
Rettleiing for korleis planleggje og gjennomføre prosjekt 

Rettleiinga er knytt til søknads- og rapporteringsskjemaet for innovasjons- og fornyingsmidlar 

Kvifor val av prosjekt? 

Prosjekt må arbeide med oppgåver som er viktige for kommunen(ane), og det må vere nær 
samanheng mellom prosjekt og kommunen(ane) sine overordna planar. Altså forankring i 
organisasjonen. 

Mandat 

For å ta stilling til om eit prosjekt skal starte opp eller ikkje, treng prosjekteigaren 
(kommunen) ei beskriving av dei viktigaste sidene med prosjektet – prosjektmandatet. 
Mandatet skal informere om dei sentrale sidene ved prosjektet, og bør innehalde: 

 Prosjektnamn 

 Prosjekteigar 

 Bakgrunnen for prosjektet 

 Prosjektets  formål  
(formålsstruktur) 

 Prosjektets mål 

 Prosjektets omfang og 
avgrensingar 

 Rammevilkår 

 Økonomi (budsjett og lønsemd) 

 Tidsramme 

Planlegging 

Planlegginga må vere både prosessorientert (skapar fellesskap, forståing og læring) og 
produktorientert (utarbeiding av plan for prosjektet). 

Avklaringar i planlegginga: 

 Få forståing for oppgåva som skal løysast 

 Få oversikt over arbeidet som skal utførast 

 Få grunnlag for å avsette og forplikte ressursar 

 Få grunnlag for arbeidsdeling til basisorganisasjonen  

 Få grunnlag for oppfølging 

Prosjektet skal ha både overordna planlegging (milepælplanlegging) og detaljplanlegging 
(aktivitetsplanlegging). Milepæl er kontrollstasjonar i prosjektet, som gjer at ein kan forsikre 
seg om at ein er på rett kurs. Ein milepæl omtalar kva ein skal oppnå – ikkje korleis.  
Aktivitetsplanlegging er å leggje ein detaljert plan for å realisere milepælane. Det er gjennom 
aktivitetsplanlegginga ein kjem fram til korleis ein skal nå milepælane innanfor tidsramma og 
med dei avsette ressursane. 

Organisasjon 

Prosjektorganisasjonen må tilpassast oppgåva, ta omsyn til type prosjekt, storleik, viktigheit, 
tidsramme, nødvendig kompetanse, kven skal vere med , formål, mål, roller, ansvar og 
avklaringar i høve basisorganisasjonen i verksemda. Utarbeide organisasjon(kart) med: 

 



 Prosjekteigar 

 Styringsgruppe (der det er behov for det) 

 Prosjektleiar 

 Prosjektgruppe 

 Arbeidsgruppe 

Ansvar 

Det må utarbeidast eit oversyn (matrise på eit ansvarskart) som viser kven som har ansvar 
for dei ulike oppgåvene. Ansvarskartet tek utgangspunkt i prosjektorganisasjonen og 
oppgåver/ansvar fordelt etter fasane oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning.  
Ettersom ansvarskartet har betydning for oppgåver mellom prosjektet og 
basisorganisasjonen i kommunen, må det godkjennast av rådmannen til kommunen som er 
ansvarleg for prosjektet. 

Prosjektkulturen 

Skal eit prosjekt lukkast, er ein avhengig av at det blir skapt felles oppslutnad kring 
prosjektarbeidet.  God prosjektkultur føreset felles prioritering frå toppleiinga, linjeleiinga, 
styringsgruppa, prosjektleiinga, tillitsvalde og alle medarbeidarane som gjer eit større arbeid i 
prosjektet. 

Interessentar 

Omfattar alle som har interesse i prosjektet, og som blir påverka av enten prosjektet eller det 
som blir levert av prosjektet. Det kan vere både interne og eksterne interessentar. Etter 
kartlegging av interessentar, må det avklarast om det er krav til forankring eller om det er nok 
med informasjon til interessenten. 

Risikoanalyse 

Formålet med risikoanalyse er å avdekkje kva som kan påverke prosjektet.  Prosjektet må  
kartleggje risikomoment, sannsyn for at dei kan inntreffe, konsekvens,  tiltak og ansvarleg i 
prosjektet for oppfølging. 

Oppfølging   

Oppfølging er sjølve kjernen i prosjektstyringa. Oppfølging er meir enn rapportering. 
Rapportering er eit fysisk dokument som omfattar omtale av status og det som har skjedd. 
Oppfølginga er å gjere noko med det som rapporten påpeikar. Rapportering skjer frå 
prosjektmedarbeidar til prosjektleiar, og frå prosjektleiar til prosjekteigar/styringsgruppe. For 
at ein skal få til effektiv oppfølging av prosjektet, er det ein føresetnad at det på førehand er 
avgjort kva som er vesentleg å ha kontroll med under gjennomføringa. Dette kan avklarast 
ved å definere oppfølgingskriterium, og leggje dette inn i blanketten som rapporteringa blir 
gjort på. Kvar gong det blir rapportert, må det samanliknast med plandokumentet. 
Rapporteringa bør skje etter eit fast mønster, fast periodisitet. Det blir rapportert hyppigare 
på detaljnivå enn for det overordna nivået.  Rapportane skal omfatte ressursbruken, 
tidsplanen, kvaliteten, ansvarskartet, endringar/tillegg, ventetid og særlege problem. 
Rapportane skal vere konkrete og avviksretta opp mot plandokumentet. Det blir prosjektleiar 
sitt ansvar å følgje opp aktivitetsrapportane. Ut frå kva avvik og problem som blir rapporterte, 
blir det teke stilling til om dette får konsekvensar for milepælssplanen og betydning for 
rapportering til overordna nivå. 

 



 

 


