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MANDAT FOR DELPROSJEKT A10 Administrativ organisering – kartlegging 2017

1.1 Bakgrunn for dette delprosjektet
Hensikta med gruppa sitt arbeid er å gå i gang med kartlegging av administrativ struktur.

1.2 Oppdragsomtale
Delprosjektet skal bidra til at kartleggingsarbeidet blir klart til rådmann for nye Ålesund er på plass.
Det er viktig å kome i gang med kartlegginga fordi mange delprosjekt er avhengig av framdrift vedr.
administrativ struktur.
1.3

Mål

1.3.1 Effektmål
Det er definert følgjande foreløpige effektmål for dette delprosjektet:
Tilstrekkeleg kartlegging av administrativ struktur, og fordeler og ulemper ved ulike modellar, slik at
ny prosjektgruppe kan gå i gang med vurdering og beslutning av ny administrativ struktur for nye
Ålesund kommune.
1.3.2 Resultatmål
Det er definert følgjande foreløpige resultatmål for dette delprosjektet:
 Kartlegge administrativ struktur i dei fem kommunane som inngår i nye Ålesund
 Innhente ulike døme frå andre kommunar av samanliknbar størrelse, og sjå på fortrinn og
ulemper med desse.

1.4 Organisering og ansvar
 Prosjektgruppa består av:
o Haram kommune:
Turid Hanken
o Sandøy kommune:
Ann Kristin Røyset
o Skodje kommune:
Kristian Skålhavn
o Ørskog kommune:
Synnøve Vasstrand Synnes
o Ålesund kommune:
Magne Karlsen
o Nye Ålesund:
Prosjektkoordinator tiltrer gruppa
o Tilsattrepresentant:
Hanne Tonning.
o Det må vurderast om også HVO skal vere representert i gruppa.
 Leiar av prosjektgruppa er: Ikkje valt enno.
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1.5 Rapportering
Rapportering skal skje i styringslinjene til prosjektorganisasjon for nye Ålesund kommune.
Prosjektet rapporterer undervegs til prosjektleiar/koordinator etter avtale. Leiar av delprosjektet
deltek i prosjektleiarforumet for nye Ålesund.
Prosjektplan med risikoanalyse leggast fram for prosjektleiar/koordinator og deretter AU og
fellesnemnda.
1.6 Framdriftsplan
Delprosjektgruppa varer fram til desember 2017.
Fellesnemnda ber delprosjektet beskrive faseinndeling av prosjektgjennomføringa i prosjektplanen.
1.7 Avhengigheit til andre delprosjekt
Viktige avhengigheiter til, overlapp eller koordinering med andre delprosjekt:
 Generelt: Alle delprosjekt som gjev konsekvens for tilsette sine arbeidsforhold.
 Kommunikasjon: Spesielt i forhold til informasjon til tilsette.
 Interkommunalt samarbeid: I forhold til organisatoriske forhold med betydning for
tilsettingsforhold, samt arbeidsgjevaransvar og kontakt mot arbeidstakerorganisasjonar.
1.8 Prosjektplan og risiko- og sårbarheitsanalyse
Fellesnemnda ber delprosjektet kome tilbake med ei prosjektplan for korleis de vil løyse mandatet,
og ei risiko- og sårbarheitsanalyse. Denne skal omfatte identifisering av risiko for delprosjektet,
vurdere grad av sannsynlegheit og konsekvens for dei identifiserte risikoane på ein gitt skala, samt
kva tiltak som må setjast inn for å redusere risikoane.
1.9 Økonomisk ramme
Delprosjektet har foreløpig ikkje fått noko økonomisk ramme. Fellesnemnda ber delprosjektet
skissere eit budsjettbehov som ein del av prosjektplanen.
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Relevante lenker, referansar og vedlegg

Viktige relevante lenker, referanser og vedlegg til dette delprosjektet, eksempelvis nasjonale
føringar for dette fagområdet:
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