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Mandat for 

 

Delprosjektnavn 

 

         

       Indre Østfold kommune 

 

Behandlet dato:  Behandlet av (delprosjektleder): Sted: 

<dato> <navn> <navn> 

Beslutning: 

<Starte en konseptfase/ ikke starte en konseptfase/ øvrige vurderinger må gjøres, justere, endre >  

 

Signatur ved godkjenning (BP1): 

<prosjektleder> 
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1. Bakgrunn 

 
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad skal utgjøre en ny kommune i 2020. 
Dette er vedtatt av stortinget 08. juni 2017. Navnet er Indre Østfold kommune. 
Prosjektplan for bygging av ny kommune 2017-2020 legger de overordnede føringer for 
hovedprosjektet, delprosjekter og for dette mandatet.  
 
Følgende overordnede målsettinger gjelder for arbeidet: 
 
1. Det skal bygges en helt ny kommune som skal være klar 31. desember 2019,  

med alle avgjørende elementer på plass  

2. Byggingen av den nye kommunen skal ta ut gevinster i form av kvalitet og 

          ressurser 

3. Den nye kommunen skal være innovativ for å være tilpasset fremtidens 

samfunn og rustet for kommunesektorens endrede rammebetingelser 

 
 
 

2. Hensikt med delprosjekt navn 

Å bygge en helt ny kommune av fem eksisterende kommuner er et stort endrings- og 
omstillingsarbeid. Det gir muligheter for å tenke nytt om hvordan den nye kommunen best skal 
levere tjenester til innbyggerne i fremtiden, og hvordan organiseringen av kommunen skal 
legge til rette for dette.  

Den nye kommunen skal være en fremtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør,  
som utvikler levende lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser. 

Dette delprosjektet handler om tema 

-Beskriv kort hvilke utfordringer delprosjektet skal være rettet mot å løse.  
-Beskriv deretter kort status/nåsituasjonen. 

 

 

 
 

3. Endringer delprosjektet skal skape 

- Definer hovedmål(ene) for delprosjektet. 
- Beskriv den endrede situasjon som ønskes oppnådd – hva kan bli bedre? 
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4. Mandat for delprosjekt X 

4.1. Forslag til mandat 

Idé til hvordan delprosjektet vil kunne ta den utfordringen som foreligger. 

-Beskriv de vurderingstemaer som må utredes nærmere. Denne delen av mandatet skal 
være konkret og presist.  
 

Eksempelvis: 
Delprosjektet gis mandat til å utrede og anbefale følgende: 

1. Utredning og anbefaling av konsept 
2. Samordning og samarbeid frem mot 2020 
3. Delprosjektets mål og beskrivelse av leveranser 
4. Bemanning av delprosjektet og arbeidsgrupper, ressurser og budsjett 
5. Strategier for leveranser/prosjekttilnærming (utvikling /kvalitet/usikkerhet/gjennomføring) 
6. Fase-, tids- og aktivitetsplan for gjennomføring 
7. Interessentoversikt, avhengigheter og kommunikasjonsbehov 
8. Behovet for endringer i og utvikling av organiseringen  
9. Behovet for endringer i prosesser, roller og ansvar 
10. Bruk av digitale verktøy for bedre og mer effektive tjenesteleveranser 
11. Prosjektets forventede gevinster 
12. Lokalisering 

Finnes det flere alternative konsepter beskrives også de her. Vær på vakt mot å tenke for 
mye løsning på dette stadiet. Hovedpoenget med en konseptfase er å først forsikre seg 
om at delprosjektet blir rettet mot det reelle behovet, og så velge den beste måten å 
tilnærme seg oppgaven på. 

 

 

4.2. Er anskaffelse(r) av varer og tjenester aktuelt? 

-Vurder og beskriv kort følgende: 
Kan bruk av anskaffelse(r) varer, tjenester eller bygg, tenkes å bli aktuelt i dette 
delprosjektet? Finnes det behov og mål som muligens kan realiseres helt eller delvis 
gjennom en anskaffelse/outsourcing? 

 

4.3. Digitalisering 

Digitalisering er et viktig virkemiddel for den nye kommunen.  
-Vurder og beskriv kort følgende: 
Kan ny teknologi, eksisterende eller nært forestående, få betydning for innholdet i 
delprosjektets arbeid i å bygge en ny kommune som er en fremtidsrettet og effektiv 
tjenesteleverandør? Dette må vurderes og tas hensyn til i konseptfasen. 
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5. Tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

-Beskriv planlagt varighet for de kommende faser av delprosjektet, en grov 
kostnadsramme og forventet behov for personressurser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Organisering og ansvar 

-Beskriv hvem som er ansvarlig for å gjennomføre delprosjektet og hvilke ressurser som 
deltar og bidrar, samt hvilke synergier, koordineringer og avhengigheter delprosjektet har 
til øvrige delprosjekt.   
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7. VEILEDNING – MANDAT  

 
Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter en 
utredning av et delprosjekt til 5k.  

Formål med mandatet: 
Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller 
idéen(e) som skal utredes. 

Hvem utarbeider mandatet? 
Ansvaret for utarbeidelse av mandatet ligger hos den utpekte delprosjektleder. 

Når utarbeides mandatet? 
Mandatet utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfasen. Dokumentet 
oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen erstattes av prosjektforslaget, og 
senere av et styringsdokumentet. 

Hvem mottar mandatet? 
Mandatet for konseptfasen mottas av, godkjennes, justeres eller forkastes av prosjektleder og 
fellesnemd. 

 
 


