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Administrativ organisering – tilleggsnotat om tverrgående satsinger –
opprettelse av prosjektkontor
På Samarbeidsmøte for nye Stavanger 24.1.2019 informerte prosjektrådmannen prosjekttillitsvalgte
om et mulig tilleggsnotat til høringskonferansen, om tverrgående satsninger i nye Stavanger.
Det er avgjørende at Stavanger kommune får til satsinger og oppgaver på tvers av tjenesteområdene.
Det må legges til rette for at organisasjonen lykkes med disse oppgavene gjennom nødvendig
oppmerksomhet, kraft og oppfølging. Dette gjelder for eksempel oppgaver som ikke har en naturlig
tilhørighet i et bestemt direktørområde, oppgaver med et spesielt behov for felles koordinering i
oppstartsfase eller oppgaver som krever spesiell, tydelig og sterk forankring av rådmannen og
rådmannens lederteam. Prosjektrådmannen ønsker å opprette en enhet som både skal ivareta
behovet for fleksibel organisering av denne typer oppgaver og gi nødvendig forutsigbarhet og
kontinuitet.
Prosjektrådmannen foreslår med bakgrunn i dette å opprette enheten «Prosjektkontor1». Enheten vil
ledes av en prosjektdirektør som rapporterer til rådmannen og møter i rådmannens lederteam ved
behov. Enheten vil bestå av en liten fast stab og vil ha ansvar for identifiserte utvalgte
satsninger/prosjekt som beskrevet i dette notatet. I tillegg kan det være økonomiske midler knyttet
til de aktuelle prosjektene slik at det kan hentes inn ressurser fra tjenesteområdene, stab og støtte
eller eksterne konsulenter og disse vil sammen med aktuelle i staben inngå i midlertidige prosjektgrupper. Prosjektrådmannen foreslår at sekretariatet for DigiRogaland2, som rapporterer til styret i
DigiRogaland, plasseres i denne enheten. Det tas stilling til hvilke oppgaver som skal legges til
enheten årlig i forbindelse med handlings- og økonomiplanen, og løpende basert på prioriteringer og
beslutninger av rådmannen og rådmannens lederteam. Prosjektkontorets portefølje/ansvar vil
naturlig endres ettersom prosjekter ferdigstilles og nye kommer til.

Vedlegg: Forslag til endret organisasjonskart for Nye Stavanger kommune og for Digitalisering,
innovasjon og fellestjenester.
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Arbeidstittel
Flyttes fra Digitalisering, innovasjon og fellestjenester slik det fremgår av høringsnotat
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