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1. Prosjektarbeid.

• God planleggingsfilosofi.

• Planlegging og organisering.

• Rapportering.

2. Eksempler – tilbakemelding – anbefalinger.

Arild Stavne.

Prosjektforum AS.



Planleggingsfilosofi.

Veien-blir-til-mens-vi-går eller det totalitære regimet - hva 
fungerer best?
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Prosjektplanen: Fasthet eller endringsvilje?

Svar: Nivådelt planlegging!
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Vanlige planleggingsfeil.

For lite eller for dårlig planlegging.
• Brannslokking.

For lite detaljert.
• Ulike oppfatninger. 

• Unøyaktige anslag for varighet og kostnad.

• Umulig å kontrollere framdrift.

For detaljert.
• Mye administrativ tid.

• Misnøye.

Manglende medvirkning.
• Dårligere kvalitet.

• Manglende forpliktelse.

Glemmer å ajourføre planene.
• Kaos.

• Større og større avstand mellom plan og 
virkelighet:

• Innhold.

• Framdrift.

• Kostnader.



Mal for prosjektbeskrivelse: Planlegging og organisering.

• Virksomhet.

• Samarbeidspartnere.

• Prosjektnavn.

• Planlagt start- og sluttdato.

• Bakgrunn for prosjektet  - Problem-
beskrivelse.

• Målgrupper og effektmål.

• Resultatmål.

• Hovedtiltak og aktiviteter.

• Prosjekteier (i kommunen/fylket).

• Prosjektleder og -medarbeidere.

• Andre bidragsytere og samarbeidspartnere

• Styringsgruppe.

• Referansepersoner.

• Budsjettrammer.

• Finansiering.

• Arbeid/tidsforbruk.

• Andre kostnader.

• Statusrapportering.

• Sluttrapport.



Resultatmål

• De konkrete leveransene i prosjektet (resultatene, produktene).

• Eksempel (Sør-Trøndelag FK): Funksjonsattest for bolig.

Effektmål

• Målgruppa/målgruppene: Hvem er det godt for?

• Gevinsten: Hva er det godt for?

• Eksempel: 

• Boligkjøper oppnår: Bedre informasjon og beslutningsunderlag om funksjonalitet 

ved boligkjøp.

• Boligeier/beboer oppnår: Bestillerkompetanse overfor entreprenører og 

håndverkere.

Om planlegging og mål: Hold resultatmål og 

effektmål klart atskilt!



Krav til rapportering: Format og frister.

Rapport Frist Kommentar

Underveis-rapport. 1. mars 2015.

• Enkel statusrapport med vekt på om framdriften og 

prosessen er som planlagt.

• I forbindelse med samlingen i Bergen

9. – 10. mars 2015.

• Mal: Statusrapport K2 2014-15 v2 (Excel).

Med instruks/veileder.

Sluttrapport. 15. sept. 2015.
• Mal: Disposisjon for slutt-rapport. (Word). 

Med instruks/veileder.



Om prosjektbeskrivelsene.

• 9 har brukt malen for prosjektbeskrivelse:

• Nordland FK, Gratangen, Notodden, Askøy, FM i Telemark, Bokn, Hordaland FK, Trøgstad, Kongsvinger.

• Om målbeskrivelsene:

• Bakgrunnsbeskrivelse som gir en god begrunnelse for prosjektet?

• Effektmål med tydelige og relevante målgrupper?

• Konkrete og ambisiøse resultatmål som sannsynliggjør at effektmålene (gevinstene) oppnås?

• Realistisk framdriftsplan med aktiviteter/tiltak som klart fører fram til resultatmålene?

• Forankring i KMDs mål?

• Om organisering

• Er prosjektet tydelig forankret hos en prosjekteier i organisasjonen?

• Har prosjektet en utpekt framdriftsansvarlig- prosjektleder?

• Er det lagt opp til god medvirkning?



Et godt eksempel: 
Kongsvinger kommune.

Kompetanseheving gjennom 
utvikling av universelt utformet 
badeplass på Bæreia.



Om statusrapportene.

• 7 har brukt malen for statusrapporteringen:

• Notodden, FM i Telemark, Kvinesdal, Vaksdal, Hedmark FK, Hordaland FK, Trøgstad.

• Forankring i nasjonale hovedmål og resultatmål.

Universell utforming utvikles i veilednings- og samordningsoppgaver;
• for fylkene overfor kommuner og regionale sektormyndigheter
• for kommunene overfor private og organisasjoner

8 resultatmål.

3 grønne , 2 gule, 3 urapporterte.

Universell utforming prioritereres i prosjekter og ordninger med sikte på 
gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver.

8 resultatmål.

1 grønne , 5 gule, 2 urapporterte.

Universell utforming synliggjøres i egne plan- og beslutningsprosesser.
5 resultatmål.

1 grønne , 2 gule, 2 urapporterte.

Universell utforming styrkes i egen organisasjon.
3 resultatmål.

3 grønne , 1 urapportert.



Et godt eksempel: 
Trøgstad kommune.

Universell utforming i Skjønhaug 
sentrum.



Hensikten med en felles mal for prosjektbeskrivelsen.

• Som sjekkliste og kvalitetssikring av eget prosjekt.

• Som virkemiddel for lederskap og styring av prosjektet.

• For å lette arbeidet med sluttrapporten. (Som tematisk i hovedsak 

har samme innhold som prosjekt-beskrivelsen).



Hensikten med en felles mal for rapporteringen.

• Formen på rapporteringen skal være lik for alle.

• Fristene for rapporteringen skal være lik for alle.

• Rapportering skal skje med prosjektplanen som referanse.

• Rapporteringstemaer skal være kommunisert  på forhånd:

• Måloppnåelse for resultatmål.

• Måloppnåelse for effektmål – gevinstrealisering.

• Organisering – forankring – deltakelse.

• Prosessen.

• Økonomi.

• Rapportering skal være minst mulig ressurskrevende for avsender.

• Rapportene skal gjøre det enkelt for KMD å vurdere måloppnåelse,

samt å foreta sammenstillinger og sammenligninger.



Takk for meg, og lykke til med uu-prosjektene i K2!

Arild Stavne.

Prosjektforum AS.

Tlf. 6494 3570.

Osloveien 1, 1430 Ås.

www.prosjektforum.no

post@prosjektforum.no


