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1. Executive Summary 
 
På vej mod Visionen 
Dansk Projektledelse vil anvende 2017 til at fortsætte implementeringen af foreningens strategiplan 2016-20. Dansk Projektledelse er på en rejse mod en ny og 
ambitiøs vision om at blive omdrejningspunkt for projektledelse i Danmark; en rejse som blev startet i 2016 med fokus på bruger-værdi, kommunikation, årlige 
symposier og foreningens fremtidige forretningsmodel.  

Grundlaget for fremtiden skabes gennem nyudviklinger 
Handlingsplanen for 2017 kendetegnes især ved fem nye udviklingsprojekter: IPMA Certificering 2018, Ny-IT-Platform, Forretningsmodel, Nyt-Visuelt-Design og 
Markedsplads. Alle projekter er afledt af foreningens strategiplan og vil bidrage til visionen og til en sund og bæredygtig forening også i fremtiden. 

En sund og dynamisk drift 
Foreningen vil i 2017 koncentrere sig om kvantitativt færre aktiviteter på driftssiden mod kvalitativt at kunne gøre det endnu bedre. Kommunikation og 
markedsføring intensiveres med dynamik og nytænkning og i løbet af året også med de mange fordele, som bliver resultatet af den nye IT-platform. 

Symposiet projektledelse afholdes i en ny form med tematiserede strømme og tilføjelse af tre nye seminarmodeller: workshop, paneldebat og master-class. 
Udover at give deltagerne noget konkret og anvendelsesorienteret, skal symposiets seminarer dels plante nye tanker som inspirerer deltagerne til selv at tænke 
videre i nye baner, dels inspirere til at koble folk sammen i nye relationer og brugbare netværk. 

Deltagelse i foreningens seminarer er blevet gratis for medlemmer i 2017 og den øgede interesse kan allerede tydeligt mærkes.  

Netværk er nyttigt og ligefrem nødvendigt for mange projektledere anno 2017. Dansk Projektledelse har fortsat en vigtig rolle som katalysator for nye netværk 
og facilitator for eksisterende. Foreningens regionalgrupper udgør en nøgleparameter som netværk samt i medlemmernes fortsatte tilknytning til DPL. 

Internationalt fortsætter foreningen sit medlemskab af IPMA. 

Samtidig med forberedelserne til den nye IPMA Certificering 2018, fastholder foreningen den samme høje kvalitet på IPMA Certificeringen for projektledere 
også i 2017. 

 
Jesper Schreiner 
Februar 2017 
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2. Foreningen generelt  
Kort sammendrag af de vigtigste generelle mål og fakta om foreningen. 

Indsatsområde: Mål og fakta:  Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 
2.1 
Foreningens 
strategiplan 
2016-20 

Strategibeskrivelse: 
Se dokumentet ”Dansk Projektledelse - 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 

 

Strategiske fokusområder: 
Bruger-værdi; Tilgængelighed; Dynamik; Forretningsmodel; 
Image 

 

2.2 
Økonomi og 
ressourcer 

Foreningens personale 
Primo 2017: to fuldtidsansatte og otte deltidsansatte 
Bemandingen forventes fastholdt i 2017. 
Øvrige ressourcer 
Eksterne konsulenter 
Assessor korpset 
Tidsskriftredaktionen 

 

Foreningens budget 
Såvel driftsbudget som investeringsbudget præsenteres til 
godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 
 

 

2.3 
Foreningens 
medlemmer og 
brugere 

Medlems- og brugertal 
• Fastholde antal medlemmer på 1850 (2016 niveau); 

resultater fra HP17-seminar anvendes i kampagner for 
fastholdelse/rekruttering af nye medlem 

• Ny medlems- og brugertilfredshedsundersøgelse 
gennemføres i 2H2017; mål 3,8 (på skala 1-5) 

• Foreningen har 11.800 brugere af LinkedIn gruppen og 
424 brugere (følgere) på virksomhedsprofilen 
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3. Udviklingsprojekter 
Alle projekter er forankret i foreningens strategiplan og skal bidrage til at sikre foreningens vision samt en sund og bæredygtig forening også i fremtiden. 
Projekt: HP17-mål: Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 
3.1 
IPMA Certificering 
2018 

Formål: at sikre DPL fra 2018 kan gennemføre IPMA Certificering i Danmark efter 
den nye IPMA kompetence standard (ICB4) og de nye IPMA regler (ICR4) 
Mål: 
a) Udvikling af nyt selvvurderingsværktøj baseret på ICB4 
b) Opdatering af interne processer, procedurer og instruktioner iht. ICR4 
c) Digitalisering af værktøjer og formularer til kandidaterne  

 

3.2 
Ny-IT-Platform 
 

Formål:  
1) at udvide og styrke foreningens push-pull evne og her-og-nu tilgængelighed (jf. 
strategiplan 2016-20) 
2) at opnå effektiviseringer af interne arbejdsrutiner i sekretariatet 
3) skabe grundlaget for øvrige strategiske projekter 
Mål: 
a) udvikling af dynamisk og interaktivt hjemmeside med fuld integration til 
medlemssystem 
b) Nyt eller opdateret medlemssystem, som understøtter udvalgte interne 
processer (inkl. IPMA Certificering) og integration med nyt CMS system 
c) Nyt system til udsendelse af nyhedsbreve 

 

3.3 
Forretningsmodel 

Formål: sikre en bæredygtig økonomi – en økonomi som kan ”bære” både drift og 
nyudvikling  
Mål: 
a) Værdiskabelsesanalyse af mindst 10 produkter 
b) Opsummering af legitimitet ift. hver målgruppe og på tværs af produkter 
c) Indgåelse/fornyelse af samarbejdsaftaler med tre partnere i 
projektledelsesmarkedet 
d) Vurdere muligheder for ekstern medfinansiering af enkelte udviklingsprojekter  
e) Eksekvering af de bedste muligheder (fondsansøgninger og/eller 
innovationsstøttede ordninger) 

 

3.4 
Nyt-Visuelt-Design 
 

Formål: at signalere dynamik og forandring gennem nytænkning og med forventet 
positiv effekt på foreningens image 
Mål: 
a) Ny visuel designguide inklusiv nyt logo godkendt i marts 2017 

 

3.5 
Markedsplads 

Formål: at gøre DPLs hjemmeside til det naturlige sted at søge information om 
kompetenceudvikling inden for projektledelse i Danmark 
Mål: 
a) Udarbejde konceptbeskrivelse i 1Q17 
b) Gennemføre proof-of-concept i 2Q17 
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4. Kommunikation og Markedsføring 
Formidle informationer til foreningens medlemmer og brugere ved integreret brug af et bredt spektrum af kommunikationsmedier, som  også fremmer synergi. Derudover  
tilsikre en målrettet og differentieret markedsføring af foreningens produkter, ydelser og aktiviteter generelt. Foreningen vil fortsætte den stigende brug af elektroniske 
medier til kommunikation og samtidig reducere mængden af tryksager. Foreningen skal også omtales i eksterne medier og udover annoncering. 
Indsatsområde: HP17-mål: Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 
4.1 
Generelt 

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

 

4.2 
Kommunikation 
til medlemmer 
og brugere 

Personaer (differentieret kommunikation) 
1: Den unge projektleder (Monica) 3: Virksomhedslederen (John) 
2: Den erfarne projektleder (Thomas) 4: Konsulenten (Rikke) 

 

Kvartalsvise udsendelser (medlemmer) 
Fortsætter indeholdende projekttidsskrift, invitationer til arrangementer og 
certificering 

 

Nyhedsbreve 
Tilstræbes udsendt hver anden/tredje uge (til medlemmer) med 
differentieret, værdiskabende information; skal i løbet af 2017 også tilføres 
et højere fagligt indhold; anvende ideer fra HP17 seminaret. 

 

Tidsskriftet projektledelse: udgivelser i april, august og november. 
Digitale artikler til medlemsmail og på websitet hver anden/tredje uge 

 

4.3 
Eksterne 
medier 

Målet er at foreningen bliver omtalt minimum 10 gange i eksterne medier.  

4.4 
E-medier 

Elektroniske kommunikationsmedier 
• Nyt website indføres med udgangen af 1H2017 
• LinkedIn – fastholder den øgede brug herunder både debat-gruppen og 

virksomhedsprofilen 
• Facebook – genåbnet 
• Instagram – tages i brug i 2017 

 

 

4.5 
Udstillinger 

Symposiet og Projekt:værktøjsdagen 
Foreningen vil have sin egen stand ved begge arrangementer 

 

4.6 
Samarbejds- 
aftaler 

Kommercielle Samarbejdsaftaler 
Der skal udarbejdes (nyt) koncept for kommercielle samarbejdspartenere. 

 

Virksomhedsbesøg (møde brugerne der hvor de er!) 
Afholdes som udgangspunkt på initiativ fra DPL; som dialogmøder med DPLs 
kontaktpersoner og/eller præsentationer for medlemmer. 
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5. Arrangementer 
Inspirere til værdiskabende ledelse af projekter ved afholdelse af arrangementer med et fagligt og forløbsmæssigt højt niveau. Derudover skal arrangementer også fungere som 
accelerator, der dels planter nye tanker og inspirerer til selv at tænke videre i nye baner, dels kan få noget nyt til at gro efterfølgende. Inspirere til at koble folk sammen i nye 
relationer og brugbare netværk. 
Indsatsområde: HP17-mål: Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 
5.1 
Årligt 
projektforum 

Åbent arrangement 
Afholdes forud for foreningens generalforsamling samme dag 
og med udgangspunkt i et attraktivt indlæg. 

 

5.2 Seminarer Forår 2017: 
5 seminarer (gentagelser + nyudvikling) udbydes i øst og vest. 
Antal deltagere pr. seminar (gennemsnit): 25 
Evalueringsmål: 4,2. 

 

Efterår 2017:  
6 seminarer (gentagelser + nyudvikling) udbydes i øst og vest. 
Antal deltagere pr. seminar (gennemsnit): 25 
Evalueringsmål: 4,2 

 

5.3 
Optage seminarer 
 

Webcasting (virtuel tilgængelighed, off line) 
I løbet af 2017 fastlægges procedurer for optagelse og 
distribution af arrangementer; vil også afhænge af ny 
website. 

 

5.4 
Symposiet 
Projektledelse 
2017. 

Symposiet 2017 (afholdes 23-24. maj) 
Tema: Projektledelse – også i fremtiden 
Faglig kernegruppe 
Fem tematiserede strømme 
Tre nye seminarmodeller 
Awards Dinner 
Mål: 200 deltagere 

 

Symposiet 2018  
Udviklingsprocessen startes til september. 
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6. Netværksaktiviteter 
Facilitere en bred vifte af netværk (kontakt og dialog) mellem foreningens medlemmer, certificerede og andre interesserede. Hovedreglen er at netværksaktiviteter er gratis for 
medlemmer af foreningen. 
Indsatsområde: HP17-mål: Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 
6.1 
Regionale 
netværk 

Regionalgrupper. 
Antallet af gå-hjem-møder øges – også i Hovedstaden Seminarer afholdes 
som udgangspunkt både i Vest og Øst – på initiativ af både regionalgrupper 
og sekretariatet. 
Fysiske virksomhedsbesøg planlægges i alle regioner. 
Foreningsledelsen er repræsenteret ved  regionalgruppernes  årsmøder. 

 
 

Regionalgruppe Nord  
3 + 2 arrangementer forår og efterår 

 

Regionalgruppe Midt  
2 + 2 arrangementer forår og efterår 

 

Regionalgruppe Syd  
2 + 2 arrangementer forår og efterår 

 

Færøsk projektforening  
Har fået ny ledelse i 2016. Foreningen på Færøerne overvejer det fremtidige 
tilhørsforhold til Dansk Projektledelse …bevare den gode dialog. 

 

6.2 
Virksomheders 
netværk 

Brugervirksomheder. 
Fremme erfaringsudveksling mellem virksomheder, der satser på bedre 
projektledelse  

 

Årligt åbent netværksmøde. 
Tjener også som referencepanel i forhold til certificeringsordningen. 
Planlægges afholdt i maj/juni 

 

6.3 
Eksklusive 
netværksgrupper 

Videreføre de tre bestående grupper.  
Sikre medlemstallet i hver af de tre grupper på ca. 10 

 

6.6 
Young Crew 
Netværk 

Programledelsen.  
Løbende sikre en fuldt bemandet YC- programledelsesgruppe 

 

Medlemsrekruttering. 
Forventet medlemstal ultimo 2017: 120 

 

Medlemsarrangementer 
7 faglige arrangementer med værtssponsorater 
2 sociale arrangementer 
3 indlæg på facebook til hvert arrangement - før-under-efter + 1 indlæg fra 
værtssponsor rettet mod vores medlemmer ifm. arrangementet  
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7. 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: HP17-mål: Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 
7.1 
Forsknings-
gruppen 
 

Forskningsgruppen.  
Åben for danske forskere i projektledelse.  

 

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

 

Forskningskonference. 
Forskningssporet på Symposiet 2017 indeholder to 
seminarer efter samme model som ved de foregående to 
år. 

 

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

 

7.2 
Portefølje-
ledelsesgruppen 

Porteføljeledelsesgruppe. 
Gruppen genetableret og planlægger at afholde to møder 
pr. halvår. 
Har som mål at udvikle et seminar i løbet af 2017. 

 

7.3 
Ledelse under 
forandring 

Formål 
Diskutere og videndele om fremtidens organisationer, 
ledelse og projekter. 

 

Samarbejde med Rethinking Project Management 
initiativet. 
Gruppen står for et indlæg på sommermødet (juni) i 
initiativet Rethinking Project Management  

 

Søger samarbejde. 
Gruppen er fortsat interesseret i internationalt samarbejde 
(IPMA) men også gerne kontakt med grupper og netværk 
uden for DPL og IPMA. 
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8. Kompetenceudvikling 
Fremme anvendelsen af tilbud om kompetenceudvikling. 
Indsatsområde: HP17-mål: Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 

8.1 
Kompetence-
vurdering 

NCB-baserede værktøjer.  
Gøres gratis for medlemmer i 1H2017  

 

8.2 
IPMA 
Registrering af 
uddannelser 

Markedsføring. 
Gen-registrering afvikles forår 2017. Nye registreringer 
afventer det nye evalueringsværktøj 

 

Registreringsprocesser.  
Afventer implementeringen af det nye evalueringsværktøj, 
som bliver baseret på den nye IPMA kompetencestandard ICB4 

 

Arrangørsamarbejde. 
Møder afvikles i relation til opstart af gen-registrering foråret 
2017  

 

8.3 
IPMA Advanced 
Courses 

Assistance 
Til planlægning, markedsføring og afholdelse af IPMA 
Advanced Courses i december 2017. 

 

8.4 
Markedsplads 

Ref. til udviklingsprojekt 3.5 – Markedsplads 
Formål: at gøre DPLs hjemmeside til det naturlige sted at søge 
oplysninger om kompetenceudvikling indenfor projektledelse i 
Danmark 
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9. Certificering 
Tilbyde IPMA®Certificering efter international anerkendt proces med fokus på at vurdere udviste kompetencer; samtidig repræsenterer processen et stort læringspotentiale, 
som øger bevidstheden om viden og erfaringer og fremmer evnen til refleksion. 
Indsatsområde: HP17-mål: Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 
9.1 
IPMA 
Certificering af 
projektledere 

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

 

Bred markedsføring af ordningen.  
I 2017 videreføres afholdelse af fysiske og web-baserede orienteringsmøder.  
Udvikling af orienteringsmøderne til også at være tilgængelige offline (web-
casting) påbegyndes, når vi har udarbejdet nyt evalueringsværktøj samt 
opdateret procedurer iht. opdaterede krav fra IPMA. 

 

Procedureudvikling 1: vedligeholdelse af  de eksisterende processer. 
De velafprøvede certificeringsprocesser som anvendes på nuværende 
tidspunkt, vil kun blive videreudviklet, såfremt dette vurderes at være 
absolut nødvendigt. Udviklingskræfterne vil blive anvendt på udviklingen af 
det nye ICB4-baserede evalueringsværktøj. 

 

Procedureudvikling 2 : udarbejdelse og implementering af nyt 
evalueringsværktøj baseret på ICB4 og ICR4 (jf. projekt ”IPMA Certificering 
2018 
• Udarbejde nyt evalueringsværktøj som beskriver kompetencer baseret 

på den nye kompetencestandard ICB4. 
• Udarbejde en ny numerisk skala, som både kan anvendes af vores 

kunder til kompetenceudvikling og af assessorerne ved certificering. 
• Udarbejde nye eksamensspørgsmål samt eksempler af disse på web. 
• Opdatere certificeringsprocedurer og re-certificeringsprocedurer iht. 

ICR4 
• Digitalisere certificeringsprocesser i den grad dette er muligt. Dette 

gælder både eksternt i forhold til vores certificerings kandidater samt 
internt i sekretariatet samt i relation til assessorerne (jf. Ny IT Platform) 

 

9.2 
Certificeredes 
netværk 

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

 

Halvårlige åbne netværksmøder 
For certificerede med indlæg fra Årets Projektledere, erfa-udveksling og info 
om foreningen. Begge møder afholds i september 
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10. International kontakt  
Påvirke og blive påvirket af den internationale udvikling; støtte aktive medlemmers indsats i international sammenhæng; formidle viden og resultater fra deres internationale 
virke. 
Indsatsområde: HP17-mål: Kommentarer ved kvartalsvis opfølgning: 
10.1 
Generelt 

Øge formidlingen af internationale nyheder og information 
Via nyhedsmails og foreningens hjemmeside 
 

 

10.2 
IPMA 
(International 
Project 
Management 
Association) 

Repræsentation. 
Mindst to danske repræsentanter ved de halvårlige IPMA Council Meetings. 
 
Mindst en dansk repræsentant ved de halvårlige IPMA Certification System 
Panel Meetings, som afholdes i samtidig med Council Meetings og samme 
sted. 
 

 

10.3 
NORDNET 
(Netværket for 
foreningerne i 
norden) 

Repræsentation. 
Fortsat deltagelse i NORDNET samarbejdet med to aktive deltagere fra DPL. 
Samarbejdet generelt og formålet er til debat NORDNET landene imellem; 
eventuelle vedtægtsændringer besluttes på møde i marts 
 

 

10.4 
Internationale 
konferencer 

Generelt  
Facilitere muligheder for dansk deltagelse på internationale konferencer 
støttet af DPL evt, som promotion partner. 

 

IPMA World Congress 2017 i Kasakhstan 
Promovere konferencen og opfordre danskere til at holde indlæg. 
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