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Prosjektarbeid
•

Idé og oppstart
•
•

•

En god plan
•
•

•

Ansvar –og oppgavefordeling
Fremdriftsplan

Praktisk gjennomføring
•
•
•

•

Tilrettelegge for en god prosess
Kartlegge behovet

Hvem gjør hva og når?
Byggeplan
Motivasjon og dokumentasjon

Evaluering

God prosess = suksess
• Steg 1 – noen har luftet en idé:
 Status i dag og behov fremover
 Første ressursavklaring: penger og folk

• Steg 2 – involvering = forankring
 Idédugnad
 Nye ideer, nye brukere, engasjement, eierskap og felles mål

• Steg 3 – konkretisering av ideer og behov
 Idéforvaltning og forventningsavklaring

En god PLAN
• ANSVAR og OPPGAVER
 Hvem tar ansvar for hva?
 Definer arbeidsgruppe
 Definer prosjektleder
 Hvilke oppgaver må gjøres?

• FREMDRIFTSPLAN
 = en oversikt over ALT som skal skje, når det skjer, og hvem som har ansvar for oppgaven,
og hvem som utfører
 Levende dokument
 Tilgjengelig for alle

Praktisk organisering i byggefasen
• Ansvar og oppgaver
 Hvem tar ansvar for hva?
 Definer prosjektleder / byggeleder
 Definer byggelag / arbeidslag

•

Byggeplan / gjennomføringsplan


= en oversikt over ALT som skal skje, når det skjer, og hvem som har ansvar for oppgaven, og hvem som utfører



Dugnadslister



Levende dokument



Tilgjengelig for alle

• Motivasjon
 Engasjement og dugnadsarbeid

• Dokumentasjon

• Oppsummering: hvordan
gikk det egentlig?
• Er det nye huset blitt som
forventet?
• Er ny bruk blitt som ønsket?
• Hva gjenstår?

Suksessfaktorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å sette tydelige mål og skape felles forståelse for oppgaven
Å vise hverandre gjensidig respekt, forpliktelse og ansvar
Å skape en klar oppgave- og rollefordeling
Å bli enige om grunnleggende regler for hvordan man skal jobbe
sammen
Å gi hverandre støtte og tillit
Å kommunisere åpent og ærlig
Å vise vilje til å se en sak fra flere sider
Å sette felles standarder og krav til arbeidet som skal utføres
Å følge opp og evaluere både arbeidsgruppene og prosjektet
underveis

Søknadsskriving
•
•
•

Hva gjør en søknad god eller dårlig?
Hva må være med?
Hva er en god prosjektbeskrivelse?

•

Ulike tilskuddsordninger

•
•

Budsjett
Finansieringsplan

•

Vedlegg

Søknadsportal: www.idrettsanleggsregisteret.no

Hva må være med?
• Formelle krav til innhold og vedlegg
• fyll ut det de spør om
• vær sikker på at du oppfyller kravene som
søker!

•

Hovedregel:
•
•
•
•
•
•

Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring
Prosjektbeskrivelse
Fremdriftsplan med forventet start –og avslutningstidspunkt
Hvor skal tiltaket skje?
Budsjett og finansieringsplan
søknadssum

Hva er en god prosjektbeskrivelse?
• Hva er det konkret dere skal gjøre?
• Prosjektets formål og bakgrunn
• Hvordan har dere tenkt å gjennomføre
prosjektet og hva trengs for å få det til?
• Hva er viktig informasjon og hva er overflødig
informasjon?

Ulike tilskuddsordninger
• Alle tilskuddordninger har et eget formål med
sin ordning
• Hvordan er prosjektet ditt relevant for den
ordningen du søker?
• Få frem det som gjør at det er i tråd med
formålet / retningslinjene for ordningen?

Budsjett og finansieringsplan
• Budsjett
•
•
•
•
•
•

•

Realistiske, avrundede kostnader (anslag)
Spesifiser kostnader som ordningen kan dekke
Stå i forhold til prosjektbeskrivelsen
Offentlige tilskudd, private sponsorer/ gaver
Kommentarer til budsjett
Dugnad og egenandel

Finansieringsplan
• Ingen fullfinansierer prosjektet ditt, begynn tidlig å finne mulige midler lokalt,
regionalt, nasjonalt. Hvor mye kan du søke fra hvem?
• Gratis varer og tjenester osv skal finnes som likt beløp både i kostnad og
finansieringsplanen
• Summene må stemme

vedlegg
• = dokumentasjon
• Sjekk hver ordning hva den enkelte krever
• Eksempler; utskrift grunnbok, vedtekter,
årsberetninger, årsregnskap, leiekontrakter,
program, osv osv

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://romforkultur.tromsfylke.no
http://www.godeidrettsanlegg.no/
www.musikklokaler.no
www.byggogbevar.no
Universell Utforming Direktoratet for Byggkvalitet
Universell Utforming Bufdir
Universell Utforming Husbanken

SpareBank 1 Nord-Norge fondet
SpareBank 1 Nord-Norge –
Kulturnæringsstiftelsen
Gjensidigestiftelsen
Legathåndboken
Sparebankstiftelsen DNB
Norsk kulturråds ordning Rom for
kunst
Spillemidler til lokale
kulturbygg (Troms)
Ekstrastiftelsen
Musikkutstyrsordningen
Instrumentfondet
Frifond
Norske kunstforeninger –
utstyrsstøtte

•
•

•
•

•
•
•

Kulturminnefondet
Midler til fredete bygninger og
kystkultur
(samleside for ulike typer,
Riksantikvaren)
Redningsplanken
Troms fylkeskommune,
kulturminneforvaltning –
tilskudd til istandsetting
(samleside over statlige og
fylkeskommunale ordninger)
Norsk kulturarv
Stiftelsen UNI
Nasjonalbibliotekets
tilskuddsordninger for
bibliotekutvikling

FORSLAG TIL PROSESS – FRA IDÉMYDRINGSMØTE:

DAG 1
-

Hva ønsker jeg å oppleve på samfunnshuset vårt i fremtida?
Hvilke aktiviteter ønsker jeg på samfunnshuset?
Hva skal til for at jeg drar på et arrangement på samfunnshuset?
Hva skal til for at jeg bidrar på dugnad på samfunnshuset?
Hvilke aktiviteter kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet? / bygda? / kommunen?
Hvem kan vi samarbeid e med for å få dette til?
Hvorfor skal vi ha et samfunnshus her hos oss?
Skal samfunnshuset ha noen rolle ut over lokalsamfunnet? I så fall; hvilke aktiviteter kan
samfunnshuset tilby for å trekke folke fra regionen hit?

DAG 2 – forslag øvelser for arbeidsgruppa etter idédugnaden
Øvelse 1: bruk 3-5 minutter på å tenke gjennom diskusjonene fra idédugnaden: skriv ned på gule
lapper 3 ting som er det ALLER viktigste for deg når du tenker på samfunnshuset. Heng de på veggen,
og kom tilbake til de senere på dagen.
Gruppearbeid / Øvelse 2: Fra idédugnaden; trekk ut 3-4 kjerneaktiviteter som skal foregå på huset,
luft med de andre gruppene, diskusjon, prøv å «kok ned» antall kjerneaktiviteter
Øvelse 3: Tegn opp et årshjul og plasser inn kjerneaktivitetene, sammen med noen av ideene fra
idédugnaden dere ser som spennende å utforske – hvordan ser et mulig årshjulet for påfølgende hele
år ut hos dere? Diskuter litt, eventuelt juster litt.
Øvelse 4: Dere har nå hatt noen fine diskusjoner – se på de gule lappene dere startet dagen med og
bruk noen minutter på å velge dere 1 favorittlapp hver, som dere selv mener er den ALLER viktigste
som står på tavla. Diskuter – kan disse lappene bli enda færre? Denne diskusjonen handler om det
som kanskje ender som visjoner eller ledestjerne eller målsetting for samfunnshuset? Dette er et
modningsarbeid, så dette er noe gruppa og/ eller styret tar videre og jobber med.
Øvelse 5: Med utgangspunkt i definerte kjerneaktiviteter, skisserte utfordringer fra før idédugnaden
og det mulige årshjulet:
1. Hvilket type hus har vi beskrevet – og hvilke type rom trenger man?
2. Hvordan kan huset utformes for best mulig å tilrettelegge for denne aktiviteten?

RESULTATET AV DISSE ØVELSENE GIR DEG EN DOKUMENTERT BEHOVSVURDERING – OG EN GOD
START PÅ EN BESKRIVELSE AV HVA OG HVORFOR

,

PROSJEKT – FASE 1; FREMDRIFTSPLAN
Måned
Januar

Februar

Mars

Hva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

April

•
•
•

Mai

•
•
•
•
•
•

Juni

Juli
August

September

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oktober
November

•
•
•

Desember

Ansvar
13.: Avklare brukere
Definere/ etablere arbeidsgruppe
(dato) Møte arbeidsgruppa
Kartlegge dagens status
Fullføre kartlegging status
Oppstart fremdriftsplan
Avklare økonomi for et forprosjekt/ prosess;
søke midler til dette?
Forberede idedugnad/ plan for møte og
prosessoppstartsmøter
Lage og distribuere invitasjon til åpent møte/
idédugnad
Avklare arbeidsoppgaver / ansvarsfordeling i fase
1
Idédugnadsmøte
Oppstartsmøte prosess – forvaltning av
idedugnadsinnspill, konkretisering av behov
Oppdatering av ansvarsområder og
arbeidsoppgaver
Budsjettavklaring nærmeste befaringsbehov
Teknisk befaring ved behov
(konstruksjonsmessige for bæring osv.)
Akustikkmåling ved behov
Andre befaringer med annen fagkompetanse,
etter behov
Oppstart arbeid med nye skisser/ romløsninger,
endringer
Etablere kontakt med kommunen; teknisk og
spillemiddelkonsulent, orientering, innspill og
plan
Konkretisering av behov, avgrensing av prosjekt
Ferdigstille første utkast tegninger
Innhente tilbud fra leverandører, budsjettarbeid
Fortsette budsjettarbeid / kostnadsoverslag /
innhenting av tilbud
Plan for finansiering
Oppstart søknadsarbeid, delprosjekter?
Frist søknad MUO; 1. september
Søke SNN gavefondet; 1. september?
Frist Gjensidigestiftelsen; 15. september
Oppfølgingsmøter med kommunen; tekn. og
spillemiddelkonsulent
Endelige tegninger klar og sendt til godkjenning
kommunen
Budsjettarbeid og finansieringsplan
Arbeide med prosjektbeskrivelser og plan for
gjennomføring
Ferdigstille budsjett og finansieringsplaner,
prosjektbeskrivelser og annet søknadsmateriale

Deadlines
Definert konkrete og avgjørende behov
Første utkast tegninger
Endelige tegninger til godkj kommunen
søk Gjensidigestiftelsen
søk Musikkutstyrsordninga
husk søk SparebankenNN gavefond
søk spillemidlene til kulturbygg
presentasjon til kultur/ oppvekstkomite
ordfører /rådmann på befaring/ besøk?

Januar
Arbeidsmøter
Avklare brukere /arbeidsgruppe
kartlegge dagens status
invit. til idédugnad, forberedelse
idédugnad/ åpent møte
Prosessmøter
fordele arbeidsoppgaver og ansvarsområder
budsjettarbeid forprosjekt/ plan
akustikkmåling?
teknisk befaring
arkitekt / tekn tegninger
møter med teknisk avd kommunen
møter med spillemiddelkonsulent
innhente annen fagkomp / befaringer
innhente tilbud / anbud
budsjett hovedprosjekt / kostnadsoverslag
finansiering og plan
søknadsskriving
ta ut nødvendige off. utskrifter

PROSJEKT - FASE 1/ PLAN

2017

01.mai
10.jun
01.okt
15.sep
01.sep
?
01.feb
?
?

Februar

FREMDRIFTSPLAN - FASE 1

GRASROTA GRENDEHUS

Mars

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Januar

2018
Februar

Mars

April

dato

kl

maling ute
maling inne
kjøkken leveres ‐ montering
ovn, vifte, oppvaskmaskin leveres
elektrisk finarbeid inne
rørlegger for tilkoblinger vannpunkt

hovedbygging
henting av materialer
byggestart, reisverk
hovedbygg
hovedbygg
takkonstruksjon leveres, sikring og montering
vindu leveres, innsettes
hovedbygg
hovedbygg
hovedbygg
elektrisk arbeid før vegger lukkes
rørleggerarbeid før vegger lukkes
iolasjon og innervegger
utvendig kledning
firma:
firma:

Hugo

hugo
otto
otto, frank
stein, hugo
hugo

Forberedelser
klargjøre alle godkjennelser
frakt material og utstyr
maskiner
sement og trevirke, bolter
vanntilkobling

grunnarbeid
gravearbeid ‐ tilrettelegging rør?
ramme / snakkerarbeid
støping

ansvarlig

oppgave

ARBEIDSFORDELINGSSKJEMA
GJENNOMFØRINGSFASE ‐ BYGGEPROSJEKT

hugo er kontaktperson
hugo er kontaktperson

otto, frank, hugo, stein og tor

otto, frank, hugo og stein

hvem stiller til dugnad

karin og else ordner lunsj og kaffe, grendehuset kl 12
Anne og Trine tar lunsjvakt i dag
anne ordner kaffe, matpakke medbringes

otto henter gravemaskin, frank har sementblander
stein og hugo
hugo

hugo sjekker m kommunen

annet

(osv)

(dato/ oppgave)

(NAVN) (bortover)

(navn)
(ant.t)

(osv)

EVALUERINGSSKJEMA
IDÉ –OG PLANLEGGINGSFASEN
Hva fungerte godt

Hva fungerte ikke – og hvorfor

GJENNOMFØRINGSFASEN
Hva fungerte godt

Hva fungerte ikke – og hvorfor

RESULTAT – Er vi fornøyd med oppgraderingen?
JA

NEI – hvorfor

RESULTAT – Er ny bruk blitt som ønsket?
JA

NEI - hvorfor

Prosjektbudsjett for oppgradering samfunnshuset

Utgifter
Totale utgifter

Administrasjon og prosjektering
godtgjørelse, leder
rekvisitta idedugnad

Beregnet

Faktisk

Beregnet

Faktisk

kr 0,00

kr 0,00

Totalt

kr 0,00

kr 0,00

forarbeide
arkitekthjelp
akustikkmåling
reiseutgifter /transport
brannteknisk utredning
byggteknisk vektprosj. Tak
Totalt

kr 0,00

kr 0,00

grunnarbeid
graving
leie maskiner
kjøp av tjenester
Totalt

kr 0,00

kr 0,00

byggekostnader
material
elektroarbeid
VVS
Fastmontert utstyr scene
faste hvitevarer
tilknytning vann/ avløp
brannteknisk
maskinleie
løsøre
Totalt

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

Dugnad
Bevertning dugnader
engangskopper/ bestikk/ etc
Annet / uforutsett
Totalt

Finansieringsplan
Totale inntekter

Beregnet

Faktisk

Beregnet

Faktisk

kr 0,00

Spillemidler til kulturbygg
Stiftelsen UNI
(navn) kommune
sponsor / pengegave
egenandel
verdi på dugnad
annet

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

Arrangementsbudsjett for [arrangementsnavn]
Sum inntekter og utgifter

Totale inntekter
Totale utgifter

Beregnet
kr 0,00
kr 0,00

Faktisk
kr 0,00
kr 0,00

kr 1,00
kr 0,90
kr 0,80
kr 0,70

Total fortjeneste (eller tap)

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,60
Totale inntekter

kr 0,50

Totale utgifter

kr 0,40
kr 0,30
kr 0,20
kr 0,10
kr 0,00
Beregnet

Faktisk

