Administrativt prosjektstyringsnivå i gjennomføringsfase del to
Når overordna administrativ struktur er vedteken og kommunalsjefar og stabssjefar er på plass, går
prosjektet over i ny fase. For å sikre god og samordna styring av prosjektet vert den nye
prosjektorganiseringa lik den vedtekne administrative strukturen:

Organisering og roller
Delprosjekt for kommunalområde og stabsområde:
I denne prosjektorganiseringa vil dei nye kommunalområda og stabsområda bli kalla delprosjekt
kommunalområde og delprosjekt stabsområde. Alle delprosjekt skal ha ei overordna styringsgruppe
Styringsgruppe
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Styringsgruppa for delprosjektet skal sikre at delprosjektet vert gjennomført innanfor gitt mandat og at
resultatmåla vert nådd. Styringsgruppa sin leiar rapporterer til prosjektleiar/ ny Rådmann. Styringsgruppa
for delprosjektet skal bestå av ein representant frå kvar kommune i tillegg til tillitsvald
Delprosjekta skal leiast av framtidig kommunalsjef eller stabssjef for området
Leiar av styringsgruppa for delprosjektet har myndighet og ansvar til å leie delprosjektet, og saman med
styringsgruppa levere dei nødvendige produkta innanfor dei rammer og avgrensingane som er definert.
Representantar til styringsgruppa vert oppnemnt av rådmennene i kvar kommune
Faggrupper og referansegrupper
Ved behov skal det etablerast ulike grupper som skal bistå styringsgruppa for delprosjektet med
nødvendig faglig kompetanse og utgreiingsarbeid knytt til konkrete problemstillingar.
I tillegg kan det ved behov bli etablert referansegrupper, jf. intensjonsavtalens målsettingar om
involvering av innbyggjarar, næringsliv ,frivillige og andre samarbeidspartar. Referansegruppene skal ha
ein rådgjevande funksjon.
Ved behov for faggrupper og referansegrupper, skal etablering, deltaking og omfang avklarast med
prosjektleiar.
Tillitsvalde
God medverknad frå tillitsvalde vil være av stor verdi for å sikre ei vellukka gjennomføring.
Styringsdokumentet legg til grunn at tillitsvalde skal ha en sentral plass i prosjektet.
Tillitsvalde skal vere representer i styringsgruppa i alle delprosjekt. Dette for å sikre medverknad i
overordna strategiske diskusjonar. Deltaking i faggruppene kan variere frå gruppe til gruppe og fase til
fase, og avklarast i planleggingsfasen i dialog med dei tillitsvalde.
Ressursbehov og rammer
Prosjektleiar/ ny rådmann og leiar for styringsgruppa av delprosjektet skal ved oppstart gjere ei nærmare
vurdering av prosjektets ressursbehov, inkludert både økonomi og personalressursar
Styringsgruppa for delprosjektet kan styrast av mellombels utnemnt leiar fram til ny leiar for
kommunalområdet/ stabsområdet er tilsett og overtar ansvaret.
Mandat:
Det vil bli utarbeida nye mandat for delprosjektområda/ styringsgruppene frå og med ny
prosjektorganisering. Dette krev ei revidering av dagens mandat for å sikre god koordinering. Det krev og
ei ny vurdering av kven som bør sitje i dei ulike delprosjekta.
Forholdet mellom prosjekt og basisorganisasjon:
Det er viktig å sikre god balanse mellom prosjektarbeidet og drift i dei fem basisorganisasjonane.
Gjensidig kommunikasjon og ansvarleggjering er sentralt. Bruken av personell skal skje i samråd med
rådmennene i dei fem kommunane
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