Delprosjekt Overordnet styring
SISTE NYTT
Prosjektbeskrivelsen ble i mai godkjent av styringsgruppa og behandlet i drøftingsforum. Delprosjektet var
opprinnelig et administrativt prosjekt, men har nå blitt et koordinert (på administrativt OG politisk nivå).

Jobber per i dag med:
• Å utarbeide prinsippnotat som grunnlag for hvilken styringsmodell som skal velges
• Rammeverk for oppfylling av Kommuneplanen – etablere «den røde tråden» gjennom målkjeden
• Utarbeide årshjul og plansystem
• Prinsipper for intern/egenkontroll
• Begreps-ordliste: Hvilke ord skal vi bruke og hva betyr de?
• Mer kartlegging:
• Hvilke planer har vi , hvilke blir vedtatt nå og hvilke jobber vi?
• Hva rapporterer virksomhetene på i dag?

OM DELPROSJEKTET

FRAMDRIFTSPLAN

Prosjektet skal utvikle en fremtidsrettet styringsmodell for å sikre
at målene til Nordre Follo nås og at rådmannen har
betryggende kontroll.
Styringsmodellen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak,
bidra til kvalitetsutvikling i kommunens tjenester, sikre etterlevelse av
lover og forskrifter og fremme læring, forbedring og innovasjon i
organisasjonen.
Prosjektgruppen består av:
Rikke Bækkevold
Espen Hallan
Lillian Skår
Heide Pedersen Grøtvedt
Oddveig Trovik

PRINSIPIELLE FØRINGER

VEIEN VIDERE

HVORDAN KAN DU INVOLVERE DEG?

Prosjektet har gått fra å være et administrativt
prosjekt, til et koordinert. Dette innebærer en
tydeliggjøring av at viktige forhold uansett skal
løftes politisk. Det vil i prosjektet være
nødvendig å definere skillet mellom politisk og
administrativ styring, for å etablere en klar
ansvarsfordeling som gir nødvendig
handlingsrom.

Ferdigstille prinsippnotatet.

Gjennom kartleggingen i vår, «Hvordan vil du
styre – og hvordan vil du bli styrt?», svarte 17
virksomhetsledere i Ski og Oppegård at de gjerne
vil delta i prosjektet.

Prosjektleder skal møte i drøftingsforum 1 gang
i måneden for å orientere om status. Styringsgruppa etter behov.
Prosjektbeskrivelsen har vært i AU.
Delprosjekt Overordnet styring
Delprosjektleder: Rikke Bækkevold

Ferdigstille plan og styringssystemet samt
års/kvalitetshjulet.
Koordinere oss med delprosjektene Økonomisk
politikk og Tjenesteutvikling og innovasjon der
dette er relevant; for eksempel i forhold til
fremtidige budsjettprosesser og utvikling av
tjenestemål.
Forberede høstens samlinger for ledere i Nordre
Follo.
Tlf: 412 29 711
E-post: rikke.baekkevold@nordrefollo.kommune.no

Prosjektgruppa ønsker å bruke de 17 mest mulig
målrettet – og jobber nå med å lage en god
arbeidsmodell på dette, som kan iverksettes til
høsten.
Har du sagt at du ikke har anledning til å delta,
men ombestemt deg, ta kontakt med
prosjektleder!

