaner

• Være ansvarlig for å innhente alle nødvendige overordnede beslutninger der prosjekteier ikke selv 
har myndighet og/eller fullmakt

• Hjelpe prosjektleder med interessenthåndtering internt og eksternt. 

• Prioritere 

• Beslutte endringer

Prosjekteier jobber gjennom styringsgruppen i utøvelse av rollen  



Omsorgsbyggmodellen



BP 0 – Klar til å bidra i initiering?

Formål • Sikre at Omsorgsbygg har klare og gode forutsetninger og rammer for sitt bidrag inn i Oslo Kommunes 
initieringsfase

• Sikre at Omsorgsbygg setter av ressurser slik at Oslo kommunes prosjekt har gode beskrivelser av behov, 
nåsituasjonen for eiendommene og forslag til tiltak til bruk i initieringsarbeidet

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Eiendomsdirektør

 Informasjon fra Oslo kommune om at et prosjekt skal 
initieres

 Forslag til Mandat til prosjektutvikler

 Beslutning om hvordan Omsorgsbygg skal bidra inn i initieringsarbeidet og hvilke mål som gjelder for arbeidet 
«mandat» 

 Valg av prosjekteier (med styringsgruppe)
 Valg av Prosjektutvikler frem til BP2

 Har vi mottatt en bestilling for å bidra i Initiering?
 Er finansiering av Omsorgsbyggs bidrag til 

initieringsarbeidet på plass? 
 Er omsorgsbyggs mål for arbeidet tydelig definert? 
 Har vi erfaringer fra andre tilsvarende/relevante 

prosjekter som kan benyttes i arbeidet?
 Har vi driftserfaring fra tilsvarende bygg (FDV)?
 Er det gjennomført en dialog med prosjektavdelingen 

for å fange opp eventuelle forhold som må tas med i 
initieringsarbeidet for å sikre at prosjektet blir en 
suksess?

 Har vi kapasitet til å bistå i initieringen?

 Er prosjektutvikler definert for arbeidet
 Er prosjektleders mandat omforent og akseptert –

hvis oppdrag
 Er det definert en styringsgruppe for prosjektet frem 

til BP2 (hvis nødvendig)?

Prosess for 
normal 

passering av BP

Lage mal 
for 
mandatet



BP1 – Klar til oppstart av KVU-arbeid? 

Formål • Sikre at Omsorgsbygg har klare og gode forutsetninger og rammer for sitt bidrag inn i Oslo Kommunes KVU
• Sikre at Omsorgsbyggs bidrag i KVU arbeidet fremmer et vellykket prosjekt

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Prosjekteier, evnt. styringsgruppe

 Bestilling av bistand til KVU-arbeid fra operativ 
bestiller

 Oppdragsbrev for KVU fra overordnet bestiller 
(Oppdrag om gjennomføring av 

konseptvalgutredning)
 Forslag til mandat for Omsorgsbyggs bidrag inn i et 

mulig KVU-arbeid

 Mandat for Omsorgsbyggs bidrag inn i KVU-arbeidet
 Beslutning om bistand inn i KVU-arbeidet
 Prosjektutvikler definert

 Er det tydelig hva som ønskes utredet i KVU-en, og 
foreligger det et tydelig mandat for konseptfasen 
(behov, føringer, gjeldende strategier, målbilder)?

 Har vi driftserfaring fra tilsvarende bygg (FDV)?
 Er omsorgsbyggs mål for arbeidet tydelig definert? 
 Har vi kapasitet til å bistå i gjennomføringen av 

utredningen?
 Er prosjektutvikler definert for arbeidet
 Er finansiering av Omsorgsbyggs bidrag til KVU-

arbeidet på plass? 
 Hvilken type informasjon er det viktig at 

Omsorgsbygg bidrar inn i KVU-en med?
 Har vi erfaringer fra andre tilsvarende/relevante 

prosjekter som kan benyttes i arbeidet?
 Er viktige interessenter representert inn i 

utredningsarbeidet eller involvert på tilstrekkelig 
måte?

 Er det gjennomført en dialog med 
prosjektavdelingen for å fange opp eventuelle 
forhold som må tas med i KVU-arbeidet for å sikre 
at prosjektet blir en suksess?

 Er det sannsynlig at prosjektet krever omregulering 
og er evnt. aksjoner definert for å håndtere dette?

 Er format og frekvens på rapportering til 
prosjekteier og SG i Omsorgsbygg avtalt?

Prosess for 
normal 

passering av BP



BP2 – Riktig prosjekt? 

Formål • Sikre at Omsorgsbyggs innspill til KVU-en er iht. Omsorgsbyggs mål, behov og strategi
• Sikre at den beste Konseptet velges i et LCC-perspektiv
• Sikre at det underlag som sendes til KS1 er riktig prosjekt for Oslo kommune og Omsorgsbygg og at dette 

legger et godt grunnlag for forprosjekt, et vellykket prosjekt og optimalt bygg i drift

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Prosjekteier, evnt Styringsgruppe 

 Utkast til mulighetsstudie/alternativanalyse
 Omsorgsbyggs anbefalinger knyttet til konseptvalget
 Omsorgsbyggs plan for interessenthåndtering frem 

mot kommunens konseptvalg

 Godkjent bidrag fra Omsorgsbygg til KVU-en i form av en mulighetsstudie eller alternativanalyse
 Godkjente anbefalinger fra Omsorgsbygg knyttet til konseptvalget
 Godkjent plan for interessenthåndtering frem mot kommunens konseptvalg 

 Er Omsorgsbyggs bidrag til KVU-en utarbeidet i 
samsvar med oppdragsbrevet fra overordnet 
bestiller?

 Er alle relevante konsepter tilfredsstillende utredet i 
mulighetsstudiet/alternativanalysen?

 Har vi sikret at gode konsepter ikke har falt ut av  
alternativanalysen som følge av urimelige eller 
urealistiske krav eller forutsetninger?

 Er alle typer kostnader og nytte tatt med for de 
enkelte konseptene i 
mulighetsstudiet/alternativanalysen, inklusiv 
analyser av driftskostnader/LCC

 Er LCC beregningen kvalitetssikret?

 Er mulige driftskonsepter vurdert?
 Ivaretar resultatet av KVU’en omsorgsbyggs mål
 Vurderes prosjektet som gjennomførbart innenfor 

de rammer som foreslås?
 Husleieberegning/drift.. 
 Krever prosjektet omregulering og er evnt. aksjoner 

definert for å håndtere dette?
 Er usikkerhet knyttet til hvert konsept tatt med i 

analysen?
 Er Omsorgsbyggs bidrag inn i KVU-en kvalitetssikret 

internt før KVU-en sendes til KS1?
 Tilfredsilles funksjonelle krav i FKOK/SKOK?

Prosess for 
normal 

passering av BP



BP 3 – Klart til oppstart av prosjekt?  

Formål • Sikre at det før prosjektet starter opp er etablert konsistente og oppdaterte rammer for å kunne starte opp 
prosjektet. Dette for å sørge for at prosjektleder har gode forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet 
iht. oppdragsgivers og Omsorgsbyggs krav 

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Styringsgruppe

 Forslag til prosjektmandat for forprosjektet (to faser)
 Oppdatert usikkerhetskart
 Milepælsplan for prosjektet og neste fase

 Omforent prosjektmandat for forprosjektet (to faser)
 Besluttet milepælsplan for prosjektet og neste fase
 Omforent usikkerhetskart

 Foreligger det en klar bestilling fra kommunen

 Finnes det et dokumentert grunnlag som forankrer prosjektet strategisk og i 

størst mulig grad synliggjør nytteeffekter for kommunen? 

 Er alle endringer i forutsetninger og rammer for prosjektet siden KS1 fanget 

opp?

 Er eksterne avhengigheter og grensesnitt identifisert, slik at prosjektet kan 

planlegge en god håndtering av disse (eksempel, reguleringsprosess)?

 Er Omsorgsbyggs mål og krav tatt inn i prosjektet?

 Er prosjektets resultatmål prioriterte?

 Er det identifisert områder som krever eller kan medføre behov for 

godkjenning av fravik?

 Er gjennomførbarheten av prosjektet vurdert av Prosjektavdelingen?

 Er de rette sentrale roller i Omsorgsbygg definert for neste fase?

 Er det avholdt et internt oppstartsmøte?

 Er det spesielle usikkerheter som må håndteres før neste fase iverksettes?

 Foreligger det forhold som styringsgruppen må håndtere før prosjektet går 

videre?

 Er målene (hele målhierarkiet) for prosjektet tydelig beskrevet og forankret?

 Har prosjektleder fått et mandat for de to neste fasene av prosjektet og er 

dette akseptert?

 Er format og frekvens på rapportering og bruk av styringsgruppemøter for 

neste fase avtalt?

 Har prosjektet tilgang på tilstrekkelige ressurser med riktig kompetanse?

 Er finansieringen for de to neste fasene på plass?

 Er det etablert en strategi og plan for gjennomføring av eksternt 

oppstartsmøte?

Prosess for 
normal 

passering av BP



BP 4 – Riktig prosjektstrategi?  

Formål • Sikre at det er etablert et godt strategigrunnlag for å kunne gjennomføre prosjektet 

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Styringsgruppe

 Overordnede rammer og prosjektstrategier (de to 
første delene av styringsdokumentet)

 Konkurransegrunnlag som skal ut i markedet i neste 

fase
 Plan for neste fase

 Intern godkjenning av overordnede rammer og prosjektstrategier (de to første delene av styringsdokumentet)
 Fullmakt til å gjennomføre anskaffelser basert på godkjente konkurransegrunnlag
 Godkjent plan for fasen «Gjennomføre forprosjekt»

 Er målene for prosjektet tydelige? 
 Er prosjektstrategien fornuftig og realistisk?
 Har prosjektet vurdert ulike kontraktstrategier og er 

foreslått organisasjonsstruktur den mest 
hensiktsmessige for dette prosjektet (fordeling av 
risiko og utnyttelse av markedet)? 

 Er kravene til en eventuell totalentreprenør 
omforente og klare, inklusiv krav til FDV, merking, 
DAK,BIM?

 Er de beskrevne kravene i samsvar med bestilling og 
omsorgsbyggs mål

 Er plan for anskaffelser kvalitetssikret med innkjøp?
 Er planen for neste fase realistisk?
 Er tilstrekkelig kompetanse og ressurser tilgjengelig i 

prosjektet for neste fase?
 Er format og frekvens på rapportering for neste fase 

avtalt?
 Krever prosjektet omregulering og er evnt. aksjoner 

definert for å håndtere dette?
 Er LCC beregningen kvalitetssikret?

Prosess for 
normal 

passering av BP



BP 5 – Forberedt for gjennomføring? 

Formål • Sikre at prosjektets styringsdokument og planer er tilstrekkelig modne til å kunne starte gjennomføring
• Sørge for at forprosjektet har tilstrekkelig kvalitet før oversendelse til eventuell KS2

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Styringsgruppe

 Komplett styringsdokument med vedlegg
 Kvalitetssikret forprosjekt som er klart til KS2
 Rapport fra usikkerhetsanalyse
 Signert avtale med leietaker om husleie

 Evt. konkurransegrunnlag som skal ut i markedet i 
neste fase

 Overordnet plan for overtakelse, overføring og 
overlevering

 Godkjent forprosjekt og styringsdokument med 
vedlegg klart for KS2

 Godkjent tentativ plan for overtakelse fra entreprenør

 Godkjent tentativ plan for overføring til drift
 Godkjent tentativ plan for overlevering til bruker

 Er prosjektet fremdeles i henhold til kommunens og 
etatens strategiske planer?

 Foreligger det realistiske, gjennomførbare og 
detaljerte planer for gjennomføringsfasen og er 
planene i henhold til krav og målsetninger beskrevet i 
bestillingen?

 Er prosjektets planer av tilstrekkelig kvalitet og 
detaljnivå for å kunne ha god kontroll og styring i 
gjennomføringsfasen?

 Er kostnadsestimatet for prosjektet kvalitetssikret?
 Er kravene til eventuelle utførelsesentreprenører 

tydelige?
 Er prosjektets planer for organisering i 

gjennomføringsfasen optimal?
 Er det utarbeidet planer for involvering og overføring 

til drift?
 Er det utarbeidet planer for overlevering til bruker
 Er prosess for rapportering, avviks- og 

endringshåndtering tilfredsstillende dokumentert og 
kommunisert?

 Finnes det en gjennomførbar kuttliste?
 Er det gjennomført en interessentanalyse og er det 

utformet en kommunikasjonsplan basert på denne?
 Krever prosjektet omregulering (hvis nei kan ikke 

beslutningspunkt passeres)?

Prosess for 
normal 

passering av BP

Overføring er det som skjer internt, overlevering skjer til leietaker.



BP 6 – Klar for overtakelse fra entreprenør? 

Formål • Sikre at Omsorgsbygg har gjort gode forberedelser forut for en overtakelse fra entreprenør kan finne sted og  
forut for at overføring til drift kan gjennomføres

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Styringsgruppe

 Oversikt over gjennomførte tester/prøvekjøringer og 
resultater av disse sett opp mot krav som er stilt

 Oversikt over avdekkede feil og mangler
 Detaljert plan for neste fase (inkl. overtakelse, 

overføring til drift og overlevering til bruker)
 Godkjent FDV-dokumentasjon

 Godkjent, detaljert plan for neste fase (inkl. overtakelse, overføring og overlevering)

 Har vi gjennomført befaringer med entreprenøren?
 Har relevante personer i driftsorganisasjonen fått 

opplæring?
 Har prosjektet planlagt en effektiv overtakelse fra 

entreprenøren?
 Er de riktige nøkkelpersonene planlagt involvert i 

neste fase?
 Fra prosjektavdelingen
 Fra Eiendomsavdelingen

Prosess for 
normal 

passering av BP



BP 7 – Klar for avslutning?

Formål • Sikre at overtakelse, overføring og overlevering er gjennomført på en tilfredsstillende måte
• Sørge for at prosjektet blir avsluttet på en ryddig måte slik at læring fra prosjektet kan tilflyte kommende 

prosjekter i Omsorgsbygg

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Styringsgruppe

 Plan for avslutningsfasen
 Overtakelsesforretning m/protokollførte mangler

 Signert skjema for overføring fra Prosjekt til Eie

 Godkjent plan for avslutningsfasen
 Godkjent overtakelsesrapport

 Er prosjektets leveranser i henhold til mål og 
leveranser definert i kontraktene?

 Er kvaliteten på prosjektets leveranser iht. definerte 
akseptansekrav?

 Foreligger det en feil- og mangelliste og er ansvar 
for eventuell oppfølging fordelt?

 Er det noen avvik som er akseptert og vil dette få 
konsekvenser for driftsorganisasjonen?

 Har overtakelsesforretning foregått i henhold til 
våre prosedyrer?

 Er leveranser dokumentert og på plass i henhold til 
plan?

Prosess for 
normal 

passering av BP



BP 8 – Prosjekt avsluttet?

Formål • Sikre at prosjektet får et formelt avslutningspunkt

Ansvarlig

Input

Output

Sjekkliste

Styringsgruppe

 Dokumentasjon av sluttoppgjør
 Sluttrapport fra prosjektet

 Beslutning om avslutning av prosjektet

 Er alle kontrakter avsluttet eller overført til 
driftsorganisasjonen (for eksempel ansvar for 
reklamasjoner)?

 Er alle økonomiske forhold i prosjektet lukket? 
 Er det behov for oppdateringer eller tiltak knyttet til 

våre prosesser basert på erfaringer og har noen tatt 
ansvar for dette?

 Er erfaringer fra prosjektet overført til linjen?
 Er all prosjektdokumentasjon riktig arkivert?
 Er alle relevante interessenter blitt informert om 

avslutning av prosjektet?
 Foreligger det dokumentasjon av sluttoppgjør?
 Foreligger det en fullstendig sluttrapport?

 Har prosjektet nådd sine resultatmål? Hvis ikke, hva 
var årsaken?
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for gjennom-

føring?

Klar for  
overtakelse 

fra
entreprenør? Klar for avslutning?

Prosjekt 
avsluttet?

BP2

Prosjekteierstyring

Drift

Avklare 
bestilling

BP3

Riktig 
prosjektstrategi?

OBY prosjektmodell
- Navn på beslutningspunkter



Eksempel: 
Styringsgruppe for et barnehageprosjekt

Prosjektleder

Prosjektteam

Prosjekteier 

Evnt. Prosjekteiers representant

Prosjektsikring Porteføljeleder

Styringsgruppe Andre roller kan 
inviteres inn i 
Styringsgruppen 
ved behov. For 
eksempel 
representanter fra 
ledelsen eller Fag 
og utvikling.  



Roller i Styringsgruppen (1)

Rolle Ansvar

Prosjekteier • Være overordnet ansvarlig for prosjektet
• Sikre rett prosjekt for Omsorgsbygg og bruker i et 

evighetsperspektiv
• Opprettholde et strategisk fokus på prosjektet
• Sikre rett prioritering under gjennomføring
• Ta stilling til endringsforslag og avvik 
• Lede arbeidet i styringsgruppen

Prosjekteiers representant • Fungere som prosjekteier i prosjekteiers fravær
• Ivareta prosjekteiers perspektiv 

(evighetsperspektivet)



Roller i Styringsgruppen (2)

Rolle Ansvar

Porteføljeansvarlig • Utføre operativ eierstyring mellom styringsgruppemøter 
• Sikre profesjonell prosjektgjennomføring i enkeltprosjektene
• Sikre at prosjektmodellen og metodeverk følges
• Sikre at prosjektleder blir utfordret og støttet i prosjektfaglige 

spørsmål
• Styre porteføljen (håndtere synergier, utfordringer, 

erfaringsoverføring, etc. på tvers av prosjekter i porteføljen)

Prosjektsikring • Sikre at prosjektets effekt- og resultatmål blir oppfylt
• Utfordre prosjektleder på vegne av prosjekteier og sørge for 

tilstrekkelig prosjektsikring forut for beslutningspunkter, herunder 
verifisere og utfordre styringsdokumentasjon/rapporter

• Gjennomføre eller bestille uavhengige prosjektgjennomganger
• Verifisere (og gi råd til-) anskaffelses/kontraktstrategi og etterlevelse 

av denne



BLINK og Omsorgsbyggmodellen



Målgrupper for Omsorgsbyggs prosjektskole

Rolle Beskrivelse

Prosjekteiere i 
Omsorgsbygg

• Alle som innehar rollen som intern prosjekteier for et prosjekt
• Medlemmer i styringsgrupper (prosjekteiers representant, 

prosjektstøtte, prosjektsikring, fag/utvikling)
• Medlemmer i ledergruppen

Prosjektledere i 
Omsorgsbygg

• Alle prosjektledere/prosjektansvarlige
• Potensielle prosjektledere (talenter)
• Prosjekteiers representant i prosjektavdelingen
• Støttefunksjoner til prosjektleder tar utvalgte moduler (eks. 

prosjektøkonom)

Prosjektdeltakere i 
Omsorgsbygg

• Alle ansatte i Omsorgsbygg som bidrar inn i prosjekter eller som 
jobber tett på prosjekter

Innleide ressurser som 
skal bidra inn i 
Omsorgsbyggs 
prosjekter

• Innleide ressurser som prosjektledere, delprosjektledere, 
byggeledere, rådgivere/prosjekterende, etc

• Sentrale personer fra Entreprenørers prosjektledelse



Innhold i Omsorgsbyggs prosjektskole
Prosjekteier Prosjektleder Prosjektdeltaker

Prosjektarbeid -

Beste praksis i OBY

Prosjektarbeid  –

Beste praksis i OBY

Prosjektarbeid–

Beste praksis i OBY

SHA og miljø 

i OBY prosjekter

Ledelse og 

kommunikasjon 

i prosjekter

Usikkerhetsstyring 

i prosjekt

Kontraktsstyring 

og innkjøp 

i prosjekter

Ledelse og 

kommunikasjon 

i prosjekter

Prosjekteierstyring og 

styringsgruppearbeid i OBY

Omsorgsbyggs 

prosjektmodell og organisering 

Innleide/eksterne 

Omsorgsbyggs 

prosjektmodell og organisering 

Prosjektstyring 

– Tid, kostnader, og kvalitet

BIM i OmsorgsbyggBIM i Omsorgsbygg BIM i Omsorgsbygg BIM i Omsorgsbygg

SHA og miljø 

i OBY prosjekter

SHA og miljø 

i OBY prosjekter
SHA og miljø 

i OBY prosjekter

Prosjektarbeid –

Beste praksis i OBY

Krav til 
kunnskap.

Konsept- og 

løsningsutvikling

Tilleggskurs

Lean og 

smidig prosjektering

Eksterne sertifiseringer

PRINCE2®

Team og teamutvikling

(for eks. team-vis)

Omsorgsbyggs 

prosjektmodell og organisering 

Ledelse og 

kommunikasjon 

i prosjekter

Omsorgsbyggs 

prosjektmodell og organisering 

Krav til kunnskap.
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