Licens
- Få ut maximal effekt av en modern tillämpning av pm3!
pm³ Licens är ett effektivt stöd för er som arbetar med, eller överväger att införa, styrning och samverkan
med hjälp av pm³. I licensen har vi paketerat våra erfarenheter från tjugo års arbete, skapat ett stort
nätverk av användare och ger er löpande de senaste nyheterna. Bli licenskund och få bästa möjliga
förutsättningar att ta hjälp av pm³ genom det digitala kretsloppet - från utveckling till förvaltning!

Med pm3-Licens kan ni öka effekten av er styrning och samverkan
Styr- och samverkansmodellen pm³ stärker organisationens
möjlighet att driva förändringsarbete och samtidigt skapa ordning
och reda i förvaltnings- och portföljstyrningen.
Syftet med modellen kan variera och anpassas efter behov - ingen
tillämpning är den andra lik. I en verklighet som ständigt förändras
kan en organisation med hjälp av pm³-Licens lättare skapa ett
strukturerat och gemensamt arbetssätt. Ni får en stabil ledstång
att hålla er i för att kunna anpassa er tillämpning av modellen så
att den fungerar effektivt och följer utvecklingen.

En pm3-Licens ger inspiration, kunskap och ökad tillgång till nyheter
•

Som licenskund blir ni medlemmar i vårt
användarnätverk som består av ett hundratal
pm³-användare.
Vi samlar nätverket flera gånger per år och
utlovar en stor dos kunskap och inspiration.
I nätverket får ni ta del av de senaste
nyheterna först, samt möjlighet att diskutera
aktuella utmaningar med andra deltagare.

•

pm³-Licens nätverksträffar ger även möjligheten till kompetensutveckling för objektledare, projektledare,
verksamhetsutvecklare och andra intressenter beroende på behov och den specifika träffens tema.
Digitala träffar har ingen begränsning i antal deltagare från en organisation med pm³-Licens!

Var god vänd för att läsa mer om vad licensmaterialet innefattar

Syftet med pm3-Licens
•

•

•

Att hålla sig uppdaterad

pm³ modellbeskrivning utvecklas och uppdateras årligen. Licenskunder

och få ta del av det senaste

får ta del av nya versioner av modellbeskrivningen digitalt och använda så

inom relevanta områden

länge licensen löper.

En hjälp för att lättare

pm³-nätverket är ett exklusivt forum för pm³-användare med licens.

kunna skapa ett gemensamt

Närmare hundra organisationer ingår och träffas vid fyra tillfällen under

arbetssätt och effektiv

året. Ni får ni ta del av det senaste inom objekt- och portföljstyrning samt

styrning och få ut förväntad

kunskaps- och inspirationsföreläsningar i närliggande områden. Ni får

effekt

möjlighet att kompetensutvecklas och träffa och utbyta erfarenheter med

Att kunna dela utmaningar
och hitta smarta vägar

•

pm3-Licens består av flera delar

andra organisationer som använder pm³. En träff hålls fysiskt varje år,
övriga är digitala och där kan ni delta med obegränsat antal medarbetare.

framåt tillsammans med

pm³ mallbibliotek finns tillgängligt och innehåller mängder av mallar

andra

som bygger på best practice för flera olika användningsområden. Mallarna

Att slippa lägga tid och
resurser på att förvalta och

fungerar som verktyg att arbeta vidare med för att möjliggöra tydlig
riktning och skapa effektivt resultat.

vidareutveckla en egen

pm³ kommunikationsmaterial innehåller bland annat en bildbank

modell

med material från modellbeskrivningen. Dessutom delas allt
presentationsmaterial från nätverksträffarna för möjlighet att användas i
internt kommunikationsarbete. Materialet kan användas som hjälp för att
öka kunskapen i verksamheten och få alla med på tåget.
Konsultstöd och erbjudanden: Licensavtalet ger även möjlighet

Så säger en användare:
“Licensen är till stor hjälp i såväl

att prioriterat avropa konsultstöd. pm³-Licens kunder får löpande
erbjudanden om t.ex. kostnadsfria inspirationsdragningar för
ledningsgrupp eller rabatt på det digitala stödverktyget pm³ online.

det dagliga som långsiktiga arbetet
kring styrning och samverkan.
Förvaltningsledarna använder
bl.a. mallarna och vi använder
kommunikationsmaterialet för
att sprida kunskap om pm3 i hela
organisationen.”
Åsa Sandin
Ansvarig för
pm3-arbetet på
Örebro kommun
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