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FS- 063/16 VEDTAK: 

Følgende reglement er gjeldende for styringsgruppen: 
 

Ledelse og deltakelse  
· Styringsgruppen ledes av ordfører (eller dennes stedfortreder) 

· Rådmann (eller representant for rådmannen) er sekretær for 
styringsgruppen 

· Utvidet formannskap utgjør de politiske representanter i 

styringsgruppen. Innkalling av vara skjer i henhold til praksis i 
utvidet formannskapet. Varamedlemmer innkalles i hht til 

varamannsliste til Planutvalget. 
· Tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter (KFAU og 

SOBUR) har status som deltakende observatør i styringsgruppen. 
Egne varamedlemmer innkalles etter liste. 

· Rådmannen skal stille med rett kompetanse i 
styringsgruppemøtene. 

 
Offentlighet 

· Møtene er åpne. Agenda og saksdokumenter legges ut på 
prosjektets hjemmesider. 

· Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen legges ut på 
prosjektets hjemmesider. 

 



Beslutninger 
· Alminnelig flertall gjelder for vedtak. Ved stemmelikhet har leder 

av styringsgruppen dobbeltstemme. 
· Politiske representanter har stemmerett i alle saker. 

· Tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter har 
uttalelsesrett og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 

 

 
Bakgrunn for saken: 

I kommunestyrets møte 21.juni 2016 ble «Prosjektdirektiv for Fremtidens skole i 
Sør-Odal kommune» vedtatt (sak 028/16). Direktivet legger føringer for hvordan 
prosjektet skal organiseres og styres i tiden frem til ibruktakelse av ny skole. 

 
Aktuelt 

I prosjektdirektivet ble det drøftet styringslinjer, mandat og representasjon i 
prosjektet med delegert ansvar og myndighet til ulike nivåer.  
Styringsgruppen er prosjektets styrende organ. Innenfor rammen av 

prosjektdirektivet er det nødvendig med klare rammer for styringsgruppens 
funksjon og virke. Dette bør konkretiseres som følger:  

Instruks for styringsgruppen for Fremtidens skole i Sør-Odal 
kommune 
Denne instruksen må sees i sammenheng med «Prosjektdirektiv for 
Fremtidens skole i Sør-Odal kommune» vedtatt av kommunestyret 

21.6.2016. 
I tråd med prosjektdirektivet skal styringsgruppen: 

· Være «operativ» prosjekteier på vegne av kommunestyret. 

· Ha overordnet ansvar og styring av beslutninger. 
· Godkjenne prosjektplan (hoved milepæler, ressurser, finansiering, fremdrift mv) 

for prosjektet. 

· Sørge for at arbeidsmiljømessige konsekvenser ved endret organisering blir 
ivaretatt og håndtert. 

· Sørge for god rapportering, avklaring mv til kommunestyret, kontrollutvalg, 

fagutvalg mv. 

 

Følgende reglement er gjeldende for styringsgruppen: 
 
Ledelse og deltakelse  

· Styringsgruppen ledes av ordfører (eller dennes stedfortreder) 
· Rådmann (eller representant for rådmannen) er sekretær for 

styringsgruppen 
· Utvidet formannskap utgjør de politiske representanter i 

styringsgruppen. Innkalling av vara skjer i henhold til praksis i 

formannskapet. 
· Tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter (KFAU og SOBUR) har 

status som deltakende observatør i styringsgruppen. Egne 
varamedlemmer innkalles etter liste. 

· Rådmannen skal stille med rett kompetanse i styringsgruppemøtene. 

 
Offentlighet 



· Møtene er åpne. Agenda og saksdokumenter legges ut på prosjektets 
hjemmesider. 

· Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen legges ut på prosjektets 

hjemmesider. 
 

Beslutninger 
· Alminnelig flertall gjelder for vedtak. Ved stemmelikhet har leder av 

styringsgruppen dobbeltstemme. 

· Politiske representanter har stemmerett i alle saker. 
· Tillitsvalgte og brukerrepresentanter har uttalelsesrett og forslagsrett, 

men ikke stemmerett. 
 
Vurdering: 

Rådmannen foreslår at ovennevnte instruks for styringsgruppen til «Fremtidens 
skole i Sør-Odal kommune» vedtas og legges til grunn for styringsgruppens 

fremtidige arbeid. 
 
 

 
 

Skarnes, 06.09.2016  
 

Rune Hallingstad 
rådmann 
 


