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PROSJEKTPLAN 
 

Forstudie 
 
 
 
 

Hurum som  
næringsvennlig kommune 

 
 

 
 

Kort beskrivelse av prosjektet.  

Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper 
omstillingskommuner med å kartlegge hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet 
fungerer, hvor godt skodd kommunens ansatte er for å gi næringslivet god service, hva som 
er de viktigste og mest hensiktsmessige forbedringspunktene, og hvilke tiltak som best kan 
realisere forbedringene og gjøre kommunene til en mye bedre samarbeidspartner for det 

lokale næringslivet. 
 
Hurum, 30. november 2015 
 
 
Prosjektansvarlig:     Prosjektleder: 
 
 
 
Egil Ramstad      Roald A Johansen 
kommunalleder     Prosjektleder 
Hurum kommune    ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA 
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1. MÅL OG RAMMER 

1.1 Bakgrunn 

Gi en kort beskrivelse for hvorfor prosjektet iverksettes. Her refereres til prosjektmandat, aktuell 
dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet.  

Som ledd i omstillingsprogrammet er det besluttet å gjennomføre prosjektet 
«Næringsvennlig kommune». Tilbud fra Roald A Johansen, ifo, datert 10. oktober 2015 ble 
godkjent og ifo ble tildelt oppdraget i epost datert 4. november 2015. 
 
Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper 
omstillingskommuner med å kartlegge hvor godt kommunens tjenester overfor næringslivet 
fungerer, hvor godt skodd kommunens ansatte er for å gi næringslivet god service, hva som 
er de viktigste og mest hensiktsmessige forbedringspunktene, og hvilke tiltak som best kan 
realisere forbedringene og gjøre kommunene til en mye bedre samarbeidspartner for det 
lokale næringslivet.  

 
Næringsvennlig kommune organiseres som et prosjekt. Det er forstudien og forprosjektfasen 
som inngår i verktøyet Næringsvennlig kommune. Gjennomføringen av tiltakene i 
hovedprosjektet er omstillingsorganisasjonen eller kommunens ansvar. Denne prosjektplan 
omfatter forstudien. 

1.2 Målstruktur 

Uansett hvilken fase det er snakk om må en prosjektplan beskrive effektmål og resultatmål for hovedprosjektet. 
Start derfor med å beskrive hensikten (effektmålet) med hele prosjektutviklingen, og deretter hva 
hovedprosjektet skal ha levert fra seg når det er ferdig. Ta gjerne med tids- og kostnadsramme om det er kjent. 

 
1.1 Effektmål (Hvorfor) 
Beskriv de effekter eller gevinster prosjekteierne tar sikte på å oppnå ved å gjennomføre hovedprosjektet. Disse 
vil som oftest først inntreffe en tid etter gjennomført hovedprosjekt. Effektmålet vil ofte ha relasjon til 
virksomhetens strategiske mål. 

 
Det er etablert bedre og smidigere samarbeid mellom kommune og næringsliv. Det er en 
gjensidig forståelse av roller og ansvar. Kommunens tjenester er blitt et fortrinn i utviklingen 
av det lokale næringslivet. 
 
1.2 Resultatmål for hovedprosjekt (Hva) 
Beskriv hva som skal foreligge når hovedprosjektet er ferdig (leveranser, tid og kostnad). 

 
Hovedmålet er å skape en vesentlig og målbar forbedring av næringslivets fornøydhet med 
kommunal service gjennom  

- Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeid 
- Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet 
- Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet 
- Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet, ved å implementere PLP som 

et felles verktøy for prosjektutvikling. 
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Kort sagt skal det i 2016 være innført rutiner og systemer og bedre forståelse av roller og 
ansvar i næringsutviklingen i Hurum, noe som igjen medfører større positiv næringsutvikling.  
 
 

1.3 Resultatmål for forstudien (Hva) 
Beskriv hva som skal foreligge fra den fasen som nå settes i verk (leveranser tid og kostnad for fasen).. 

 
Forstudien skal avklare fakta omkring næringsmessig samhandling mellom kommunen og 
næringslivet. Potensialet skal beskrives og forslag til videreføring utformes som en 
prosjektplan for forprosjekt/forslag til tiltak for umiddelbar iverksettelse. 
Prosjektorganisering for videreføring av eventuelt forprosjekt med prosjektleder fra 
kommunen skal foreslås.  
 

1.4  Rammer og avgrensning 

Uttalte forutsetninger og rammer gitt av oppdragsgiver og/eller premissgiver som finnes for prosjektet, for 
eksempel vedrørende total tidsramme, tidspunkter, kostnader, ressursbruk, osv. 
Konkretiser hva som ikke skal inngå i prosjektet. 

 
Forstudien skal være ferdig innen medio februar 2016 og innenfor en ramme på 154.000,- 
eks mva i eksterne kostnader.  
 

2.  PROSJEKTORGANISASJON 
Her beskrives prosjektorganisasjonen med aktuelle roller. 

 
PA: Egil Ramstad, fungerer inntil rådmann er tiltrådt 1. jan 2016. 
 
PL: Roald A Johansen, ifo 
PM: Egil Ramstad 
PM: Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher 
PM: Anne Grete Ivås 
 
Styringsgruppe: 
Egil Ramstad, prosjektansvarlig inntil rådmann er på plass fra 1. jan 2016 
Monica Vee Bratlie, ordfører og styreleder Hurum 2020 
Morten Dyrstad, leder Plan, bygg, kommunalteknikk, kultur og idrett 
Arne Hjorth, representant for næringslivet 
 
 

3. PROSJEKTOPPFØLGING 

3.1  Beslutningspunkt 

Er det behov for beslutningspunkter ut over de to obligatoriske? Hva skal i så fall vurderes og hvilken 
dokumentasjon/informasjon må være tilgjengelig.  



Prosjektplan  4 

Sett opp liste over beslutningspunktmøter med dato og hvilket beslutningsgrunnlag (dokumentasjon) som må 
være tilstede. 

 
 

BP-01 30.11.2015 Operativ start – kick off samling 

Beslutningsgrunnlag Prosjektplan godkjent 

 

BP-02 08.02.2016 Avslutning av forstudie  

Beslutningsgrunnlag Fagrapport, sluttrapport og utkast til prosjektplan forprosjekt 
foreligger.  

 
 

3.2  Statusrapportering  

Er det behov for/krav til faste statusmøter i prosjektet? Hvilke krav til rapportering til og fra statusmøte 
foreligger? 

 
Det foreligger ingen krav til statusrapporter ut over milepælsrapportering.  
 
3.3  Milepæler  
List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. 

 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 

01 30.11.2015 Oppstart og prosjektplan vedtatt 

02 09.12.2015 Spørreundersøkelsen sendes ut 

03 16.12.2015 Spørreundersøkelse avsluttes kl 23.59 

04 17.12.2015 Presentasjon spørreundersøkelse for styringsgruppen kl 17-18 

05 15.01.2016 Intervjurunden ferdig (gjennomføres  

06 08.02.2016 Presentasjon for styringsgruppen, rådmannens ledergruppe og 
Omstillingsstyret 

 
 

4.   INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSPLAN 
En enkel interessentanalyse med eventuell kommunikasjonsplan. Prosjektansvarlig er ansvarlig for ekstern 
kommunikasjon (kan delegeres i konkrete tilfelle) mens prosjektleder er ansvarlig for intern kommunikasjon i 
prosjektorganisasjonen. 

4.1 Interessenter/målgrupper 

En interessent er en aktør som kan påvirke eller blir påvirket av prosjektet. Hvis det er fare for at interessenter 
kan påvirke gjennomføringen av prosjektet bør en interessentanalyse gjennomføres.    
Aktiviteter som skal bidra til å håndtere interessenter, bør inngå i prosjektplanen.  

 

Aktør Aktørens interesse av 
prosjektet 

Grad av påvirkning 
på prosjektet 

Prosjekttiltak/ 
aktiviteter  

Hurum Næringsråd Bedre samarbeid og 
tjenestekvalitet 

Stor Del av prosjektorg. 
Del av web/intervju 
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Informeres 

Formannskapet Mer næringsvennlig og 
utviklingsorientert 

Stor  Orienteres av ordfører 
nov/des 2015 

Kommunestyret Hurum mer 
næringsvennlig og 
utviklingsorientert 

Middels Informeres av 
prosjektansvarlig 

Politiske ledere Dokumentasjon på 
tilstanden. Bedre 
samhandling i lokal-
samfunnet 

Liten Informeres gjennom 
web 
spørreundersøkelse 

Rådmannens 
ledergr 

Påvirker de tjenester 
som de leverer.  

Stor Diskusjon og dialog 
Informeres 
Del av prosjektorg. 
Prosjektansvarlig 
involverer disse 

Omstillingsstyret Øke kvalitet i 
omstilllingsarb. 

Stor Diskusjon og dialog 
Informeres 
Del av prosjektorg. 
Styreleder informerer 

Servicetorget Påvirker de tjenester 
som de leverer.  
Økt forståelse av 
næringslivets behov 

Stor Involvert i web/   
intervju,  
Del av prosjektorg. 

Tekniske tjenester Påvirker de tjenester 
som de leverer.  
Økt forståelse av 
næringslivets behov 

Stor Involvert web/   
intervju,  
Del av prosjektorg. 

Media Informasjonsformidler Middels til stor Pressemeldinger, 
invitasjon til 
presentasjoner 
Ansv.: Anne Grete Ivås 

Øvrige ansatte i 
kommunen 

Forståelse for 
prosjektet. Involvert i 
prosessen 

Middels til stor Orienteringer, web  
Ansv.: Anne Grete Ivås 

Hurum 
Eiendomsselskap 
KF 

Forståelse for 
prosjektet 

Middels Orientering web 
Ansv: Anne Grete Ivås 

Hurum Havner KF Forståelse for 
prosjektet 

Middels Orientering web 
Ansv.: Anne Grete Ivås 

 

4.2 Kommunikasjonsstrategi 

Beskriv hvordan prosjektet skal kommunisere med de viktigste interessentene. Beskriv målet med 
kommunikasjonen det mest sentrale budskapet, egnet kommunikasjonsform og hvem som er ansvarlig for å 
gjennomføre tiltaket. 
 

Følges opp av kommunikasjonsrådgiver Anne Grete Ivås. 
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5.   RISIKOVURDERING 
Beskriv de kritiske risikofaktorene. 
Gi en kort vurdering av sannsynligheten for at den/de kritiske risikofaktorer vil inntreffe, og hvilken konsekvens 
dette vil kunne medføre for prosjektoppnåelse. 

 
5.1 Risikofaktorer 
List opp de risikofaktorer som oppfattes om viktige for gjennomføring av aktuell fase 

 

Risikofaktor S K RF Mottiltak 

Manglende forankring og 
engasjement hos 
kommuneadministrasjon 

3 5 15 - Orientere om viktighet og konsekvenser 
- Kommunen er A-eier 
- Adm. involveres i prosjektet 

Manglende svar på web-
undersøkelsen  

3 5 15 - Purre opp 
- Motivere 

Få ærlige svar – skille mellom 
de som har erfaring fra de 
som «synser» 

2 4 8 - Fange opp og skille mellom synse og vite 
- Fokusere på ærlige svar – si dette – huske 

at det er anonymisering  
- Spesielt kontakte de næringslivsledere som 

har hatt kontakt med kommunen 

Feil analyse av svar 1 5 5 - Sammenligne med andre undersøkelser 
- Dybdeintervju for kvalitetssikring 

Klarer ikke å få forankret og 
akseptert funn fra forstudien 

4 4 16 - Må sikre at det er gode nok konkrete 
eksempler som bygger opp om funnene 

- Ha konkrete tiltak som ikke kan misforståes 

 
5.2 Risikohåndtering 
Konkretiser mulige kritiske risikofaktorer ut fra ovenstående liste.  Beskriv tiltak for oppfølging av de kritiske 
risikofaktorene slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll/oppfølging. 

 
Den kritiske risikofaktor er å sikre at kommuneadministrasjon aksepterer funnene og at 
rådmannen prioriterer ressurser og følger opp videreføring. Dette krever involvering og 
informasjon underveis. 
 

6.   GJENNOMFØRING 
Dette kapittel beskriver aktiviteter, ressurser og fremdrift. Dersom dette er et større prosjekt kan en også 
henvise til egen fremdriftsplan (gjerne som excel) som vedlegges.  

6.1  Hovedaktiviteter 
Beskriv prosjektets hovedaktiviteter med hensikt, viktige oppgaver og resultat. 
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6.2  Tids- og ressursplaner 
Sett hovedaktivitetene inn i et ganttskjema med angivelse av ressursforbruk pr hovedaktivitet (gjerne 
min/maks).  
 

Hovedaktivitetene er satt inn i kap 6.1 
 
6.3 Ressurs- og kompetanseplan 
Her anføres navn på prosjektdeltakere, gjerne som i nedenstående tabell. Det anvises hvilke hovedaktiviteter de 
skal delta i. 
 

Navn Avd/org. Hovedaktiviteter Tidsperiode Timeverk  

Roald A Johansen Ifo Prosjektleder, gj.føre web og 
intervju, sammenfatte 

Hele tiden 130 

Egil Ramstad Hurum 
kommune 

Prosjektmedlem, ansvarlig for 
kommunal kontakt og 
innhenting av dokumentasjon 

Hele tiden 30 

Gunnlaug Marie 
Brandshaug 
Bucher 

Hurum 
2020 

Innhenting av info, adm,  Hele tiden 30 

Anne Grete Ivås Hurum 
kommune 

Informasjonsmedarbeider  10 

 

7.   ØKONOMI 
Stipuler kostnadstyper og størrelser. Sett opp ett budsjett og en finansieringsplan. 

Eksterne kostnader: 

Framdriftsplan
Aktiviteter/Milepæler Timer/Uker 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8

0. Avklare mandat og forankring 7 7

1. Planlegge og følge opp forstudien 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. kick off samling 4 4

3. Web mot næringslivet 18 10 8

4. Web mot kommuneansatte 18 10 8

5. Oppsummering web 16 8 8

6. Intervjuer og oppsummering 30 15 15

7. Analyse og sammenfatning 8 8

8. Fagrapport medforslag til videre arbeid 15 7 8

9. Vurdere PL for forprosjekt 3 1 1 1

0

Timer pr uke 130 9 5 21 25 9 0 0 16 16 10 9 10

Timer akkumulert 9 14 35 60 69 69 69 85 101 111 120 130

Desember Januar Februar
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Finansieres gjennom omstillingsmidler. 

Interne kostnader finansieres over kommunens driftsbudsjett.  
 

8.  KONTRAKTER OG AVTALER 
Det er ofte viktig at det foreligger avtaler med prosjektmedlemmenes (både interne og eksterne ressurser) 
arbeidsgivere mht hvilke ressurser de skal stille med, når og hvor lenge. Her anføres hvilke avtaler som er 
inngått.  
Det samme gjelder kontrakter med leverandører av produkter og tjenester.  

 
Inngått kontrakt med ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA i henhold til tilbud datert 10. 
oktober 2015. 
 

Budsjett

Aktiviteter/Milepæler

0. Avklare mandat og forankring 7 1 100kr       7 700kr          -kr            7 700kr       

1. Planlegge og følge opp forstudien 11 1 100kr       12 100kr        12 100kr      

2. kick off samling 4 1 100kr       4 400kr          4 400kr       

3. Web mot næringslivet 18 1 100kr       19 800kr        5 000kr     24 800kr      

4. Web mot kommuneansatte 18 1 100kr       19 800kr        5 000kr     24 800kr      

5. Oppsummering web 16 1 100kr       17 600kr        -kr            17 600kr      

6. Intervjuer og oppsummering 30 1 100kr       33 000kr        -kr            33 000kr      

7. Analyse og sammenfatning 8 1 100kr       8 800kr          8 800kr       

8. Fagrapport medforslag til videre arbeid 15 1 100kr       16 500kr        -kr            16 500kr      

9. Vurdere PL for forprosjekt 3 1 100kr       3 300kr          3 300kr       

0 0 1 100kr       -kr                 -kr              

Totalt 130 143 000kr      -kr            -kr            -kr              10 000kr   -kr            153 000kr    

ALT EX MVA

Andre kostnader: BRUK AV WEB-SYSTEMET SURVEYMONKEY

Interne ressurser sine kostnader belastes driftsbudsjettet direkte.

Sum 

kostnader

Planlagte 

timer

Innleide 

tjenester

Andre 

kostnader

Andre 

kostnader

Lønns-

kostnader

Møte-

kostnader

Reise-

kostnader

Time-

kostnad


