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Pågående og kommende aktiviteter som er med på å utforme Nettalliansen sin bransjeløsning

PROSJEKTAKTIVITETER KNYTTET TIL BRANSJELØSNING

Aug Sep Okt Nov Des

HPU19 - KUNDELØSNING

HPU19- NETTDRIFT

Jan Feb

HPU19 - ANLEGGSBIDRAG

HPU20 - IT-DRIFTSPLATTFORM

Mar Apr Mai Jun

FORVALTNING - AMS - NETTNYTTE

FORPROSJEKT

HPU20 - NYE PROSJEKTER 1?

GJENNOMFØRING

FORPROSJEKT GJENNOMFØRINGS PROSJEKTER

GJENNOMFØRING

KUNDEAPP NYE NETTNYTTE MODULER?

FORPROSJEKT

FORPROSJEKT/GJENNOMFØRING

HPU20 - NYE PROSJEKTER 2? FORPROSJEKT/GJENNOMFØRING

GJENNOMFØRING?

NYE NETTNYTTE MODULER?

ARKIVLØSNING - INNFØRE M-FILES GJENNOMFØRING

FORVALTNING - ARBEIDSORDRE ENDRING PÅ ORDRE

FORVALTNING - ERP - VISMA/NAV INTEGRASJON/TIMEFANGST MATERIELL OG INTEGRASJON MOT NIS

FORVALTNING - HÅNDBØKER NYE HÅNDBØKER UTARBEIDES

HPU19 – INNTREDEN SYNERGI FØLGE OPP SELSKAPER PÅ VEI INN 

Besluttet og 
igangsatt

Del av løsnings-
forvaltning

Til beslutning i 
HPU2020



STATUS HP2019 – Forprosjekt Kundeløsning

Resultat: Konklusjon på anskaffelsesstrategi og plan for gjennomføring

Hva har vi utført i prosjektet?
– Gjennomført to heldagsworkshop med 

arbeidsgruppen
– Avklart eventuelt handlingsrom i forhold til 

forskriftsbestemmelsene
– Kartlagt behovet før/nå (prosesser og 

funksjoner)
– Kartlagt løsnings- og anskaffelsesmessige

muligheter 
– Kartlagt tilslutning
– Utarbeidet prosjektbeskrivelse for et 

gjennomføringsprosjekt (anskaffelse og utrulling)



STATUS HP2019 – Forprosjekt Nettdrift

Hva har vi utført i prosjektet?
– Gjennomført tre heldagsworkshop med arbeidsgruppen

– Kartlagt fremtidens behov innen nettdrift

– Identifisert nettdriftsområdets grensesnitt mot andre områder

– Prioritert identifisert behov i henhold til ulike kategorier

– Kartlagt markedet med hensyn til løsninger som tilbys

– Spredning og mottak av informasjon og kunnskap om behov og 
tilgjengelige løsninger

Hva gjenstår?
– Beslutte hvilke behov som bør tas først

– Utarbeide prosjektforslag for behovene

Resultat: Konklusjon på prosjektforslag og plan for gjennomføring



STATUS HP2019 – Digitalisering av Anleggsbidrag

Resultat: Oppfylle forskrift og effektivisere prosessen

Hva har vi utført i prosjektet?
– Designet arkitektur, prosess og løsning

– Utarbeidet spesifikasjon og distribuere til 
leverandørene (CGI, Resight, Rejlers, Nettpost, 
Økonomibistand)

– Presentert spesifikasjon for alle leverandørene

Hva gjenstår?
– Anskaffelse av løsning for elektronisk signering

– Utvikle og teste løsningene levert av leverandørene

– Planlegge og gjennomføre en pilot

– Planlegge utrulling og rulle ut løsningen til alle selskaper



STATUS HP2019 – Innføring av Synergi

Resultat: Alle selskaper inn på Synergi

Hva har vi utført i prosjektet?
– Utarbeidet presentasjonsmateriell

– Gjennomført informasjonsmøter med selskapene

– Gjennomført oppfølgingsmøter med selskapene

– Utarbeidet utrullingsplan sammen med leverandøren 

– Fulgt opp leverandøren Rejlers

Hva gjenstår?
– Følge opp planen for de selskapene som er på vei inn

– Gjennomføre enda flere informasjonsmøter

SYNERGI

Arkivløsning

Kundeløsning

Nettdrift
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Alt. 1 Alt. 2
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Prosjektmodellen og handlingsplanprosessen

Planlegging/
Forprosjekt

Nettalliansens styre

Gjennomføring
- Pilot
- Hovedprosjekt

Drift/ 
Forvaltning/ 

Gevinst
Avsluttet

BP4A

Prosjektets Styringsgruppe

BP5

Administrasjon

BP4B

FORANKRING
PRIORITERING

KOORDINERING
HANDLINGSPLAN 

og BUDSJETT

Regionmøter HP-/eiermøte

Endelig forslag til 
handlingsplan 
med budsjett

Sammenstilte 
prosjektbeskrivelser

Behov/Idé Analyse/ 
Konsept

BP1

Administrasjon

BP2

Administrasjon

BP3



Forslag til prosjekter i HP2020 – Del 2*

*Skal behandles av Handlingsplanutvalget i januar og februar 2020, og innstilles til 
eiermøtet i mars 2020

Forprosjekt: Teknisk IKT-Sikkerhet Forprosjekt: Virtuelt møterom Forprosjekt: Standardisering av låssystemer

Forprosjekt: Standardisering av nettsider Forprosjekt: Standardisering av arbeidsprosesser Gjennomføringsprosjekter: Nettdrift

Bransjeløsning Bransjeløsning Bransjeløsning



Prosjektbeskrivelse for prosjekt Anskaffelse av kundeløsning
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Forprosjektets arbeid har 
resultert i utarbeidelse av en 

prosjektbeskrivelse for et 
gjennomføringsprosjekt

Mål

Omfang

Kritiske suksessfaktor

Forutsetninger og avgrensninger

Plan og budsjett

Bransjeløsning



Prosjektbeskrivelse for prosjekt Kundeløsning (1/3)
EIER/ SPONSOR / STATUS

Eier:  HPU
Kontakt:
Lars Eirik Olsen

Dato: 
23.10.2019

BAKGRUNN
• Krav om database splitt fra 1.1.2021, samt selskapsmessig og funksjonelt skille
• NVEs forslag i pågående høring innebærer at ingen nettselskap, uavhengig av størrelse, kan ha felles kundebehandlere.
• Dagens løsninger er kostbare med uheldig leverandørmakt
• Ikke fremtidsriktig teknologi, ikke tilstrekkelig modularisering
• Gjenbruke anskaffelsen som var «ferdig» til kunngjøring i 2018
• Felles kundeløsning, som vil bli del av Nettalliansens felles bransjeløsning og dermed gi strategiske og økonomiske fordeler 

MÅL
• Anskaffelse og utrulling av tjeneste/løsning som dekker avregning, fakturering og kundeoppfølging (MAFIK)
• Fremtidsrettet tjeneste/løsning

OMFANG
• Utarbeide kravspesifikasjon for leveransen (Gjenbruke mest mulig av materiale fra anskaffelse fra 2017/18)
• Utarbeide konkurransegrunnlag
• Gjennomføre anskaffelse (inkludert beslutning)
• Planlegge utrulling
• Gjennomføre utrulling av leveransen til alle eierselskaper (inkludert opplæring)

Steg: 
BP 3

DELTAKENDE SELSKAPER
• Handlingsplanprosjekt hvor alle selskaper i Nettalliansen deltarMÅL

•Anskaffelse og utrulling av løsning som dekker avregning, fakturering og kundeoppfølging (MAFIK), med en opsjon 
på at enkelte oppgaver kan leveres som en tjeneste

•Fremtidsrettet tjeneste/løsning

OMFANG
•Utarbeide kravspesifikasjon for leveransen (Gjenbruke mest mulig av materiale fra anskaffelse fra 2017/18)

•Utarbeide konkurransegrunnlag

•Gjennomføre anskaffelse (inkludert beslutning)

•Planlegge utrulling

•Gjennomføre utrulling av leveransen til alle eierselskaper (inkludert opplæring)



Prosjektbeskrivelse for prosjekt Kundeløsning (2/3)
ORGANISASJON

KRITISKE SUKSESS FAKTORER
• Etablere en funksjonell, fremtidsrettet og kostnadseffektiv tjeneste/løsning
• Tilstrekkelig svar på utlysning (spesielt ved tjenestekjøp)
• God og forpliktende prosjektgjennomføring

Prosjektleder

Krav Utrulling SikkerhetAnskaffelse

Kommunikasjon

FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER
• Det forutsettes at styret beslutter om det skal anskaffes en tjeneste eller en løsning (foreløpig undersøkes begge løsninger)
• Det forutsettes at det anskaffes en egen løsning for tilsyn, da tilsyns funksjonalitet ikke tas med i omfanget av anskaffelsen
• Det forutsettes at NVE «godkjenner» at enkelte selskaper kan risikere å måtte tiltre ny løsning først i Q1 2021, og at eksisterende avtaler kan forlenges med 3 måneder
• Anskaffelsen omfatter kun tjeneste/løsning som dekker behovet for nettvirksomheten. Leverandøren kan som opsjon også tilby funksjonalitet for annen virksomhet

STYRRINGSGRUPPE
• Det utnevnes en styringsgruppe for prosjektet ved oppstart av gjennomføringsprosjektet. 

Styret beslutter representanter til å sitte i styringsgruppen.

KOMMUNIKASJON
• Nyhetsbrev annenhver uke

RAPPORTERING OG OPPFØLGING
• Frekvens på styringsgruppemøter: Månedlig
• Frekvens på prosjektmøter: Ukentlig

Styringsgruppe

Arbeidsgruppe bestående av representanter for eierselskapene

Test

KRITISKE SUKSESS FAKTORER

• Etablere en funksjonell, fremtidsrettet og kostnadseffektiv tjeneste/løsning

• Tilstrekkelig svar på utlysning (spesielt ved tjenestekjøp)

•God og forpliktende prosjektgjennomføring

FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER
•Det forutsettes at styret beslutter om det skal anskaffes en tjeneste eller en løsning (foreløpig undersøkes begge løsninger)

•Det forutsettes at det anskaffes en egen løsning for tilsyn, da tilsyns funksjonalitet ikke tas med i omfanget av anskaffelsen

•Det forutsettes at NVE «godkjenner» at enkelte selskaper kan risikere å måtte tiltre ny løsning først i Q1 2021, og at eksisterende 
avtaler kan forlenges med 3 måneder

•Anskaffelsen omfatter kun tjeneste/løsning som dekker behovet for nettvirksomheten. Leverandøren kan som opsjon også tilby 
funksjonalitet for annen virksomhet for de som måtte trenge det. 



PLAN
jan feb mar apr mai

Utarbeide anskaffelses dok.

Utarbeide kravspesifikasjon

Gjennomføre anskaffelse

jun jul

Utvikling og tilpasning

Utrulling av løsning/tjeneste

aug sep okt nov des

Krav innhenting/
oppdatering

Anskaffelses dok.

Evaluering/
forhandling

Styret beslutte 
tjeneste- eller 

løsningsanskaffelse

Utvikling/
tilpasning

Utlysning
17. feb

Tilbakemelding
6. apr

Beslutning 2. jun
Innstilling 12. jun

Tildeling 26. jun

jan feb mar

Opplæring og utrulling

Utrulling 28. sep

Oppfølging

Planlegge

Utrulling ferdig 
23. mar

2020 2021

Test/verifisering

Prosjektbeskrivelse for prosjekt Kundeløsning (3/3)
BUDSJETT

Antatt totalkostnad 
ca. Kr 5 millioner

Antatt totalkostnad på kr 5 millioner



Prosjektbeskrivelse for prosjekt Anskaffelse av Tilsynsløsning

Forprosjektets arbeid har 
resultert i utarbeidelse av en 

prosjektbeskrivelse for et 
gjennomføringsprosjekt

Mål

Omfang

Kritiske suksessfaktor

Forutsetninger og avgrensninger

Plan og budsjett

Bransjeløsning



Prosjektbeskrivelse for prosjekt Tilsynsløsning (1/3)
EIER/ SPONSOR / STATUS

Eier: alle eierselskap Kontakt: Kjartan Mjøsund Dato: 
23.10.2019

BAKGRUNN
Forprosjekt dedikert til evaluering av tilsynsløsningen fra Cubit avdekket en løsning som kvalitativt langt overgår de løsningene HKN og Hammerfest (dvs de deltakende selskapene i 
forprosjektet) har i dag. 
Business caset ser også lovende ut, spesielt når det tas hensyn til kvalitative aspekt som er vanskelig kvantifiserbare. 
Det vil også være heldig med en tredje aktør med betydelig posisjon i markedet for tilsynsløsninger; dette mht innovasjon/utvikling og konkurransedynamikk.

I tillegg: Løsrivelse av løsning for tilsyn fra KIS er positivt mht anskaffelse av en mer lettbent kundeløsning/ «Nett-KIS» /AFI-tjenester.

MÅL
• Anskaffelse og implementering av ny tilsynsløsning
• Redusert tid per gjennomførte tilsyn, 
• Bedre kvalitet på prosessen og dokumentasjon
• Tilrettelegge for god samhandling internt i Nettalliansen

OMFANG
• Utarbeide konkurransegrunnlag
• Gjennomføring konkurranse (evaluering, forhandling, signering)
• Implementering/utrulling av løsning til alle selskaper

Steg: 
Handlingsplan

AKTIVE SELSKAPER
• Handlingsplan prosjekt som inkluderer alle eierselskaper i Nettalliansen

MÅL
•Anskaffelse og implementering av ny tilsynsløsning

•Redusert tid per gjennomførte tilsyn 

•Bedre kvalitet på prosessen og dokumentasjon

•Tilrettelegge for god samhandling internt i Nettalliansen

OMFANG

• Utarbeide konkurransegrunnlag

• Gjennomføring konkurranse (evaluering, forhandling, signering)

• Implementering/utrulling av løsning til alle selskaper



Prosjektbeskrivelse for prosjekt Tilsynsløsning (2/3)
ORGANISASJON

KRITISKE SUKSESS FAKTORER
• Suksessfullt kundeløsningsprosjekt (avhengighet til kundeløsnings-prosjektet)
• God håndtering av eksisterende leverandører, og effektiv løsning for migrering av data fra dagens KIS-løsninger
• God implementering av tilsynsløsningen
• Åpne API´er som gjør det lett integrerbart (mot f.eks. ny kundeløsning)

Prosjektleder

Representant 
NA-selskap 1

Representant 
NA-selskap 1

Representant 
NA-selskap 1

NA adm.

Anniken 
Pettersborg

FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER
• Forutsetter at ny kundeløsning anskaffes parallelt eller kort tid etter ny tilsynsløsning
• Antar at vi ikke trenger å gjennomføre en offentlig anskaffelse

STYRRINGSGRUPPE
• Det må opprettes en styringsgruppe 

KOMMUNIKASJON
• Nyhetsbrev annenhver uke

RAPPORTERING OG OPPFØLGING
• Frekvens på styringsgruppemøter: Månedlig
• Frekvens på prosjektmøter: ukentlig

Styringsgruppe
KRITISKE SUKSESS FAKTORER
• Suksessfullt kundeløsningsprosjekt (avhengighet til kundeløsnings-prosjektet)

• God håndtering av eksisterende leverandører, og effektiv løsning for migrering av data fra dagens KIS-løsninger

• God implementering av tilsynsløsningen

• Åpne API´er (grensesnitt) som gjør det lett integrerbart (mot f.eks. ny kundeløsning)

FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER

• Forutsetter at ny kundeløsning anskaffes parallelt eller kort tid etter ny tilsynsløsning

• Må gjennomføre en offentlig anskaffelse



Prosjektbeskrivelse for prosjekt Tilsynsløsning (3/3)
BUDSJETT

PLAN
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Krav

Konk.

Anskaffelse

Tilp.

Opplæring og utrulling

• Viktig at løsningen er rullet 
ut før selskapene skal på ny 
kundeløsning

• Ekstern bistand består i 
realisering av 
integrasjoner og å få ut 
egne data fra eksisterende 
kundeløsning 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM

Innleid ekstern 
konsulent/juridisk

220 000 200 000 220 000 50 000 690 000

Innleid fra nettselskap 60 000 30 000 50 000 50 000 190 000

Innleid fra administrasjon 40 000 20 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 220 000

Reisekostnad 15 000 5 000 5 000 5 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 46 000

Annet 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 54 000

Totalt 1 200 000

2020

2020

Utarbeide 
konkurransegrunnlag

Utarbeide kravspesifikasjon

Gjennomføre anskaffelse

Utvikling og tilpasning

Utrulling av løsning/tjeneste Plan

Utlysning 3. feb Beslutning 6. apr

Utrulling 4. mai Utrulling ferdig 5. okt

Test

Antatt totalkostnad på kr 1,2 millioner



INNSTILLING HP2020 – DEL1**

Handlingsplanutvalget innstiller overfor styret og eiermøtet at 

følgende prosjekter besluttes for gjennomføring* i 2020/21:

§ Prosjekt 1: Gjennomføring av anskaffelse kundeløsning –

prosjektkostnad: Kr 5 000 000

§ Prosjekt 2: Gjennomføring av anskaffelse tilsynsløsning –

prosjektkostnad: Kr 1 200 000

Prosjektene har en samlet kostnad for Handlingsplan 2020 –

Del 1** på Kr 6 200 000

*Prosjektene gjennomføres iht. utarbeidet prosjektbeskrivelser
**Handlingsplan 2020 - Del 2 besluttes etter innstillingsrunden i januar/februar 2020 


