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Dette er Veidekke
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7 800
i tre land

Medarbeidere

38
NOK milliarder 

Årlig omsetning 

Danmark 

2200 
Sverige

400

Norge

5100 

Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenører.  

Utvikler og bygger prosjekter over hele Skandinavia. 
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Pådriver for
en grønnere næring

Etterspørselen etter 

bærekraftige og miljø-

vennlige løsninger øker. 

Veidekke har forpliktet 

seg til å drive i samsvar 

med Parisavtalen, bytte 

til fornybare energikilder 

og investere i grønn 

innovasjon. 
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Bærekraftige materialer

Utslippsfri transport og 

utslippsfrie byggeplasser

Fossilfrie og utslippsfrie

energibærere
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HR i Veidekke:
Fra tradisjonell til 
moderne funksjon
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Erkjennelse av 
behovet for endring

Etablering av felles 
HR-strategi og felles 
HR styringsgruppe

Ny HR-organisasjon 
– etablering av 

prosesseierskap, 
Servicesenter og 

forretningspartner-
roller

Nytt moderne HR-
system

2016 202020192017 2018

Hvordan få til transformasjon av HR-funksjonen

2022
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Drivere i endringen

… digitalisering

… standardisering

… profesjonalisering

… forretningsnærhet
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Vi rendyrker roller i en ny operativmodell
Funksjonsledelse, fellestjenester, kompetansesentre og lokal HR-støtte vil ha tydelige og separate mandat

HR Forretningspartnere

HR Shared services

Felles funksjons- og 

prosessledelse

Kompetansesentre
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Prosjekt Scope
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Fra manuelle prosesser til en full Integrert HRM suite
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Manuelle prosesser og ulike systemer Felles HR prosesser og et HR-system 
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En rekke leverandører og implementeringspartnere har blitt 
evaluert for nytt HR system 
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Evaluering av leverandører Evaluering av implementeringspartnere
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Implementere felles prosesser  i ett system, gjennom modulbasert 
implementering og beste praksis  
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Kjerne HR

Rekruttering Læring Medarbeiderutvikling Etterfølgelsesplanlegging

Ansattdata |  Organisasjonsstruktur| Elektronisk personalarkiv 

«Tar vare på all ansattdata fra første gang det legges inn»

MODULER 

Kompensasjon Onboarding og 

Avslutning

2 Go-live 2021 3 Go-Live 2022

1 Go-Live 2021

2023
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Tar vare på all 

ansattdata fra første 

gang det legges inn

Kjerne HR

Avslutning
• Smidig og profesjonell avslutning av 

arbeidsforhold
• Godt datagrunnlag for kontinuerlig 

utvikling

Rekruttering
• Digital støtte til å gjøre et godt forarbeid 

som automatiseres oppgaver
• En rettferdig og god kandidatopplevelse

Etterfølgerplanlegging
• Oversikt over alle ledere og interne 

medarbeidere som kan ta over 
nøkkelroller

• Vil bidra til å synliggjøre medarbeidere 
slik at vi kan utvikle internt

Medarbeideroppfølging
• Digital støtte til samarbeid mellom leder 

og medarbeider
• Plan for fremtidige samtaler

Læring
• Oversikt over, og forenklet påmelding, til 

e-læringer og kurs knyttet til din rolle
• Gir ledere oversikt over hvilken 

kompetanse hver medarbeider har

Oppstart
• Digital støtte til å sette opp en god 

oppstart for nye medarbeidere
• Nye medarbeidere raskere inn i rollen sin 

slik at de får anvendt sin kompetanse

Implementere felles prosesser  i ett system, gjennom modulbasert implementering og beste praksis  
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Vi skal digitalisere og forbedre ansattreisen gjennom HR transformasjon 

Læring

Se hva som forventes 

av kompetanse

Rolletilpasset opplæring

Dette gir meg 

god oversikt 

over kurs og 

kompetanse

Medarbeideroppfølging

Lik og profesjonell 

oppfølging

Dette gjør at 

jeg vet hva 

som forventes 

av meg

Etterfølgerplanlegging

Jeg har fått 

en ny rolle!

Synliggjøring av 

etterfølgere

Oppstart

Jeg knytter bånd 

til mine kollegaer 

og Veidekke

Praktiske ting 

er på plass og  

kommer jeg 

godt i gang 

med arbeidet

Min rolle og mitt 

ansvar 

tydeliggjøres og 

jeg vet hva som 

forventes av meg

Avslutning

Jeg ble godt 

behandlet og 

kan anbefale 

Veidekke til 

bekjente

En smidig og 

profesjonell

avslutning på 

arbeidsforholdet

Rekruttering

Nice, jeg 

fikk 

jobben!

Rett person på rett 

plass

Bevisst rekruttering
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Hvorfor gjør vi dette?
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«Ung & lovende» Martine 

«Jeg trenger hjelp kontinuerlig 

tilbakemeldinger og vite hvordan jeg kan 

bygge min kompetanse for å bli 

prosjektleder»

Fageksperten Per

«Jeg trenger å holde flyten oppe med 

minst mulig avbrudd i arbeidet»

Anleggslederen Trine

«Jeg trenger støtte til å utvikle rett 

kompetanse på teamet mitt så jeg 

kan delegere med trygghet»

Prosjektlederen Håvard

«Hjelp meg med å få bedre oversikt slik at jeg kan 

levere enda mer lønnsomme prosjekter»

«Jeg ønsker å bruke mer tid på utvikling av folka 

mine og mindre på administrasjon av dem» 

• Den viktigste ressursen er våre medarbeideres individuelle og kollektive kompetanser
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Hvorfor gjør vi dette? 
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• HR-prosjektet støtter oppunder Veidekkes strategi og utvikling

HR-prosjektet

Benytte teknologi for å automatisere 

prosesser og administrative oppgaver  

Etablere optimale prosesser for å 

rekruttere, utvikle og beholde våre 

medarbeidere

Tilgjengeliggjøre styringsinformasjon

Forenkle hverdagen til våre ledere og 

medarbeidere 
Sette ledere bedre i stand til å utvikle 

og beholde medarbeiderne Fokusere riktig basert på fakta 

Hva vil vi oppnå

Hvordan skal vi få det til
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Endring langs fire akser på HR 

19

Optimal 

organisering

Rendyrke 

kompetanse

Felles prosesser Felles verktøy
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Innføringen av nytt HR system deles inn i tre områder

Kommunikasjon Opplæring Oppfølging
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Utvikle kompetanse i nye 

prosesser og system

Skape forståelse for endringene Sikre at endringer i prosess og 

system er forstått og at nødvendig 

kompetanse er tilstede
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Opplæring Oppfølging

21

Utvikle kompetanse i nye 

prosesser og system

Skape forståelse for prosjekt og 

endringer

Sikre at endringer i prosess og 

system er forstått og at nødvendig 

kompetanse er tilstede

Kommunikasjon
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Endring 

«Hva skal skje?» 

Rasjonale 

«Hvorfor?»

Målbilde

«Hvor skal vi?»

Konsekvens 

«Hva får jeg/vi igjen?» 

Gjennomføring  

«Hva forventes av 

meg?» 

Oppfølging 

«Hvordan får du støtte 

fremover?»

Hvordan bygge effektive endringsbudskap? 

Endring 

«Hva skal skje?» 
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Kommunikasjon Oppfølging
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Utvikle kompetanse i nye 

prosesser og system

Skape forståelse for prosjekt og 

endringer

Sikre at endringer i prosess og 

system er forstått og at nødvendig 

kompetanse er tilstede

Opplæring
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Konsept for opplæring
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• Modulopplæring i bruken av systemet 

• Prosessopplæring i hvordan Veidekke 

ønsker å jobbe med de ulike modulene

Læringspakker

• Teams til bruk av opplæring og 

oppfølging for superbrukere 

• Medarbeiderportalen til opplæring for 

superbrukere og sluttbrukere

• Informasjonsside på Intranett

Verktøy

• Opplæring og veiledning der brukeren 

«er» i medarbeiderportalen

• Brukere får opplæring i det de skal bruke

av funksjonalitet

Brukertilpasset
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Kommunikasjon Opplæring
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Utvikle kompetanse i nye 

prosesser og system

Skape forståelse for prosjekt og 

endringer

Sikre at endringer i prosess og 

system er forstått og at nødvendig 

kompetanse er tilstede

Oppfølging
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Oppfølgingen skal sikre varig kompetanse om nye løsninger
En tredelt tilnærming skal sikre rett kompetanse

Oppfølgingsseanser blir satt opp 

per fagområder hvor sluttbrukere 

kan delta ved behov

Helpdesk bistår ved teknisk 

spørsmål

HR bistår ved faglige spørsmål 

og får bistand fra 

kompetansesentrene

En informasjonsportal opprettes 

hvor informasjon og støtteverktøy 

gjøres tilgjengeliggjøres

26

Oppfølgingsseanser med 

fageksperter

Teknisk og faglig supportVeiledninger og 

opplæringsmateriell
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Hvordan sørge for en god implementering? 
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Sikre at 

budskapet for 

endringen er 

kommunisert 

gjennom flere 

ledd

1 Sikre forståelse 

hos alle brukere
2 Sikre 

rolletilpasset 

opplæring

3 Sikre god 

oppfølging for å 

forankre ny 

kompetanse

4 Sikre 

gevinstrealisering
5

OppfølgingOpplæringKommunikasjon

Støtte til implementeringen

Ambassadører Sponsorer
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Skape forståelse gjennom

• Skape forståelse for 
hva Portalen er og hva 
vi vil oppnå

• Skape forståelse for 
hvorfor Portalen er 
viktig

• Skape forståelse for 
hvordan vi skal klare å 
oppnå vår visjon

• Ihht. opplæringsplan • Sørge for at arbeidet 
gjort til nå blir fulgt opp 
og holdt fokus på

HVA

HVORFOR

HVORDAN

Gjennomføring av 

opplæring

Oppfølging

Kommunikasjon, opplæring og oppfølging
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Forvaltningsmodell 
Roller og ansvar 

29
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Hvordan sikrer vi en god forvaltning og  kontinuerlig videreutvikling 
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Styringsmodell

▪ Hvem bestemmer hva?

▪ Beslutningsmatrise 

Releaser/forbedringer 

▪ Hvordan blir endringer og 

prioriteringer gjort? 

▪ Definering av langsiktig veikart 

Supportmodell

Supportmodell  

▪ Hvordan leveres tjenesten til

organisasjonen? 

Forvaltningsmodell

▪ Hvilke rollene har vi?

▪ Hvilket ansvar har 

rollene?   



© Veidekke

Forvaltningsstruktur 

HR virksomhet

HR/IT 

forvaltningsorgan

SuccessFactors/ Sariba

IT virksomhet

31

Drift   
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Rollegrupper og ansvar 
Linket til HR-systemet 
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HR virksomhet

▪ Definere og levere HR strategi, 

programmer og prosesser

▪ Ansvarlig for HR governance

▪ Konsultert ved behov for 

endringer i teknologi. Eks nye 

releaser

▪ Signalisere behov for 

endringer/forbedringer videre til 

forvaltningsorganet  

Forvaltning HR/IT

▪ Definere digitaliseringsstrategi 

og veikart basert på HR og IT 

strategi

▪ Levere forvaltning og utvikling 

av systemporteføljen på HR 

inkludert håndtering av nye 

releaser 

▪ Ansvarlig for å ta i mot og 

forbedre basert på innspill fra 

organisasjonen

IT 

▪ Definere og levere IT strategi, 

programmer og prosesser

▪ Ansvarlig for all IT governance

▪ Ansvarlig for forvaltning av IT 

infrastruktur, sikkerhet, 

arkitektur, SSO, nettverk, 

integrasjon osv

▪ Ansvarlig for å levere 

administrasjon, vedlikehold, 

releaser, data og support for 

alle IT applikasjoner 

▪ Ansvarlig for å ta i mot og 

forbedre basert på innspill fra 

organisasjonen 

▪ Ansvarlig for 

helpdeskfunksjonen

▪ Test 

▪ Koordinering teknisk miljø 

SUCCESSFACTORS/SARIBA

▪ Sariba: Strategisk partner i 

planleggingen av roadmap for 

bedre å kunne optimalisere 

prosess/funksjonalitet 

▪ Sariba: System support 

▪ SF/SaribaSupportere Veidekke i  

releasehjulet for SuccessFactors 

▪ SuccessFactors: strategisk støtte 

for utvikling og kunnskapsdatabase 

Eksterne kompetansekrav
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Kompetanse i rollene  
For å sikre optimal utnyttelse av systemet må vi sikre at vi har solid kompetanse    

33

HR virksomhet

▪ Basis forståelse av 

prosesser/moduler i Portalen 

og hvordan de henger 

sammen 

Forvaltning HR/IT

▪ Prosesseiere må ha solid forståelse og kunnskap 

for gjeldende modul og forstå hvordan strategien 

og systemet kan spille godt sammen 

▪ Modulansvarlig må ha solid forståelse og 

detaljkunnskap for sin HR modul. Må kunne 

grunnleggende systemkonfigurasjon og alt av 

administrasjon av modulen

▪ Superbrukere må ha solid kunnskap i bruk av 

funksjonalitet i gjeldende modul 

▪ Systemansvarlig HR må ha avansert forståelse 

for hele løsningen og kunne komplisert 

konfigurasjon 

▪ Systemeier må ha solid forståelse og kunnskap i 

alle moduler og forstå hvordan strategien og 

systemet kan spille godt sammen 

IT 

▪ Dyp forståelse for overordnet 

arkitektur og integrasjon 

mellom Portalen og andre 

systemer 

SAP/SARIBA

▪ Sariba må ha dyp forståelse 

for Veidekke sine prosesser  

og Portalen. 

▪ Sette nye releaser fra SF inn 

i konteksten av hvor 

Veidekke er 

Eksterne kompetansekrav
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Styringsmodell 
Hvem bestemmer hva  

34
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Hvorfor en styringsmodell  

35

Formålet er å skape en smidig tilnærming for og kunne videreutvikle systemet, ved å 

sørge for at beslutninger blir tatt, på rett ansvarsnivå og med rett beslutningsmyndighet
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Grunnleggende elementer i en styringsmodell 

36

▪ Sikrer rett ansvar og konsistent beslutningstaking 

▪ Sikrer sammenheng mellom HR og 

organisasjonens mål 

▪ Sikrer rett bevissthet rundt beslutninger til de 

ulike interessentene

▪ Sikrer at beslutningene som går på tvers av 

fagområder ikke får

en silo tilnærming

▪ Gir en mekanisme for å se og måle fremdrift 

▪ Ulike interessenter er involvert på ulike måter 

HVORFOR TRENGER VI DET? HVEM ER INVOLVERT? 

Hva er en styringsmodell? 

Styringsmodellen sikrer en strukturert tilnærming for å ta, sikre og dokumentere beslutninger, basert på et sett av 

etablerte prinsipper som er ihht. til hva vi ønsker å oppnå
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Tilnærming til styringsmodellen 

▪ Målet med styringsmodellen

▪ Overordnede beslutningskriterier

▪ Hva vil styringsmodellen gi oss

Fundamentet

▪ Styringsstruktur med 

beslutningsmyndighet, formål og 

scope

• Roller og ansvar

Styringsmodellen

▪ Eskalering- og 

beslutningsmatrise 

Beslutningskriterier Operasjonsmodellen

▪ Struktur – hvordan skal modellen 

fungerer i praksis
▪ Rolleinnehavere og frekvens på 

møter 

▪ Systematikk rundt oppføring og 

dokumentasjon av prioriteringer

Customer Transformation Advisory
Chief Customer Office

1 32 4

Eksempel
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Fundamentet for en styringsmodell 

Formål

Etablere en struktur hvor vi driver hyppig utvikling og tar i bruk ny/forbedret funksjonalitet, som er til støtte for 
organisasjonen. Fokus på en god ansattopplevelse gjennom å hjelpe ansatte og ledere raskt og nært

Mål og resultater 

▪ Vi oppnår eierskap og ansvar for styringsmodellen 

▪ Vi etablerer en agil beslutningsmyndighet  

▪ Mitigere fremtidig risiko ved å proaktivt adressere beslutninger 

▪ Øke bevisstheten rundt hvilken rolle og ansvar de ulike partene har  

▪ Redusere tid for å ta beslutninger

▪ Redusere # lavt prioriterte eskaleringer  

▪ Øke proaktiviteten og ta integrerte beslutninger på tvers av fagområder

▪ Etablere forbedringer som er til nytte for driften 

Beslutningskriterier

Skandinavisk Integrert og 

kostnadseffektivt

Innovativ Beste praksis Skalerbare

Utvikle ansatte på en helhetlig og 

standardisert måte gjennom felles 

HR prosesser og praksis 

Sømløse løsninger på tvers av 

prosesser og teknologi, som er 

kostnadseffektive, og har lite 

kompleksitet i forhold til drift og 

forvaltning 

Muliggjør trinnvise forbedringer 

og progresjon

Løsningene er standardiserte “out 

of the box” funksjonalitet 

Løsningene skal kunne 

tilfredsstille endringer i 

organisasjonen 

Eksempel



© Veidekke

Aktivitet og ansvarsfordeling 

Aktivitet Beskrivelse Systemeie

r 

Systeman

svarlig HR 

Prosessei

er 

Modulan

svarlig 

IT 

ansvarlig 

HR 

Skandi

navia 

Test Gjennomføre prosess for test og produksjonsmiljøet, inkludert å definere 

testcript, gjennomføre test og dokumentere resultat. 

K (H*)U I K, U I, H N/A

Feilsøk Ansvarlig for å gjennomføre feilsøk  I U I K, U K, H N/A

Vedlikehold Sikre oppetid for hele systemet I K, U N/A N/A H, U N/A

Forvalte SLA Forvalte og forbedre SLA med supportpartner H U K U K N/A

Integrasjon  Strukturere, teste og vedlikeholde integrasjon med andre tredje partssystemer I K, U K U H, U N/A

Datamigrering Prosess for å definere og strukturere data med SF og andre 

tredjepartssystemer(relatert til HR)

I (H), U K U I, H N/A

Sikre datakvalitet Sikre datakvalitet I K H K,U I N/A

H=Hovedansvarlig U=utfører K=konsulteres I=informeres  

Eksempel
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Hvorfor er det viktig med en forvaltningsstruktur? 

Viktig for å lykkes er å ha en god forvaltningsstruktur 

40
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Evnen til å 
fokusere på behov 

og prioritere 
endringer 

Effektiv forvaltningsmodell

Kontinuerlig forbedring under 
implementasjonen og evnen til å 

endre raskt ved behov

Klart ansvar definert og eierskap under 
implementasjonen 

Klart eierskap forpliktelse til å endre på tvers av alle 
nivåer i organisasjonen

Planlegge for den langsiktige forvaltningen fra dag 1

Hvordan lykkes med transformasjonen

Ressurser og 

kompetanse 

Syv egenskaper må på plass 

What's needed for successful organizational change | McKinsey

Eksempel

https://www.mckinsey.com/business-functions/implementation/our-insights/how-the-implementation-of-organizational-change-is-evolving
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Er det mange som lykkes med digital transformasjon?

42
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Hva kunne vi ha gjort annerledes? 

43
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Ikke undervurder 
datamigrering

44
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5 fokusområder for å lykkes med datamigrering

Ressurser – hele veien gjennom datamigreringsprojektet

Organisering – la ikke kunnskapen gå til spille

Planlegg – forbered din datamigrering ordentlig og i god tid

Sett tydelige og realistiske mål

Anvendelige teknologier til store datamengder på tvers av IT-

systemer
45
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Viktigheten av 
masterdataforvalting

46
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Oppstart

Avslutning

Rekruttering

Etterfølgerplanlegging Medarbeideroppfølging

Læring

Masterdata utgjør kjernen i systemet

HR 

masterdata

«one truth»
Nøkkeldata

En sann kilde

Sikre god dataflyt

Verdifull og 

forretningskritisk data

Navet i 

systemet

Mindre manuelt 

vedlikehold

Sikre rett utbetaling 

av lønn

GDPR

Viktig beslutningsunderlag
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Formål med masterdataforvaltning

48

01 02 03 04 05

Sikre eierskap til 

masterdata på 

tvers av 

organisasjonen

Skape enighet 

om felles 

definisjoner og 

standarder for 

masterdata

Sikre at 

masterdata 

brukes effektivt i 

forretnings-

prosesser

Sikre god 

datakvalitet på 

masterdata i 

applikasjoner

Redusere 

manuelt arbeid og 

kvalitetskontroller
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Sørg for å ha rett 
kompetanse fra start

49
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Hvordan ser det totale IT-
landskapet ut internt?

51
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Ikke glem at HR teknologi er IT

• En felles IT-strategi (for 

systemimplementering)

• En plan på tvers av 

applikasjoner og 

fagområder 

• HR skal være en del av 

det totale veikartet

52
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Key Takeaways

53

Hvorfor
Roller og 

kompetanse Forvalting og 

styring
Budskap

Ikke glem hvem 

sluttbruker er

Sett klare mål

Hvilke digitale 

ambisjonsnivå 

har vi?

Hvilke ledere, 

ressurser og 

kompetanse skal 

være involvert?

Hvilken 

kompetanse 

trenger vi?

Sluttbruker

Ha en plan for 

hvordan endringen 

skal 

kommuniseres og 

sørg for bred 

organisatorisk 

forankring  

Jobben starter 

når 

implementeringen

er ferdig

Roller og ansvar, 

hvem 

bestemmer hva

Tenk 

brukervennlighet 

og involver 

sluttbruker i alle 

ledd

Eierskap og 

dedikerte ledere

What’s in it for me?
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Digital transformasjon er 
ikke et mål, det er en reise

54
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Takk for oppmerksomheten!

Kontakt info: 
nicoline.baartvedt@veidekke.no
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