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1. Innledning 
Formålet med retningslinjene er å beskrive hvordan bygge- og anleggsprosjekter skal 
gjennomføres. 

 

Retningslinjene skal ivareta: 

 effektiv styring og organisering av prosjekter 
 klar rollefordeling mellom politikk og administrasjon 
 klar rollefordeling internt i administrasjonen 
 rett kompetanse gjennom hele prosjektet 
 realistisk kostnadskalkulasjon og budsjettering  
 bred brukermedvirkning  
 lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter 
 valg av hensiktsmessig entreprisemodell 
 kontraktsstyring 
 sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (byggherreforskriften) 
 fokus på livssykluskostnader og energiøkonomisering 
 hensiktsmessig framdrift 
 betryggende økonomistyring 
 intern samhandling 
 tilstrekkelig informasjon. 

 

Retningslinjene omfatter både byggeprosjekter og anleggsprosjekter, og vil dermed omfatte 
fire seksjoner innenfor Tekniske avdeling; Prosjektstab, Vei og utemiljø, Bygg- og 
eiendomsforvaltning og Vann og avløp. Disse fire seksjonene ivaretar kommunens 
byggherreansvar. 

Retningslinjene gjelder for alle typer bygge- og anleggsprosjekter der kommunen er eier og 
hjemmelshaver. Dette omfatter nybygg, påbygg, ombygging, renovering, rivning, 
opparbeiding av tomt og alle anlegg. 

Retningslinjene gjelder for hele prosessen fram til ferdigstillelse og overlevering til den 
seksjonen som skal drifte og vedlikeholde produktet av prosjektet videre. 

Bygge- og anleggsprosjektene ledes av en prosjektleder fra oppstart av forstudie til 
overlevering og garantibefaringer. 
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I byggeprosjekter må prosjektledelsen forholde seg til fem forskjellige aktører;  

• Eier, kommunestyret 

• Bruker, de som skal bruke, drifte og vedlikeholde bygget 

• Utførende, de som gjennomfører prosjektet 

• Offentlige myndigheter, plan- og bygningsmyndighetene 

• Andre berørte, f.eks. naboer. 

 

Prosjektledelsen må tidlig gjøre en interessekartlegging for hvem som har interesse av eller 
blir berørt av prosjektet. Deretter lages en plan for å involvere aktuelle brukergrupper og 
interessenter. 

 

2. Organisering av prosjekter 
Når et bygge- og anleggsprosjekt er politisk vedtatt skal rådmannen iverksette vedtaket. Det 
kan være behov for flere politiske vedtak gjennom prosessen. Det politiske vedtaket bør 
inneholde en klar bestilling om hva som skal utføres og skal inneholde økonomisk ramme og 
hvordan prosjektet skal finansieres. Rådmannen bestiller gjennomføring av oppdraget av 
prosjektansvarlig (Prosjektstab, Vei og utemiljø, Bygg og eiendom og Vann og avløp).  

Oppdragsgiver tar stilling til om det er behov for styringsgruppe og utpeker evt. 
medlemmene i styringsgruppen.  

Prosjektansvarlig utarbeider prosjektmandat, som signeres av oppdragsgiver og 
prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig har det overordnede ansvaret for framdrift og resultater. 
Prosjektansvarlig utpeker hvem som skal være prosjektleder for oppdraget.  

Prosjektleder utarbeider prosjektplan, som signeres av prosjektansvarlig og prosjektleder.  

I prosjektplanen skal det være et organisasjonskart som viser de ulike, aktuelle rollene i 
prosjektet. 

Prosjektleder har det operative ansvaret for prosjektet. Prosjektleder må ha relevant 
kompetanse og erfaring i forhold til type prosjekt. Prosjektleder skal sørge for at 
prosjektansvarlig er orientert om framdrift, økonomi og problemstillinger knyttet til 
prosjektet.  

I organisering av prosjekter følges prosjektlederprosessen (PLP-metoden). PLP-metoden 
beskriver hvordan prosjektarbeid kan organiseres, ledes og utføres. Metoden har tre stadier 
for prosjekter; forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. 

Prosjektansvarlig kaller inn til møter i styringsgruppen etter behov. Sakslisten følger 
innkallingen, som sendes om lag en uke før møtet finner sted. Prosjektleder møter i 
styringsgruppen og redegjør for sakene til behandling. Prosjektleder lager referat fra møtet. 
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Leder av Prosjektstab, Vei og utemiljø, Bygg og eiendom og Vann og avløp er 
prosjektansvarlige. Ansatte på disse avdelingene blir prosjektledere. 

I de største prosjektene kan det være hensiktsmessig med en styringsgruppe, 
referansegruppe, prosjektgruppe og brukergruppe. 

 

3. Organisasjonskart for rollene i prosjekter 
Organisasjonskartet viser roller og myndighet i en prosjektorganisasjon. Bestillingen følger 
linjen fra kommunestyret (eier) til administrasjonen ved rådmann (oppdragsgiver). 
Prosjektansvarlig får oppdraget (mandatet) fra oppdragsgiver. Prosjektansvarlig står 
ansvarlig overfor oppdragsgiver. Prosjektleder har det daglige ansvaret for arbeidet i 
prosjektet og kan koble på referansepersoner og brukergrupper, samt fagpersoner som 
jobber med ulike deler av prosjektet. En referansegruppe og brukergruppe har ikke formell 
myndighet i prosjektet. 

 

 

 

Organiseringen av prosjekter må tilpasses størrelsen og kompleksiteten på oppdraget. 
Prosjektene må ikke overadministreres. 

I de mindre prosjektene er det ikke hensiktsmessig med en egen prosjektorganisasjon. Da 
gjelder den ordinære linjeorganiseringen (rådmann - kommunalsjef - leder - prosjektleder). 
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4. Roller og forklaringer 
Prosjekt Et prosjekt er en organisering av en bestemt arbeidsoppgave med en 

fastsatt tidsramme og budsjett. 

Prosjekteier Prosjekteier er den som beslutter hva som skal gjennomføres. 
Kommunestyret er prosjekteier. 

Oppdragsgiver Oppdragsgiver «gir» prosjektmandatet til prosjektansvarlig. Rådmannen 
er oppdragsgiver. 

Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig har ansvaret for at prosjektet gjennomføres innenfor 
rammene og framdrift. Prosjektansvarlig er leder av styringsgruppen. 
Prosjektansvarlig utpeker prosjektleder. Ledere av Prosjektstab, Bygg og 
eiendom, Vei og utemiljø og Vann og avløp er prosjektansvarlig innenfor 
sine prosjekter. 

Prosjektleder Prosjektleder har det operative og daglige ansvaret for prosjektet. 

Styringsgruppe Styringsgruppen skal bidra til at prosjektet får nødvendige ressurser, gi 
råd og støtte til prosjektledelsen. Styringsgruppen kan ta overordnede 
beslutninger i prosjektet. Oppdragsgiver oppnevner styringsgruppe ved 
behov. 

Prosjektgruppe Prosjektgruppen består av personer som har konkrete arbeidsoppgaver i 
prosjektet. Det er prosjektleder som engasjerer og leder prosjektgruppen. 

Referansegruppe Referansegruppen består av ressurspersoner med spesiell kompetanse på 
fagfeltet. Gruppen (personene) har ingen formell rolle i prosjektet. 

Brukergruppe Brukergruppe er de som skal bli framtidige brukere av et bygg. 

Prosjektmandat Prosjektmandatet beskriver oppdragsgivers oppdrag til prosjektansvarlig. 
Prosjektmandatet omhandler status, mål, rammer, organisasjon, 
fremdrift, rapportering og ressursbruk. 

Prosjektplan Prosjektplanen beskriver oppdraget som prosjektleder skal arbeide etter. 
Prosjektplanen omhandler mål, rammer, organisasjon, oppfølging, 
rapportering, milepæler, målgrupper, risikovurdering og gjennomføring, 
økonomi og avtaler. 

Milepæl En milepæl beskriver viktige punkter i prosjektplanen som skal være 
oppnådd. 

Resultatmål Resultatmål beskriver hva som skal oppnås i aktuell prosjektfase.  

Effektmål Effektmål beskriver gevinsten ved hovedprosjektet. 

Statusrapport Statusrapporten viser hvor langt prosjektet er kommet i forhold til 
planen. Avvik med konsekvenser og tiltak skal beskrives. 
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Sluttrapport Sluttrapporten oppsummerer om prosjektplanen er fulgt og om målene 
er nådd. Erfaring og læring tas med. 

Beslutningspunkt Beslutningspunkt er et formelt møte hvor det blir tatt prinsipielle 
beslutninger om prosjektet videreføres eller avsluttes. 

Kritisk risikofaktor En kritisk risikofaktor er som med rimelig sannsynlighet kan inntreffe, og 
som kan hindre måloppnåelse.  

Forstudie I forstudiet skal en avklare muligheter for realisering, definere innhold og 
avgrense. 

Forprosjekt I forprosjekt utvikles grunnlaget for å gjennomføre hovedprosjektet. 

Hovedprosjekt I hovedprosjektet realiseres prosjektet. 
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5. Fasene i utbyggingsprosjekter 
I PLP-metoden er det tre faser, forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt (se figur). Fasen før 
disse kan kalles intitiativfasen, der behov, tanker, lovkrav eller en plan kan danne grunnlag 
for å sette i gang et prosjekt. 

I løpet av prosjektet vil det være naturlige stoppunkter, kalt beslutningspunkter, før en går 
over i ny fase. Her skal det tas stilling om prosjektet skal fortsette, om det skal gjøres 
endringer eller om prosjektet skal avsluttes. Prosjektledelsen utarbeider sak til politisk 
behandling før ny fase besluttes. Dette sikrer god politisk styring av prosjektene. 

 

 

 

I bygge- og anleggsprosjekter inneholder de tre fasene dette: 

 

Forstudie: her utredes muligheter for realisering, det tas stilling til konsepter, beskrivelser, 
program og det utarbeides skisser. Grov kalkulering av kostnader. 

Forprosjekt: her bearbeider, utvikler og detaljprosjekterer en videre basert på forstudiet. 

Hovedprosjekt: her skjer utførelsen/gjennomføringen av prosjektet. 
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6. Beskrivelse av fasene 
Initiativ 
Behov 

Typisk for initiativfasen er at det har blitt avdekket mangler og behov ved 
eksisterende bygg, det kan være ønske om å fornye bygg eller anlegg, 
opparbeide en park, næringsareal, boligtomter eller veier, det kan være 
behov for å reparere eller forebygge skader. Noen ser et behov, har 
tanker og ideer som de vil få vurdert. 

Initiativet kan komme fra administrasjonen eller fra de folkevalgte, eller 
på bakgrunn av lovpålagte krav. Det er de folkevalgte som endelig 
beslutter og prioriterer hva som skal utførers. Dersom det er politisk vilje 
til å gjennomføre et bygge- eller anleggsprosjekt, blir det fattet et politisk 
vedtak om å utrede dette. 

Nye prosjekter kan også ha sin bakgrunn i overordnede planer, 
eksempelvis skolebruksplan, hvor det går fram at det skal bygges en ny 
skole. 

Av og til har prosjektene sitt utspring i investeringsbudsjettet. 

 

Forstudie 
Skisse 

Forstudiet er første arbeidsfase for et prosjekt. Kommunestyret har fattet 
et vedtak om at noe skal utredes. Rådmannen følger opp vedtaket og gir 
oppdraget videre til Teknisk avdeling (Prosjektstab, Bygg og eiendom, Vei 
og utemiljø eller Vann og avløp), som begynner arbeidet med å 
gjennomføre det politiske vedtaket. Denne fasen starter med å få 
prosjektorganisasjonen på plass (se ovenfor). Prosjektansvarlig 
utarbeider prosjektmandat og peker ut en prosjektleder, som lager 
prosjektplan. Behov for styringsgruppe blir vurdert. 

Prosjektleder må vurdere hvilke brukergrupper (hvem som er 
interessenter for prosjektresultatet) og ressurspersoner som bør 
aktiveres. Brukermedvirkning (de som skal bruke bygget/området) er 
meget viktig for å klargjøre behov.  

I denne fasen skal en utrede muligheter for realisering av bestillingen. En 
må få klarhet i hvilke behov det er og krav som gjelder. Vurdere kritiske 
forhold. Avklare om det er satt av midler til det innledende arbeidet. 

I forstudiet dannes grunnlaget for konsept (vurdere alternative måter å 
løse bestilling), geografisk plassering (alternative tomter), 
rammebetingelser og planverk. Det må lages en framdriftsplan. 

Reguleringsmessige forhold for tomtevalgene må avklares. Miljømessige 
og sikkerhetsmessige forhold må vurderes.  

Det blir jobbet med funksjonsprogram og romprogram (programarbeid), 
i samarbeid med brukerne. Når programarbeidet er utført, kan arbeidet 
med å grovkalkulere kostnadene ta til. I denne fasen er usikkerheten stor. 
Norsk Prisbok skal benyttes sammen med NS 3453 når det settes opp en 
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kostnadskalkyle. 

 

Allerede i denne fasen kan det være aktuelt å koble på eksterne 
rådgivere for å bistå med prosjekteringen og beskrivelsen, og de første 
skissene. 

I løpet av forstudiet avklares om bestillingen kan/skal realiseres, endres, 
utsettes eller avsluttes. Dersom en velger å gå videre med prosjektet, blir 
det lagd en politisk sak med kostnadskalkyle og forslag til finansiering. 
Investeringskostnaden blir innarbeidet i investeringsbudsjettet og 
økonomiplanen. De driftsmessige kostnadene bør også med i politisk sak, 
dette ligger utenfor ansvaret til prosjektledelsen. 

 

Forprosjekt 1 
Bearbeiding 

Nå har Kommunestyret fattet vedtak om utbygging, med kostnadsramme 
og finansiering. Brukermedvirkning er fortsatt viktig. 

Nå blir det opp til prosjektledelsen å vurdere om kommunen selv skal 
fortsette å beskrive og prosjektere, eller benytte eksterne rådgivere. 
Kommunen har rammeavtaler for prosjekterende. 

I denne fasen blir det jobbet med å klargjøre, konkretisere og verifisere 
romprogram og funksjonsprogram.  

Entreprisemodell blir valgt. Velger en totalentreprise må 
konkurransegrunnlaget (anbudspapirer) utarbeides. Ved andre former 
for entreprise jobber en videre med detaljprosjektering av alle fag 
sammen med prosjekterende, og konkurransegrunnlaget/anbudet vil 
omfatte kun utførelse/bygging.  

Det blir utarbeidet en detaljert prosjektbeskrivelse for rom, funksjon og 
arealbehov. Løsninger, kvalitetsstandarder og spesifikasjoner for 
materialer, inventar, utstyr og tekniske installasjoner må bestemmes. 
IKT-løsninger, infrastruktur og VA må ses på. ROS-analyse blir lagd. 
Utendørs opparbeiding. Skilting og utsmykking. Det blir tatt stilling til 
livssykluskostnader og energi- og miljømessige forhold/krav. Plan for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø må lages (SHA-plan). 

Oppdatering av kostnadskalkyle og ny gjennomgang framdriftsplan. 

Ved totalentreprise vil kontrahering av entreprenør vil skje i denne fasen. 

Rammesøknad og byggesøknad. Framdriftsplan og kostnadskalkylen 
kvalitetssikres. En vurderer grunnlag for om en kan søke om statlige 
midler (spillemidler, midler fra Husbanken, ENØK ol). 
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Forprosjekt 2 
Detaljering 

I denne fasen starter detaljprosjekteringen. Ved totalentreprise, inngås 
kontrakt med valgt entreprenør. Ved delt entreprise kan prosjektleder 
engasjere prosjekterende (arkitekt og rådgiver) til å bistå i det videre 
arbeidet. Kommunen har rammeavtaler med rådgivende ingeniør-
selskaper (prosjekteringsansvarlig). I detaljprosjekteringen ferdigstilles 
design, tegninger, kvalitet og kravspesifikasjoner. Konkurransegrunnlag 
blir utarbeidet (legges på Doffin/TED). Rådgiver kan også stå for 
vurdering av innkomne tilbud, og komme med begrunnet innstilling på 
valg av entreprenør. Dette er en hensiktsmessig løsning. 

 

Hovedprosjekt 
Bygge 

I denne fasen starter utførelsen, selve byggefasen. Nå er entreprenøren 
som skal stå for selve byggingen valgt, og kontrakt inngått. Ekstern 
byggeleder bør benyttes. Søknad om igangsetting må leveres. 

Koordinator for prosjektering og SHA-plan må på plass. Prosjektleder 
forholder seg til byggeleder og entreprenør. Prosjektleder må sikre at 
krav og behov ivaretas i byggeprosessen. 

Sluttoppgjør og søknad om ferdigattest. 

Hovedprosjektet ferdigstilles. Overtakelsesprotokoll blir signert. 

FDV-dokumentasjon og opplæring skal gjøre bruker i stand til å forvalte 
og drifte bygget på en god måte. Formell overlevering til drifter/brukere. 

Prosjektleder utarbeider byggeregnskap og sluttrapport, som blir lagt 
fram som politisk referatsak. 
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7. Arbeidet i prosjekter og viktige momenter 
Prosjektansvarlig bestemmer hvem som skal være prosjektleder for de ulike prosjektene. 
Det er prosjektleder som gjennomfører arbeidet og har det operative ansvaret. 
Prosjektplanen beskriver hvordan arbeidet skal skje. Prosjektansvarlig følger opp 
prosjektleder, og skal sikre at prosjektplanen følges. Prosjektansvarlig følger opp framdrift, 
økonomistyring og lovverk. Videre skal prosjektansvarlig være støtte og diskusjonspartner 
for det løpende prosjektarbeidet. Prosjektansvarlig tar stilling til oppretting av 
styringsgruppe. Prosjektansvarlig skal sørge for at prosjektledere har et fora for dialog om de 
ulike prosjektene. Dette skal bidra til støtte og læring. Prosjektansvarlig har ansvar for at det 
blir gjennomført sidemannskontroll i de mest krevende prosjektene. 

7.1  Interessentanalyse - brukermedvirkning 
I prosjektarbeidet er det brukermedvirkning (ikke brukerstyring) en viktig faktor for 
gjennomføring og et godt resultat. Prosjektleder må tidlig få avklart hvem som skal være 
representanter for brukerne - hvordan og hvor ofte medvirkningen skal skje. Videre må 
prosjektleder vurdere hvilke personer og aktører som kan ha interesse av og vil bli berørt av 
arbeidet.  

7.2  Kommunikasjonsstrategi 
Det er viktig at de berørte og innbyggere holdes orientert om arbeid som skal skje i regi av 
kommunen. Det må utarbeides en overordnet informasjonsstrategi for prosjekter. 
Prosjektleder, i samarbeid med informasjonsavdelingen, utarbeider en informasjonsstrategi 
for det enkelte prosjektet. Media, hjemmeside og Facebook kan benyttes. 

7.3  Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
Alle byggesaker knyttet til kommunens formålsbygg skal behandles i arbeidsmiljøutvalget, jf 
arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) c. 

7.4  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen, skal byggherren påse at det 
utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan 
risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent 
på byggeplassen. Planen legges ved anbudet, jf byggherreforskriften § 7. 

7.5  Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
I planleggingen må det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse mht natur- og miljørisiko 
og virksomhetsrisiko for de prosjektene der det kreves, jf plan- og bygningsloven § 4-3. 

7.6  Livsløpssykluskostnader (LCC) 
Med livsløpssykluskostnader menes de totale kostnadene for bygget i hele levetiden 
(brukstiden), til og med riving. I dette ligger kostnader til prosjektering, bygging, 
rehabilitering, forvaltning, drift og vedlikehold. Jo bedre kvalitet i valg av material, teknologi 
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og energi, dess mindre blir de framtidige FDV-kostnadene og behov for rehabilitering. Dette 
må en ta med i planleggingen og prosjekteringen av kommunale formålsbygg. 

7.7  Valg av entreprisemodell 
Prosjektleder gjør en grundig faglig vurdering av entrepriseform i løpet av forprosjektet. Det 
er mange entrepriseformer. Totalentreprise innebærer at kontrakt inngås med én 
entreprenør. Delt entreprise innebærer at arkitekt og rådgivere engasjeres og at det inngås 
selvstendige kontrakter med flere entreprenører. 

7.8  Lov om offentlige anskaffelser 
Alle prosjekter skal følge lov om offentlige anskaffelser. Det blir vist til Reglement for 
offentlige anskaffelser i Eigersund kommune (01.01.17). 

7.9  Sidemannskontroll 
I hvert prosjekt skal det være en person som utøver sidemannskontroll av prosjektleders 
arbeid (kontraktsarbeid, kalkulasjon, konkurransegrunnlag, anskaffelser mv). 

7.10 Fullmakter - signeringsautorisasjon 
Prosjektansvarlig har signeringsfullmakt for kontrakter med entreprenører. Det blir vist til 
kommunens delegeringsreglement. 

7.11 Økonomi 
Det er prosjektstab, bygg og eiendom, vei og utemiljø og vann og avløp som har ansvar for å 
beregne kostnadene for prosjektene. Beregning av inntekter (statlig støtte) og finansiering 
av prosjektene ligger i linjen. Ved kostnadskalkulasjon av prosjekter legges Norsk Prisbok til 
grunn, sammenholdt med erfaringstall for lokale markedsforhold. Norsk Standard (NS 3453) 
– kostnadselementer og summeringsnivåer for byggeprosjekt – skal benyttes i alle typer 
prosjekter når kostnader skal kalkuleres. 

I NS 3453 inngår også forventet tillegg, usikkerhetsavsetning og prisregulering. Følgende 
prosent settes av til usikkerhet: for nybygg maks 25 % minimum 10 %, anlegg maks 30 % 
minimum 15 % og rehabilitering og renovering av bygg maks 30 % minimum 20 %. 
Usikkerheten avtar etter hvert som prosjekter skrider fram. 

Beskrivelser, prosjektering og kostnadskalkulasjon skal gjennomføres før en starter det 
utførende arbeidet.  

Dersom det viser seg at det ikke er mulig å realisere tiltaket med vedtatt økonomisk ramme, 
må dette kommuniseres tilbake til prosjekteier. Prosjektet kan bare fortsette dersom tiltaket 
blir fullfinansiert. NS 3453 er tatt inn på side 15. 
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7.12 Økonomistyring 
Den løpende økonomistyringen skjer i nært samarbeid med økonomikontoret. Hvert 
prosjekt skal ha en controllerfunksjon. Controller skal bistå prosjektleder med 
økonomistyring i prosjektet. 

Prosjektleder attesterer og prosjektansvarlig tilviser. 

Arbeid basert på medgått tid bør unngås. Arbeidet skal styres etter kontrakter 
(kontraktsstyring). Endringer underveis skal avtales og godkjennes av prosjektleder. 
Kostnaden skal gå fram. Alle endringer protokolleres.  

7.13 Møter og arkivrutiner 
Prosjektleder er ansvarlig for at det føres møtereferater fra byggemøter og møter med 
entreprenører, og at all skriftlig kommunikasjon skal journalføres i samsvar med kommunens 
arkivrutiner.  

7.14 Rapportering/orientering 
Prosjektleder holder oppdragsgiver løpende orientert. Prosjektleder utarbeider en månedlig 
statusrapport til styringsgruppen. Rapporten skal omhandle avvik, tiltak, framdrift, 
milepæler og økonomi. 

Prosjektansvarlig holder prosjekteier løpende orientert om prosjektframdrift. Prosjekteier 
har anledning til å komme med innspill til prosjektet. 

I tertialrapportene skal det rapporteres på avvik, tiltak, framdrift, økonomi, risiko og SHA. 

7.15 Sluttrapport/prosjektregnskap 
Alle prosjekter avsluttes med sluttrapport og regnskap, framlagt som referatsak for 
kommunestyret.  

7.16 Overlevering 
Når bygget eller anlegget er ferdig, skal det overleveres til drifter og bruker. For hvert 
byggeprosjekt av en viss størrelse skal det holdes en passende markering. 

7.17 Etikk 
Det blir vist til kommunens etikkreglement. 

7.18 De folkevalgtes rolle 
Kommunestyret sin rolle i prosjekter er som prosjekteier. Gjennom vedtak bestemmer 
kommunestyret oppstart av byggeprosjekter, fastsetter økonomisk ramme og finansiering. 

Kommunestyret vedtar oppstart før forstudie og gjør nytt vedtak før forprosjekt. 
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