
Møtereferat 

Møte i styringsgruppa, ByR - Vest-Telemark 

Tid: 30. september 2015 kl 13:00-15:00 
Stad: Kommunehuset i Vinje, Åmot 
Deltakerar: 

Gunhild Austjord 
Gry Åsne Aksvik 
Asbjørn Storrusten 
Edvard Nesland 
Elisabeth Lid 
Ole Dalen 

Forfall: Kari Olstad 

Agenda til møtet: 

1. Referat frå møtet 21.09.2015 
2. Informasjon frå oppstartskonferanse i Oslo 24-25. september 
3. Prosjektøkonomi, avklaring av forutsetning for egenandel frå kommunane (Ole og Gunhild)  
4. Innhald i arbeidspakker (konkretisering) 
5. Forspurnad fra Lene Hennum: deltaking på «Storsamling i Kongsberg 24. og 25. november» i 

regi av Telemarksforsking. 
6. Påmelding 2. og 3. februar - ByR 
7. Eventuelt 
8. Neste møte. 
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Referat 

Sak 1 - Referat frå møtet 21.09.2015 
Referatet vart godkjendt og aksjonslista gjennomgått. 

Sak 2 - Informasjon frå oppstartskonferanse i Oslo 24-25. 
september 
Gunhild og Ole informerte om deltakinga på konferansen 24. i Oslo og prosjektleiarsamlinga 25. 
september i Drammen. 

Sak 3 - Prosjektøkonomi, avklaring av forutsetning for 
egenandel frå kommunane 
Krav frå KMD er revisorattestert prosjektrekneskap etter 3 år med prosjekt. Ein får 
etterskuddsbetalt støtte etter dokumenterbar gjennomføring av aktiviteter i prosjektet. 

Måten vi har organisert prosjektet på i Vest-Telemark vil sikre at vi har inndekning av egenandelen 
i prosjektet.  

Notater fra prosjektledersamlinga  og dialog med KMD 25. september. 

Eli Nygard, KMD 
Støttegrunnlag: 44,8% støtte (basert på totalt beløp) 
Utbetalingsgrunnlaget skal stå i sammen med regnskapet, i anmodning om utbetaling. 
-Husk oppsett for regnskap ved krav om utbetaling.  

Kjøreregler - reiseregninger og utlegg 

-Møter lokalt i Vest-Telemark dekkes ikke (blir egenandel fra kommunane) 
-Møter utafor regionen dekkast av prosjektet, refunderast til kommunane. 
-Sende kopi av reiserekning til Ole 
-Sende refusjonskrav (hyppighet etter kommunens ynskje) 

Sak 4 - Innhald i arbeidspakker (konkretisering) 

Organisering av prosjektet vert delt inn etter arbeidspakkene.  

Arbeidsgruppe: 
Det er tenkt grupper som kan knyttast til gjennomføringa av arbeidspakkene. Dette konkretiserast 
nærare av styringsgruppa. 
  
Vedlagt er fakta om roller knytt til PLP-metoden. 

Gjennomføre dager med «felles workshop» i gruppene. Noen felles møter. 

Ole, sener «mal» på konkretisering av arbeidspakkene til styringsgruppa. 
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Sak 5 - Forspurnad fra Lene Hennum: deltaking på 
«Storsamling i Kongsberg 24. og 25. november» i regi av 
Telemarksforsking. 
Det var ikkje bestemt deltaking 

Sak 6 - Påmelding - 2. og 3. februar 
Alle i styringsgruppa deltar på neste nationale nettverssamling knytt til ByR-programmet. 

Ole melder alle på og sender møteinvitasjon på kalenderen.  

Sak 7 - Eventuelt 
Felles begrepsforståing. 
Det er ulik bruk av begrep, og det er viktig at alle som jobber med prosjektet har felles 
begrepsforståing. Begrep som er knytt til prosjektet leggast ut på blogg/nettstad for ByR Vest-
Telemark. Førebels side er her: http://blogg.oledalen.no/begrep/ 

Sak 8 - Neste møte 

Neste møte - 13. november 
kl 9-12 
Kommunehuset på Dalen 
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Aksjonsliste 

Referat: Ole Dalen 

Sak Aksjon Ansvar Frist

Sende mal for konkretisering av arbeidspakker til styringsgruppa. Ole snarast

Melde på alle i styringsgruppa til national nettverkssamling knytt til ByR 
2. og 3. ferbruar 2016. Sende kalenderinvitasjon.

Ole 13. nov.

Kalle inn til nytt møte 13. november 2015. Ole snarast
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FAKTA - PLP-metoden: 

Rolle og ansvarsdeling mellom prosjekteiere 
Forankring: A, B eller C eier (avtvinge/asept for rolle/ansvar) 

A-eier: En eier som bidrar med betydelige midler og som kan opptre som 
oppdragsgiver. Det stilles klare krav til fremdrift (oppfølging underveis) og resultat 

B-eier: En eier som bidrar med (betydelig) midler og som stiller krav til prjektresultat 
og anvendelse av midler 

C-eier: En eier som bidrar med midler eller «moralsk støtte» og som ikke stiller krav 
til prosjektet 

Oppdragsgiveransvaret (OG): 

• En av prosjekteierne må påta seg rollen som OG 
• OG er ansvarlig for at prosjektrammene og finansiering er i orden på vegne av 

prosjekteierne 
• OG har fullmakt på vegne av eierene til å gi prosjektoppdraget til 

Prosjektansvarlig 

Prosjektoppdraget: 

Prosjektoppdraget kan i prinsippet uttrykkes så vel muntlig som skriftlig. I PLP kreves at 
prosjektspesifikasjon skal formuleses skriftlig. 

Består av følgende logiske elementer: 

• Fullmakt: 

• Utnevnelse av Prosjektansvarlig 
• Rapportering, finansiering, kontrakt 

• Prosjektspesifikasjon: 

• Projektidé 
• Mål og rammer 
• Krav, forutsetning og avgrensinger 
• Organisasjon og interessenter 

Prosjektspesifikasjon: 
Prosjektspesifikasjonen er oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget. Spesifikasjonen 
skal omhandle følgende: 

• Prosjektnavn 
• Prosjektmål 
• Nåsituasjon 
• Prosjektbeskrivelse 
• Prosjektorganisering 
• Ressursbruk 



Prosjektansvarlig (PA): 

• Har ansvar for at prosjektet gjennomføres innen vedtatte rammer 
• Har ansvar for at beslutninger tas, herunder at prosjektet stoppes / endres 

dersom dette synes riktig 
• Representerer eierne i daglig styring av prosjekgjennomføringen 
• Er prosjektleders nærmeste overordnede 

Prosjektleder (PL): 
• Leder prosjektmedarbeiderne i gjennomføring av oppgaven 
• Rapporterer til PA 

Prosjektplan: 

• Prosjektspesifikasjonen danner grunnlaget for utforming av en prosjektplan 
• Er en kontrakt mellom PA og PL. 
• Er en hovedplan for hvordan prosjektet skal gjennomføresfor å levere 

resultater iht. projektspesifikasjonen (bestillingen). 
• Prosjektleder er hovedansvarlig for å lage en prsjektplan. Lages gjerne 

sammen med aktuelle prosjektdeltakere og evt. med PA i et verksted 




