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Vigtigste observationer og resultater i 2016 

 
Generelt 

• Foreningens driftsregnskab viser et positivt resultat på 1.249 TDKK før skat, hvilket er 821 TDKK over budget og skyldes primært ikke udløste 
buffere  

• IPMA Certificeringen har haft et godt år med 529 gennemførte hvilket er 5% over budget 
• Medlemstallet pr. december 2016 var 1850 mod forventet 2000 - har fastholdt antal medlemmer (stabilisering) men målet om stigning 

blev ikke indfriet i 2017 
• Symposiet projektledelse 2016 med 265 deltagere, 15 forhåndstilmeldte virksomheder og en evaluering på 4,5 
• Har sammen med Regionerne gennemført samlet 26 arrangementer (seminarer og gå-hjem-møder) 
• 10 virksomhedsbesøg gennemført heraf 5 i regionerne NORD (1) og SYD (4) 
• Young Crew (YC): gennemførte 9 arrangementer og nåede tæt på 100 medlemmer  

 
 
Organisation 

• Øget delegering og effektivisering i en ny flad og mere handlekraftig organisation  
• Ny Certificeringsleder ansat med tiltrædelse 1. januar 2017 
• Besluttet at fusionere DPL og DPL Serviceselskabet med virkning fra 1. januar 2017 

 
 
Udvikling – på rejse mod visionen 

• 4 nye personaer defineret som resultat af projekt ”Bruger-værdi” 
• Besluttet at alle hel-og halvdagsseminarer skal være gratis for medlemmer fra 2017 
• Nyt koncept for årlige symposier besluttet med virkning fra 2017 
• IPMA Certificering 2018 – konceptoplæg besluttet baseret på ny IPMA kompetencestandard ICB4 
• Sociale medier – synlig intensiveret brug af LinkedIn (push) herunder oprettelse af virksomhedsprofil som supplement til DPL gruppen 
• Start af projekt ”Ny-IT-Platform” – forundersøgelse gennemført i 2016, herunder 
• Besluttet at indføre ny visuel identitet – projektet gennemføres i 1Q2017 
 



Dansk Projektledelses Årsrapport for 2016 

Vers.: 17-02-2017 Side 3 (15)  Ansvarlig: Jesper Schreiner  

 

Status prioriterede projekter 2016 

Projekt: Mål: Kommentarer: 
Bruger-værdi Formål: afklare hvordan foreningen bedst skaber værdi for sine brugere? 

Mål: 
a) Kortlægning af brugernes/målgruppernes behov 
b) Evaluering af nuværende produktportefølje ift. brugere/målgrupper 
c) Beslutning vedr. fremtidige produkter/ydelser (udgå, fortsætte, nye) 

a) Har defineret fire nye personaer med tilhørende value-propositions; besluttet 
fremadrettet at differentiere kommunikation og dokumentation efter de fire 
personaer 
b) Produktportefølje delvis evalueret i relation til nye personaer  
c) Foreløbige beslutninger (udgå, fortsætte, nye) 

Kommunikation & 
Image 
 

Formål: synliggøre og kommunikere hvordan foreningen skaber bruger-værdi og 
derigennem også styrke foreningens image som omdrejningspunkt. 
Mål: 
a) Medieafklaring – hvilke medier bør foreningen generelt anvende fremadrettet 
og hvordan? 
b) Website – afklare bruger behov 
c) Sociale medier – fastlægge politikker for anvendelse af  sociale medier 
d) Visuelt design – kortlægge behov og muligheder for forbedringer 

a) Lykkedes ikke med at få formuleret en (ny) kommunikations-strategi  i 2016 
b) Website – skal understøtte en mere dynamisk og interaktiv brugergrænseflade 
(konsekvens: Ny-IT-Platform i 2017) 
c)Sociale medier – politikker delvis besluttet 
d) Visuelt design – skal løftes og moderniseres og bliver gennemført parallelt med 
Ny-IT-Platform i 2017) 
 

Forretningsmodel Formål: sikre en bæredygtig økonomi – en økonomi som kan ”bære” både drift og 
nyudvikling  
Mål: 
a) Fastlægge koncept for sponsoraftaler 
b) Fastlægge prispolitik for foreningens ydelser 
c) Effektivisering af processer 
d) Aktivere flere nye frivillige (win-win) 

Der er udtænkt en mulighed for 5 primære finansieringskilder: 
Medlemskontingent; Certificering; Ad hoc salg (Symposium, reklamer mv); 
Markedspladsen; Sponsorater. 
Der er arbejdet med at få klarhed over værdiskabelse – både i forhold til 
foreningen (indtægter og legitimitet) og i forhold til brugerne (på 3 niveauer 
personligt, firmaer og samfundet). 
Der er lavet personaer som et værktøj til vurdering af  behov og effekt  
Der er lavet indledende undersøgelser af mulighed for sponsorater 
Projektet prioriteres fortsat i 2017. 

Årlige symposier 
 

Formål: opnå bæredygtig model for afholdelse af årlige symposier  
Mål: 
a) Højne kvalitet i indhold og omfang af involvering i processen 
b) Fortsat effektivisere sekretariatets rolle i processen 
c) Afklare mål for indtjening eller støtte 

Besluttet og indført helt nyt koncept med virkning fra 2017. 
a) Etableret faglig kernegruppe; tema-strømme; 3 nye seminar-modeller 
b) Indført event-planning system; færre tryksager; opgaver flyttet til kernegruppen 
c) Med 170 betalende forventes et resultat lig +100 TDKK på symposie-aktiviteter 
2017; sponsor-pakker afprøves i 2017 

NCB4 - 
konceptafklaring 

Formål: forberede NCB4 med udgangspunkt i ny ICB4  
Mål: 
a) Udarbejde oplæg til valg mellem to strategier om hhv. at tage udgangspunkt i 
NCB eller i ICB 
b) Udarbejde pilotafsnit og samlet plan for færdiggørelse i 2017 

a) Indstilling til certificeringsstyregruppen og foreningen bestyrelse med et 
konceptoplæg baseret på ny ICB4. 
b) Samlet plan for færdiggørelse i 2017 klar til første certificeringsrunder 1H2018 
baseret på ny kompetencestandard og selvvurderingsværktøj. 
Implementeringsprojektet benævnes ”IPMA Certificering 2018” 
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1. Foreningen generelt  
 

Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
 

1.1 
Foreningens 
strategiplan 
2016-20 

Mission: 
Vi inspirerer til værdiskabende ledelse af projekter! 

- 

Vision: 
Vi vil være omdrejningspunkt for projektledelse i Danmark! 

- 

Målgrupper:  
1: Projektniveau   
2: Virksomhedsniveau 
3: Professionen projektledelse 

- 

Strategisk fokusområde: Bruger-værdi Omsat til Projekt ”Bruger-værdi” (prioriteret projekt i 2016). Se status på 
oversigten ”Status prioriterede projekter 2016” 

Strategisk fokusområde: Tilgængelighed - 
Strategisk fokusområde: Dynamik - 
Strategisk fokusområde: Forretningsmodel Omsat til Projekt ”Forretningsmodel” (prioriteret projekt i 2016). Se 

status på oversigten ”Status prioriterede projekter 2016” 
Strategisk fokusområde: Image - 
Strategibeskrivelse: Se notatet  
”Dansk Projektledelse - Strategiplan 2016-20”  

Strategiplan 2016-20 genbesøgt på bestyrelsesmøde i august og med den 
konklusion, at der ikke var behov for justeringer i 2016. 

1.2 
Indsatsområder 

Årlig planlægningscyklus 
Tager udgangspunkt i det årlige symposie, hvor målet er at få mere 
synergi mellem symposier, udviklingsgrupper, seminarer, tidskrifter m.m. 

Delvis omsat til Projekt ”Årlige Symposier” (prioriteret projekt i 2016). Se 
status på oversigten ”Status prioriterede projekter 2016” 

  

Foreningstemaer (kvartårlige) som virkemidler i den årlige 
planlægningscyklus.  

1Q: Ledelse af internationale projekter 
2Q: Sådan skaber projektledelse værdi 
3Q: Når projekter bliver politiske 
4Q: Bæredygtighed i projektledelsen 
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1. Foreningen generelt  
 

Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
 

1.3 
Organisationsform 

Foreningsleder Direktørtitlen (rollen) genindført ultimo 2016 
Ledergruppe Organisationsændringer gennemført 2H2016 med det formål at etablere 

en fladere og mere handlekraftig organisation uden ledergruppe og 
områdeledere. Den nye organisation hviler meget på uddelegering af 
beslutningskompetence og en generelt kortere vej fra beslutning til 
handling. En positiv sideeffekt er effektivisering  i form af sparet 
overdragelse af viden og beslutninger.  

Områdeledere for udvikling og kommunikation 
Programledere for større indsatsområder 

Engagere (nye) frivillige - 
1.4 
Sekretariats-
funktion 

Effektivisere og dokumentere sekretariatsprocesser - 
Rollefordelingen tilpasses trinvis til sikring af både fornyelse og 
kontinuitet 

- 

1.5 
Økonomi og 
ressourcer 

Foreningens økonomi og personale i fokus  
- til sikring af bæredygtighed  

- 

Ny kontingentstruktur indført med virkning fra 2016. - 
Fastlægge koncept for sponsoraftaler Indgår som naturligt element i Projekt ”Forretningsmodel” (nu prioriteret 

projekt i 2017). Der afprøves et koncept med sponsorpakker på symposiet 
2017. 

Prispolitik for foreningens ydelser Indgår som element i projekt ”Forretningsmodel” 
 Budget 

I 2016 budgetteredes med følgende resultater 
Dansk Projektledelse: +153 TDKK 
DPL Serviceselskabet: +274 TDKK 

Driftsregnskabet for ”koncernen” (Foreningen DPL + DPL Serviceselskabet) 
blev +1.249 TDKK hvilket er 821 TDKK over budget. 
Et særdeles positivt og meget glædeligt resultat, som vil bidrage til at sikre 
en tilfredsstillende økonomi selv med de store investeringer forude (IPMA 
Certificering 2018 og NY-IT-Platform) 

1.6 
Organisations-
udvikling 

Fælles mål 2016-17:  
a) Kompetent og effektivt sekretariat  
b) Bæredygtig økonomi  

Se også kommentarer under 1.3 
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2. Ekstern kommunikation 
Overordnet fremme forståelse og annerkendelse af DPL’s virke og samtidig skabe indsigt i DPL’s tilbud som midler til bedre projektledelse. 
 
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
2.1 
Kommunikations-
indsats 

Foreningens bruger-værdier 
Definition, synliggørelse og kommunikation 

Projekt: Bruger-værdi 
Halvdagsworkshop afholdt 22/6 med deltagelse af 25 personer (bestyrelse 
og aktive); rapport med resultater foreligger. Se mere status på oversigten 
”Status prioriterede projekter 2016”. 
For at øge værdien af medlemskab i DPL besluttedes, at alle hel- og 
halvdagsseminarer skal være gratis for medlemmer fra 2017. 

Markedsførings- og kommunikationsplan  
samordnes med den årlige planlægningscyklus – centret om kvartalsvise 
udsendelser og i øvrigt løbende e-kommunikation.  

K&M arbejdsgruppe har mødtes hver anden uge.  
På nær synlig og intensiveret brug af LinkedIn som kommunikationsmedie, 
har mål og midler i 2016 været meget ”business as usual”.  

Medlemsantal opretholdes på 2000. Medlemstal pr. december 2016: 1.850. 
2.2 
Informations- 
medier 

Hvilke medier? 
Afklaring af hvilke medier foreningen skal anvende fremadrettet 

Foreningen skal have en væsentlig mere dynamisk og interaktiv 
hjemmeside og derudover øge brugen af sociale medier (LinkedIn, 
Facebook, Instagram) 

 Nyt visuelt design. 
Gennemførelse af en forundersøgelse vedr. indførelse af komplet nyt 
visuelt design 

Ultimo 2016 besluttedes at gennemføre projekt ”Ny Visuel Identitet” 
primo 2017. Projektet skal også ses som et vigtigt grundlag for foreningens 
nye IT-platform (herunder hjemmeside). 

2.3 
Udstillings-
deltagelse 

Symposiet 
Foreningen har sin egen stand på symposiet 

Nye roll-ups med ny mission og vision er lavet. DPL havde egen stand og 
bemanding ved Symposiet – konkurrence gav svar fra 83 personer.  

Projekt:værktøjsdagen 
Foreningen deltager som udgangspunkt også i projekt:værktøjsdagen 
2016. 

Foreningen deltog på projekt:værktøjsdagen og med nyt materiale. 

2.4 
Samarbejds- 
aftaler 

Samarbejdsaftaler videreføres med Dansk IT, Dansk Magisterforening, CA 
A-kassen og IDA Proces. 
 

Kontakt har primært været med udgangspunkt i Symposiet. 
Forsøg på aftale med både Lederne (ingen aftale) og PMI (endnu 
uafklaret).    
Genoptagelse af samarbejd med JA skubbet til 2017. 
Opfølgningsmøder afholdes med alle i foråret 2017. 
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3. Seminarer og Symposier 
Fremme kompetent og værdiskabende projektledelse ved afholdelse af  
seminarer og symposier med et fagligt og forløbsmæssigt højt niveau u 
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
3.1 Seminar-
koordinering 

Seminarkoordinering. Tilsikre synergi mellem symposier og 
enkeltseminarer.  
Nye seminarer til symposier og enkeltafholdelse initieres og udvikles via 
efterårets åbne behovsafklaring og med sigte på også at indgå i næste 
symposie. 
Derudover lanceres to nye ”produkter” som udvidelse af foreningens 
seminarkoncept: Workshops og paneldebatter. 
Seminarer tilstræbes afholdt både i øst og vest. 

2016: 
18 gå-hjem-møder/netværksarrangementer 
7 halvdagsseminarer 
1 generalforsamling 
26 arrangementer + Symposie afholdt 
6 aflysninger 

 
Deltagere i alt ekskl. symposiet: 558 
Gns. evaluering: 4,5 

3.2 
Projektseminarer 

Forår 2016: 3 seminarer (gentagelser + nyudvikling). Kvalitetsindeks 4,2. 2 seminarer afholdt 
Efterår 2016: 6 seminarer (gentagelser + nyudvikling) . Kvalitetsindeks 4,2. 5 seminarer afholdt 

3.3 
Optage 
seminarer 
 

Med henblik på at efterfølgende at tilbyde webcasting (virtuel 
tilgængelighed, off line) 

Aftale om optagelse af Symposiesessioner er indgået med IDA. 
Adgang til disse blev givet til deltagere og medlemmer. Begrænset 
anvendelse. 
Planer om eksperimenter med optagelse vedr. certificering aflyst.  

3.4 
Symposiet 
Projektledelse 
2016 og 2017. 

Princip for symposier at opnå bred involvering i forberedelsen som en værdi 
i sig selv – og at levere et festfyrværkeri af impulser for projektfolk, der 
sammen vil videre.  

Projekt: Årlige symposier 
Videreudvikling af koncept for symposier debatteres hen over sommeren og 
resulterede i et på flere områder ny koncept (se status på oversigten 
”Prioriterede projekter 2016”). 

Symposiet 2016 
10 forhåndstilmeldte virksomheder i 1. kvartal 2016. 
180 deltagere inkl. medvirkende.  
Samlet evaluering af både form og indhold på min. 4,2. 

Afholdt med stor succes:  
265 på deltagerlisten og evalueret til 4,5 på både indhold og form. 
15 forhåndstilmeldte virksomheder. 

Symposiet 2017 forberedt til afholdelse ultimo maj. 
6 forhåndstilmeldte virksomheder inden udgang af 2016. 

Symposiet planlægges, udvikles og afholdes efter nyt koncept (se status på 
oversigten ”Prioriterede projekter 2016”). 
5 virksomheder havde forhåndstilmeldt med udgangen af 2016. 
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4. Informationsformidling 
Overordnet at formidle informationer til DPL’s medlemmer og andre  
ved integreret brug af et bred spekter af kommunikationsmedier, der fremmer synergi 
(Eksempel: a) bruge websiden til også at publicere artikler b) bruge både websiden, LinkedIn og tidskriftet til markedsføring af symposiet) 
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
4.1 
Medlems- 
kommunikation 

Definere hvordan informationer bedst indsamles og formidles 
fremadrettet. 

- 

Kvartalsvise udsendelser af projekttidsskrift sammen med invitationer til 
arrangementer og certificering. 

Tidsskrift udsendt med materiale fire gange i 2016: februar, april, august og 
november. 

Fokuseret medlemsmail tilstræbes udsendt hver anden uge med 
information om arrangementer helholdsvis nye artikler, som også lægges på 
websitet (månedligt). 

Medlemsmails udsendt regelmæssigt og i gennemsnit hver 3. uge.  
Artikel på forsiden af hjemmesiden udskiftet regelmæssigt. 

Virksomhedsbesøg afholdes som udgangspunkt på initiativ fra DPL. 
Møderne afholdes som dialogmøder med DPLs kontaktpersoner og/eller 
præsentationer for medlemmer. 

Møder afholdt hos KMD, Bygherreforeningen, Metier, Rovsing, Nykredit, 
SparNord (Region Nord), Kohberg, Danfoss, Viking Life Saving og 
Vejdirektoratet (alle region SYD) 

4.2 
Foreningens 
website 
 

Website udbygning omfattende et samlet review af nuværende indhold og 
suppleringer inkl. øget tilgængelighed (forbedret indhold og form). 

Kobling/integration mellem hjemmeside og medlemssystem (CRM) blev 
forsøgt afsluttet i første halvår, men lykkedes ikke og projektet blev derefter 
stoppet. 

Tilsikre større fagligt indhold på website. Lykkedes ikke i 2016 - afventer nu implementering af ny hjemmeside i 2017. 
Afklaring af foreningens fremtidige website-behov  En større forundersøgelse af integrerede IT-løsninger, interview og besøg 

hos referencebrugere, leverandører m.m. resulterede i projekt ”Ny-IT-
Platform” til gennemførelse i 2017. 

Teknologi- og leverandørsikkerhed analyseres  
– med henblik på fremtidssikring. 

4.3 
Sociale medier 

Udarbejde plan (strategi) for anvendelse af sociale medier (LinkedIn, 
Facebook) 

Se kommentarer under 2.2 

4.4 
Tidsskriftet 
Projektledelse 

Projekttidsskriftet. Fokus på faglig tyngde i artiklerne, temaartikler, 
værtøjer og boganmeldelser. 

- 

Fire udgivelser i januar, april, august og november. 
Digitale artikler til medlemsmail og på websitet hver anden uge 

Se kommentarer under 4.1 

 

  



Dansk Projektledelses Årsrapport for 2016 

Vers.: 17-02-2017 Side 9 (15)  Ansvarlig: Jesper Schreiner  

 

5. Netværksaktiviteter 
Facilitere en bred vifte af netværk (kontakt og dialog) mellem foreningens medlemmer, certificerede og andre interesserede 
 
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
5.1 
Netværks-
koordinering 

Netværksaktiviteter.  Facilitere networking og med hovedreglen at 
netværksaktiviteter er gratis for medlemmerne. Herunder gå-hjem-møder. 

Vi har opfordret alle arrangører til at tænke netværksaktiviteter ind i de 
afholdelsen af arrangementer. 

5.2 
Årligt 
projektforum 

Åbent netværksarrangement for alle foreningens medlemmer – afholdes 
forud for foreningens generalforsamling samme dag med udgangspunkt i et 
attraktivt indlæg, der samler. 

Afholdt 1. marts på Symbion. 

5.3 
Regionale 
netværk 

Regionalgrupper Arrangerer fortrinsvis gå-hjem-møder og andre gratis 
netværksaktiviteter – men også seminarer 

Telefonmøder afholdt med de regionale formænd: Heidi Boye (Nord), 
Christina Foldager (Syd) og Arne Højgaard Poulsen (Midt) ca. hver anden 
måned. 

Hovedstadsgruppen  
Etableres som ny regionalgruppe 

Massivt mandefald har medført, at vi lige nu har opgivet at danne en 
gruppe. 

Regionalgruppe Nord  
3 + 2 arrangementer forår og efterår 

1 årsmøde afholdt, 3 gå-hjem-møder afholdt, 1 seminar afholdt. 

Regionalgruppe Midt  
2 + 2 arrangementer forår og efterår 

4 gå-hjem-møder afholdt. 
(Årets årsmøde blev afholdt i december 2015) 

Regionalgruppe Syd  
2 + 2 arrangementer forår og efterår 

1 årsmøde afholdt, 3 gå-hjem-møder afholdt. 

Færøsk projektforening  
 

Har fået ny ledelse.  
Regelmæssig dialog etableret mellem DK og Færøerne. 

5.4 
Certificeredes 
netværk 

IPMA® Certificerede. Holde alle certificerede informeret halvårligt om DPL’ 
tilbud – uanset medlemskab. 

Nyhedsmails tilsendt ca. hver anden måned. 

Halvårlige åbne netværksmøder for certificerede med indlæg fra Årets 
Projektledere, erfa-udveksling og info om foreningen.  
Èt møde i ØST (Foråret) og Èt møde i VEST (Efteråret) 

Møde afholdt i maj med 19 deltagere i København.  
Møde afholdt i september med 29 deltagere i Hornstrup. 

5.5 
Virksomheders 
netværk 

Brugervirksomheder. Fremme erfaringsudveksling mellem virksomheder, 
der satser på bedre projektledelse  
– herunder brugere IPMA Certificering som løftestang.  

Møde afholdt med god debat omkring bordet. 

Halvårlige åbne netværksmøder.  Tjener også som referencepanel i forhold 
til certificeringsordningen.  
Èt møde i VEST (Foråret) og Èt møde i ØST (Efteråret) 

Møde afholdt i september med 16 deltagere hos DONG i København. 
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5. Netværksaktiviteter 
Facilitere en bred vifte af netværk (kontakt og dialog) mellem foreningens medlemmer, certificerede og andre interesserede 
 
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
5.6 
Eksklusive 
netværksgrupper 

Eksklusive grupper. Nyt koncept hvor målgruppen udvides således 
grupperne fremadrettet er reserveret erfarne projektledere svarende til min. 
IPMA niveau C. 
Grupperne ledes af honoreret facilitator – én facilitator pr. gruppe. 

1Q: Ny brochure udarbejdet og tilpasset den nye målgruppe. Markedsføring 
gennemfør t i 2. kvartal. 

Videreføre de tre bestående grupper.  
Sikre medlemstallet i gruppe. 2 & 3 øges til min. 10 medlemmer pr. gruppe. 

Medlemsstatus pr. dec. 2016: 
Gruppe 1: 10; Gruppe 2: 8; Gruppe 3: 9 

5.7 
Young Crew 
Netværk 

YC-ledelsen.  
Løbende sikre en fuldt bemandet YC- ledergruppe 

Aftale indgået om månedlige telefonmøder mellem YC-ledelsen samt 
sekretariatets deltagelse i ét ledelsesgruppemøde pr. kvartal/halvår efter 
behov. To møder afholdt om udbygning af samarbejdet.  

Medlemsrekruttering. Forøget fra 40 i 2014 til 70 i 2015. Forøges til 100 i 
2016. 
Markedsføring via x besøg med indlæg om DPL og YC 

Nåede tæt på de 100 medlemmer. 

Medlemsarrangementer. 
7 faglige arrangementer med værtssponsorater 
2 sociale arrangementer 
1 indlæg på LinkedIn om ugen 
2 indlæg på facebook om ugen 
5 billeder på Instagram pr. arrangement 

Månedlige arrangementer afholdt med forskellige temaer og i forskellig 
form med glade deltagere. 
Har haft succes med at rekruttere værtsvirksomheder via DPLs LinkedIn-
gruppe. 
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6. Udviklingsgrupper 
Udviklingsgrupperne ses som aktive bidrag til fagets bevægelse og forventes at levere i form af debatter, artikler, workshops, seminarer m.m.. 
Derudover fungerer grupperne som netværk til faglig sparring og videndeling mellem gruppernes medlemmer om tendenser og andet inden for den valgte 
disciplin.   
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
6.1 Forsknings-
gruppen 
 

Forskningsgruppen.  
Åben for danske forskere i projektledelse.  

- 

Tidskriftsklumme. 
 Leverer forsknings-klummen til tidsskriftet. 
Forfatter-rollen på skrift mellem gruppens medlemmer. 

Fire leverancer i 2016 

Forskningskonference. Forsknings-sporet på Symposiet 2016 indeholder to 
seminarer med titlerne Projects to change og Organizational change and 
project management 

Forskningskonference afholdt på symposiet som planlagt med et helt spor på 
anden-dagen 9. juni. 

 Forskningsprojekter 
Repræsentanter for gruppen deltager i forskningsprojekter i Danmark (fx 
”Half double” og innovationsnetværket ”Rethinking Project Management”) 

Project Half Double (PHD) 
Fase 1 af PHD er i fuld gang(juni 2016-juni 2017) hvor der er fokus på at 
gennemføre 10 pilotprojekter i forlængelse af de 7 pilotprojekter der blev 
gennemført i fase 1 (juni 2015-juni 2016). Desuden arbejdes der på at sprede 
Half Double Metodologien gennem uddannelse af Half Double praktikere og 
gennem morgenmøder med deltagelse af både praktikere og forskere. 
 
Innovationsnetværket ”Rethinking Project Management” 
I det forløbne år har der været afholdt to heldags workshops henholdsvis i 
april 2016 (Nordea, København) og november 2016 (Kaastrup Andersen, 
Silkeborg) – Den første workshop i april har fokuseret på ”Agilitet i 
Organisering – visioner og virkelighed”, mens den anden workshop har 
fokuseret på dels organisatorisk projektledelse og agilitet & certificering. 

6.2 Portefølje-
ledelsesgruppen 

Porteføljeledelsesgruppe. Etablering af ny gruppe  
under ledelse af Jesper Brøgger Andersen (Rambøll) 

Gruppen blev genstartet i 2016 og består nu af 5 personer fra 5 forskellige 
virksomheder; gruppen ser gerne en yderligere tilgang på 2-3 medlemmer. 
 
Gruppen har afholdt 3 møder i 2016 – hos Novo Nordisk, Rambøll og 
Københavns Kommune. 
 
Det er gruppens og foreningens ambition, at gruppen udvikler og afholder en 
gå-hjem-møde eller et halvdagsseminar i 2017. I bedste fald kan seminaret 
(afhængig af tema) blive kandidat til symposieprogrammet for 2018. 
 

Kommissorium og Programplan 2016. 
Forventes udarbejdet i 1Q2016. 

Er ikke udarbejdet. 
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6. Udviklingsgrupper 
Udviklingsgrupperne ses som aktive bidrag til fagets bevægelse og forventes at levere i form af debatter, artikler, workshops, seminarer m.m.. 
Derudover fungerer grupperne som netværk til faglig sparring og videndeling mellem gruppernes medlemmer om tendenser og andet inden for den valgte 
disciplin.   
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
6.3 Ledelse 
under 
forandring 

Generelt om gruppen.  
Hvor 2015 var en meget udadvendt år med flere artikler og seminarer, har 
gruppen i 2016 behov at ”komme tilbage på sporet”. Leverer derfor ikke 
symposieseminar i 2016. 

Efter den succesfulde workshop gruppen holdt i marts 2016 blev gruppen 
fordoblet og tæller nu 8 medlemmer. hvilket vurderes som en fin 
”saltvandsindsprøjtning”. 
Gruppen har holdt 5 møder i 2016 og har hovedsageligt koncentreret sig om 
fremtidens organisation, fremtidens ledelse og - følgelig – også fremtidens 
projekt. Det er inspirerende og udfordrende og det vil gruppen arbejde 
videre med i 2017. I øjeblikket fokuseres på Ralph Staceys og Patricia Shaws 
forståelse af organisationer som komplekse adaptive systemer (teorien om 
Complex Responsive Processes). 

Workshop. 
Gruppen leverer en workshop om ”Fremtidens projekt – projektets fremtid” 

Workshop afholdt med succes; deltagerne begejstret for konceptet som 
siden er blevet introduceret som en af tre nye seminarmodeller på 
symposiet 2017. 

Søger samarbejde. Gruppen er interesseret i internationalt samarbejde 
(IPMA) men også gerne kontakt med grupper og netværk uden for DPL og 
IPMA. 

Ingen fremdrift i 2016 
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7. Kompetenceudvikling 
Fremme anvendelsen af foreningens tilbud til målrettet kompetenceudvikling  - herunder forberedelse til IPMA Certificering.. 
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 

7.1 
Udviklings-
koordinering 

Udviklingskoordinering. Fremme anvendelsen af foreningens tilbud til 
målrettet kompetenceudvikling   
- herunder til forberedelse til IPMA Certificering. 

Har afventet afklaring på ICB-NCB udviklingen  
– er indtil da holdt på ”vågeblus”.   

7.2 
Kompetence-
vurdering 

Markedsføring. Promovere NCB-bogen til kompetence-vurdering ved 
karikere planlægning og i uddannelser.  

Samme kommentar som til 7.1.  

NCB-baserede værktøjer.  Promovere værktøjerne  
LetNCB i Excel-form; Web-baseret feedback; Mfl.   

Er suppleret med en gratis variant af værktøjet, hvor en virksomhed ved brug 
af LetNCB kan indsamle og sammenstille selvvurderinger fra egne 
projektledere. Ellers som til 7.1. 

Forberede ny NCB Version 4. Med udgangspunkt i foreliggende NCB3 og i 
den kommende ICB4.  

I første halvår udarbejdet udførlig ICB-NCB krydsreference. Endvidere plan 
for konceptafklaringen og synopsis til konceptrapport.  
I andet halvår færdiggørelse af rapport med to alternativer: 1. Tilpas NCB3 til 
nyt i ICB4. 2. Ekstrakt af ICB4 tilpas NCB-form.   

7.3 
Formidle 
projektlitteratur 
 

Artikeldatabase. Synliggøre websitets artikeldatabase med artikler fra 
tidsskrift og symposier.  

Sket ved Introsessioner til certificering og ved Symposiet.  
Forenklingen af artikeldatabasen færdiggjort – med sletninger.  

Nedlægge gl. indeksering.  
Af litteratur på basis af NCB’en og ved anvendelse af x&o.   

Indekseringen baseret på NCB er bibeholdt året ud. 

Forlagsaftaler. Indgå af aftaler med forfattere/forlag vedr. salg at de mest 
anvendte bøger om projektledelse (bogpakker). 
Først uden IPMA Registrering – senere med IPMA Registrering. 

To gældende forlagsaftaler er videreført 
 – åben for deltagelse af andre forlag. 

7.4 
IPMA 
Registrering af 
bøger mv 

IPMA® Registrering af litteratur.   
Indføres og registrering af min. 4 bøger om projektledelse.  

Samme kommentar som til 7.1. 

Markedsføring.  
Promovere ordningen ved certificering mv.   

Samme kommentar som til 7.1. 

7.5 
IPMA 
Registrering af 
uddannelser 

Markedsføring. Fornyet promovering af registreringsordningen med 
annonce og artikel i tidsskriftet. 

Orienteringsmøde afholdt – to ny arrangører vist interesse..  

Registreringsprocesser.  
Registrere 2 nye programmer eller kurser 

Samarbejdet med de hidtidige otte arrangører opretholdt 
 – og genregistrering af deres programmer forberedt. 
Ikke registrering af nye programmer eller kurser.  

Arrangørsamarbejde. Formidle erfaringer mellem arrangører – og fremme 
deres udbytte af registreringsordningen.  

Forberedelse af arrangørmøde til afholdelse februar 2017. 

7.6 Deltage i 
ISO-udvikling 
om faget 

Formidlingsarbejde. Informere om de ny international  
vejledninger i portefølje- og programledelse.  

Har haft plan om at afholde nyt orienteringsmøde.  

Udviklingsarbejde. Deltage i arbejdet frem mod vejledninger  
om porteføljeledelse og programledelse 

To repræsentanter har fulgt udviklingen. 
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8. Certificering 
Tilbyde IPMA®Certificering efter international anerkendt proces med fokus på at vurdere udviste kompetencer – og samtidigt en proces med et stort 
læringspotentiale, der øger bevidstheden om viden og erfaringer og fremmer evnen til refleksion. 
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
8.1 
IPMA 
Certificering af 
projektledere 

Antal certificerede.  
500 på Niveau A, B, C, D og re-certificering 

529 netto for hele året, altså 5% over budgettet. 
Fordelt med 6 på Niveau A, 50 på B, 89 på C og 196 på D.  

Bred markedsføring af ordningen.  
Herunder udvikle orienteringsmøderne til også at være tilgængelige 
offline (web-casting).  

Fuld blæs på markedsføringen i første halvår – mindre i andet. 
Orienteringsmøder som web-casting udskudt til 2018.  

Procedureudvikling 1.  
Indarbejde de fire perspektiver med yderligere fokus på metodeanvendelse, 
refleksion/helhedshåndtering, skabe ledelsesværdi og evne at lære. 

De fire perspektiver er indarbejdet i kandidatmapper, vurderingsværktøjer 
mv, er gennemgået ved assessortræning og evalueringsproces igangsat. God 
accept fra assessorerne.   
Fortsætter indarbejdningen af perspektiver i andet halvår.  

Procedureudvikling 2.  
Indarbejde nødvendige ændringer som følge af ICR4.  

Første afklaring af ”gabs” foretaget i august 2015. 
Ny Skandinavisk workshop afholdt dem 13. juni – god stemning 
Overkommeligt at tilpasse – påbegyndt i andet halvår indarbejdning af ”lavt 
hængende frugter”.  

8.2 
IPMA Delta 
 

Internationalt. Opretholde den nordiske og internationale 
erfaringsudveksling om IPMA Delta certificeringsprogrammet. 

Foregår på det planlagte niveau. Ny IPMA brochure om produktet genoptrykt 
og blev udlevering bl.a. ved Symposiet.  

8.3 
IPMA/Nordic 
PE Award 

IPMA/Nordic Project Excellence  Award. 
Overveje at markedsføre og udbyde konkurrencen også i Danmark i 2016 ? 

Foreløbigt fulgt med i det internationale arbejde og deltaget som assessor.  
Svensk Projektforum (SPF) har taget et nyt initiativ: PEP (Project Exellence 
Preparation). Hvor PE Award er tiltænkt de bedst gennemførte succes-
projekter er PEP rettet mod at blive bedre til at gennemføre projekter og få 
succes med dem. PEP is a holistic tool to proactively improve project, 
programme and organisation trough assessments done by qualified 
assessors. 
Efter en workshop afholdt i september konkluderes at det er tvivlsomt om 
der er behov og marked for PEP i Danmark; ydermere vurderes modenheden 
af PEP som produkt som værende utilstrækkelig til markedsføring og salg. 
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9. International kontakt  
Påvirke og blive påvirket af den internationale udvikling; Fremme den Danske/Skandinaviske forståelse af projektledelse; Støtte aktive medlemmers indsats i 
international sammenhæng; Formidle viden og resultater fra deres internationale virke. 
Indsatsområde: Mål: Kommentarer: 
9.1 
International 
netværksgruppe 

Øge formidlingen af internationale nyheder og information. 
 

Nyhedsmails er løbende udsendt til ”International gruppe”.  
 

9.2 
IPMA 
(International 
Project 
Management 
Association) 

Kontakt formidling.  Afholde min. halvårlige netværksmøder for 
internationalt interesserede, især vedr. IPMA. 

Møder ikke afholdt.  

Repræsentation. Mindst to danske repræsentanter ved de  
halvårlige IPMA Council Meetings 

Fire danske repræsentanter ved Council i Riga i marts 2016.  
Tre danske repræsentanter ved Council i Sidney i oktober.  
Referater udarbejdet og rundsendt.  

IPMA World Congress. Fremme danske indlægsholdere til  
IPMA World Congress 2017 i Kasakhstan 

Promoveret 2017-Congress ved Symposiet 2016; forslag om at  
kæde promoveringen sammen med forberedelsen af Symposiet 2017: 

IPMA Advanced Courses.  
Bakke op om afholdelse af IPMA Advanced Courses i 2017 

Ny aftale med IPMA om Advanced Courses.  
København den 30. november-2. december 2017. 

9.3 
ICEC 
 

ICEC medlemskabet   
Formidle information om relevante og værdiskabende aktiviteter for 
foreningen og dens brugere 
ICEC: International Cost Engineering Council 

Meget begrænset aktivitet. 
Det er besluttet, at DPL ikke skal fortsætte medlemskabet af ICEC fra 2017 og 
fremadrettet. 

9.4 
NORDNET 
(Netværket for 
foreningerne i 
norden) 

Repræsentation. Fortsat deltagelse  i NORDNET samarbejdet med to 
aktive deltagere fra DPL.  

Oversigt udarbejdet over omsætningen i de nordiske foreninger 2010-2015 fordelt 
på forening og certificering. (mangler fortsat tal fra Norge) 
NORDNET møde afholdt i RIGA forud for IPMA CoD i marts. Fysiske møder afholdt i 
2H2016: Sydney (ifm. IPMA CoD); Stockholm og Oslo. Norge har overtaget 
formandsskabet. 
NORDNET rolle (formål og mål med samarbejdet) er til debat og nye/ændrede 
vedtægter forventes besluttet på møde i Lissabon marts 2017. 
Island, Sverige og Danmark har valgt at støtte den internationale konference 
Diversity in Project Management (DiPM), som afholdes i Holland til april 2017. 

Tidsskriftartikler.  Udbygge udveksling af tidsskriftsartikler mv. 
DPL’ redaktør ansvarlig herfor. 

Sverige (formand for NORDNET) påtager sig ansvaret i 2016 (DPL’s redaktør hermed 
ikke længere ansvarlig for dette). Ingen aktiviteter i 2016. 

9.5 
GPM 
 

Samarbejdsmuligheder. Kontakten vedligeholdes men der gøres ikke 
yderligere for at styrke/ udvide samarbejde med GPM 
regionalbestyrelsen i Kiel.  
GPM: Deutsche Gesellschaft für Projekt-management 

Ingen aktivitet i 2016. 

 


