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Hvilke projekter?

Opstart
Projektplan udarbejdes (ansvar
teamleder, men det kan godt
være en medarbejder, der får
ideen og/eller udarbejder
projektplanen).
Forslag sendes til egen chef.

Det er vigtigt, at projekter starter op og gennemføres på baggrund af
en tilstrækkelig beskrivelse, samt at der sikres ledelsesmæssigt
ejerskab samt allokering af nødvendige ressourcer og kompetencer,
herunder den nødvendige prioritering af opgaver og projekter.
Med de rette hjælpeværktøjer og arbejdsgange dannes basis for at gå
til arbejdet med en fælles ansvarsfølelse, hvilket giver bedre løsninger
og større arbejdsglæde.
Tidsmæssigt afgrænsede opgaver, der kræver større indsats af to eller
flere eller hvor særlige kompetencer er nødvendige, herunder
eksterne rådgivere. Opgaver med stor politisk bevågenhed vil ofte
med fordel kunne betragtes som et projekt.
En væsentlig indikation på, om opgaven skal håndteres som et projekt
vil være, når en interessentanalyse viser sig stor eller kompliceret. Det
anbefales i alle tilfælde at foretage en interessentanalyse inden en
opgave igangsættes.
Projektet startes op med en beskrivelse, idet Varde Kommunes
”Skabelon for Projektplan” anvendes. Ikke alle projekter kræver alt
beskrevet, men det er vigtigt at få beskrevet projektets mål samt
behov for ressourcer og kompetencer. Særligt sidstnævnte fremgår
måske ikke så tydeligt af skabelonen, men det er her, vi har brug for at
sikre mobilisering bredt i organisationen.
Det kan være en fordel at lave såkaldte ”arbejdspakker”, der beskriver
en kronologi. Her skal det tydeligt fremgå, hvis én arbejdspakke
kræver meget af én kompetence, mens en anden kræver andre
kompetencer. En vigtig kompetence i første arbejdspakke vil være at
bære historikken med ind i projektet.
Det kan overvejes at lave en tjekliste over nødvendige/nyttige
kompetencer.

Egen chef hører alle teamledere i
forvaltningen.

Høring skal sikre, at der allerede fra start tænkes tilstrækkelig
tværfagligt.

De chefer, hvis områder
involveres i projektet, har
beslutningskompetencen.

Chefer drøfter sammenhæng mellem mål og ressourceforbrug samt
det tidsmæssige forløb, således at den samlede portefølge af projekter
og driftsopgaver hænger sammen. Mål, ressourcer og tidsforløb
besluttes.
Cheferne beslutter en projektorganisation, herunder mindst
projektleder og projektejer, som ikke er samme person.

Gennemførsel
Projektleder har ansvaret for
gennemførsel af projektet

Afhængig af projektet kompleksitet tages forskellige
projektstyringsværktøjer i brug efter aftale mellem projektleder og
projektejer.
Der aftales opfølgningsmøder, typisk ved milepæle.
Undervejs kan fokus skifte (forskellige arbejdspakker), og

projektlederen vil i forskellig grad uddelegere sine opgaver.
Som udgangspunkt vil det være en god ide at der foretages
tidsregistrering i projektforløbet.
Projektejer afrapporterer status
til chefgruppen

For at sikre den samlede portefølges sammenhæng afrapporteres, fx
vha ”rød, gul, grøn”-status i chefgruppen.

Afslutning og evaluering/læring

Et projekt afsluttes ved, at projektejeren beslutter det. Dette kan
begrundes i fx at
• projektets mål er nået
• der er ikke flere ressourcer (tid eller penge)
• det er udsigtsløst at arbejde videre
Derefter gennemføres en evaluering, der afrapporteres kort til
chefgruppen.
Evalueringen skal tage stilling til:
• Er målene nået?
• Var det en god ide at organisere som et projekt?
• Var projektorganisationen optimalt sammensat?
• Var projektstyringen optimal – var der for lidt eller for meget?
• Hvad gik godt i projektet?
• Hvilke barrierer var der i projektet?

