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Ungdomsskolestrukturprosjektet: 
Referat fra styringsgruppemøte 3. juni 2015   
 
Til stede: Knut Dennis Magnus (V), Lehne-Kristin Rykkelid (H), Carl-Otto Thommesen (Frp), Hilde 
Petrikke Østlie (H), Vibeke Gyllensten (Kristelig folkeparti), Mette Kammen (Ap).  
Møtende varamedlemmer: Knut Røe-Berntsen (Uavhengig) for Bjørn Rørholt, Torild Gulbrandsen 
(Frp) for Heidi Therese Herum, Svein Kåre Kjennerud (Ap) for Linda Palerud, Ole Johan Hauge 
(Rødt) for Dag Holmer 
 
Møteleder og referent: Prosjektansvarlig (PA), kommunalsjef skole og barnehage, Kjersti Vevstad 
______________________________________________________________________________  
 
Temaer for møtet 

1. Rolleavklaringer i PLP-prosjekt  
2. Status økonomi 
3. Status fremdrift 
4. Fremtidige møter i styringsgruppa  

 
1. Rolleavklaringer i PLP-prosjekt  
Prosjektansvarlig (PA) orienterte om hvilke roller og forventninger som ligger i et PLP-prosjekt. PLP 
står for ProsjektLederProsessen. Innovasjon Norge opererer med den rolledefineringen i PLP-
prosjekt som er vedlagt og der kommentarer til organiseringen i herværende prosjekt er flettet inn. 
 
2. Status økonomi 
Prosjektansvarlig har søkt KS om organisasjonsutviklingsmidler (OU-midler) og har fått tilsagn om kr 
160 000. OU-midler fra KS kan tildeles prosjekter som involverer ledere i kommunen på politisk og 
administrativt plan og som har et utviklingsorientert fokus.  
 
Ressurser 
Bamble kommune      kr 500 000 
OU-midler fra KS     kr 160 000 
Sum       kr 660 000 
 
Kostnader 
Prosjektleder ihht anbud    kr 394 000 
Grendemøter      kr   80 000 
Transport og diett prosjektleder   kr   25 000 
Møtegodtgjørelse prosjekt- og styringsgrupper kr   15 000 
Reisegodtgjørelse      kr   10 000 
Møteforpleining     kr   10 000 
Evt påkommende behov for mer bistand fra PL kr   26 000 
Ferdigstillelse og opptrykk rapport   kr 100 000 
Sum       kr 660 000 
  
 
Det er p.t. godt med midler i prosjektet som følge av OU-midlene. Derfor utvider vi med fem 
grendemøter – ett i hver skolekrets – når rapporten er på høring. Grendemøtene skal holdes av 
prosjektleder, og de skal ha form av å være arbeidsmøter der rapportens hovedtema blir forankret.  
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Status fremdrift 
Ny fremdriftsplan publiseres her: http://www.bamble.kommune.no/skole-og-
barnehage/annet/ungdomsskolestrukturprosjektet/  
 
Opprinnelig plan var å gjennomføre intervjuene tidlig i prosjektet (20. og 27. april) slik at vi kunne ha 
dette som en av hovedkildene i datainnsamlingen. Intervjuene er nå vesentlig forskjøvet ved at de 
sannsynligvis ikke kan fullføres før midten av juni.  
 
Sluttrapport kan derfor ikke ferdigstilles før til møte i PG medio september. 
 
Politisk er det kommet ønske om at sluttrapporten skal leveres uten anbefalinger fra KS-Konsulent i 
en foreløpig versjon og med anbefalinger i en påfølgende endeling versjon. Dette ønsket vil ikke bli 
etterkommet fordi:  
a) Dette representerer avvik fra anbudsforespørsel, tilbud og aksept.  
b) Det er heller ikke forenelig med hvordan KS-Konsulent utformer slike rapporter. Konklusjoner og 
anbefalinger «vokser fram» gjennom den faglige begrunnelsen, og kan vanskelig utelates fra en 
‘foreløpig rapport’. Selv om et oppsummeringspunkt med konkret anbefaling skulle utelates, ville 
konklusjon/anbefaling allikevel være åpenbar ut fra hvordan hovedteksten er formulert.  
 
Det blir styringsgruppemøtet den 24.09 som godkjenner rapporten som styringsgruppe, ikke som 
politisk utvalg. Deretter blir det høring på rapporten frem til 1.11.  
Politisk behandling skjer i oppvekst- og kulturutvalget 18.11. og kommunestyret 10.12.  
 
4. Nye møter i styringsgruppa 
26.08. etter oppvekst- og kulturutvalgsmøtet 
24.09. kl 17 
 
 
VEDLEGG PLP-organisering 
 

Prosjekteier  Oppdragsgiver.  

 I dette prosjektet er det ifølge mandatet Bamble kommunestyre 
som er oppdragsgiver og som følgelig eier prosjektet.  
 

Prosjektansvarlig PA • PA utnevnes av oppdragsgiver. 
• PA utpeker/utnevner prosjektleder, og deltar aktivt i 

sammensetningen av en eventuell styringsgruppe. 
• PA er normalt styringsgruppens leder. 
• PA har det totale prosjektansvaret. Prosjektansvarlig er den som 

setter i gang, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom 
målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg. 

• Prosjektansvarlig tar beslutninger knyttet til beslutningspunkter og 
er den økonomisk ansvarlige.  

 Det er PAs ansvar at prosjektplanen er i overensstemmelse med 
prosjektets mål, og at ressursdimensjoneringen er realistisk i 
forhold til fremdrift, osv. 

 Prosjektansvarlig har det overordnede ansvaret for fremdrift og 
resultater, og er prosjektlederens overordnede i 
prosjektorganisasjonen. Prosjektansvarlig innkaller til 
styringsgruppemøtene, leder dem og skriver referat fra dem. 

 Kommunalsjef skole og barnehage er prosjektansvarlig. 
 

Prosjektleder PL • PL har det operative ansvaret for prosjektet  
• Prosjektleder må være en person som klart identifiserer seg med 

oppgaven, og som har relevant erfaring i forhold til prosjektet.  
• PLs evne til samordning og motivering av medarbeiderne vil være 

avgjørende for et vellykket prosjekt. 
• Prosjektleder har ansvar for å utarbeide nødvendige prosjektplaner 

med innhold som beskrevet i kapittel om dokumentasjon. I dette 
ligger blant annet definering av mål/delmål, beskrivelsene av 

http://www.bamble.kommune.no/skole-og-barnehage/annet/ungdomsskolestrukturprosjektet/
http://www.bamble.kommune.no/skole-og-barnehage/annet/ungdomsskolestrukturprosjektet/
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hovedaktivitetene, ressursdimensjonering og kalkyler, fastsettelse 
av milepælene og beslutningspunktene, etablering og 
ressursdimensjonering av prosjektorganisasjonen, osv. 

• Gjennom styring og oppfølging av prosjektet, skal PL sørge for at 
prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde PA 
orientert om fremdrift og resultater. 

• PL skal også sørge for at prosjektansvarlig har det nødvendige 
beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikring er et hovedansvar for 
prosjektleder i et utfordrende samspill med prosjektansvarlig. 

• KS konsulent v/ Dag Langfjæran og Chriss Madsen er valgt som 
prosjektleder etter en anbudsprosess.  

 

Styringsgruppe  SG i et prosjekt er en formell gruppe som kan etableres etter 
ønske fra prosjektansvarlig, oppdragsgiver, ressurseiere eller 
premissgivere.  

 SG er PAs støttespiller og rådgiver. Styringsgruppen fungerer i 
formelle styringsgruppemøter, som avholdes med saksliste, 
dokumentasjon og referat. 

 SGs viktigste oppgaver er å bidra til at prosjektet får de 
nødvendige ressurser, gi råd i problemstillinger prosjektansvarlig 
tar opp, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets 
fremdrift og kommunisere og følge opp sine egne beslutninger. 

 Det er ikke så ofte, men i dette tilfellet er de sittende medlemmer i 
et politisk utvalg valgt som styringsgruppe. Det gjelder de 13 
medlemmene som utgjorde oppvekst- og kulturutvalget per februar 
2015 (da mandatet ble vedtatt). Disse 13 er styringsgruppe frem til 
prosjektet avsluttes.  

 

Prosjektgruppe Prosjektgruppen utgjør de til enhver tid aktive prosjektdeltakerne. 
I dette prosjektet er gruppen satt sammen av: 

 Prosjektleder Dag Langfjæran 

 Rektor Herre skole 

 Rektor Grasmyr ungdomsskole 

 Telemark fylkeskommune v/rektor ved Bamble videregående skole 

 Ungdomsrådet ved to representanter: Vegard Ervik og Hannah 
Nymann berg 

 Hovedtillitsvalgt representert ved Utdanningsforbundet og Inger-
Lise Sikkeland 

 To politiske representanter, representert ved Lehne Rykkelid (H) 
og Hallgeir Kjeldal (Ap) 

 

Referansegrupper  Referansegrupper består av ressurspersoner som har sagt seg 
villig til å gi råd til prosjektorganisasjonen. 

 PL, eller andre prosjektdeltakere, kan drøfte problemstillinger med 
en eller flere ressurspersoner samt få råd og veiledning. Gruppene 
har dermed ingen myndighet i prosjektet. 

 Dette prosjektet har invitert 19 referansegrupper. 
 

 
 
 
Langesund 14. juni 2015  
Kjersti Vevstad 


