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Indledning

Tønder Kommune har tidligere haft en proces, der har givet udfordringer med at 
sikre tid nok, fra midler til anlægsinvesteringer blev frigivet, og til de skulle være 
gennemførte. Dette har medført, at der er blevet overført betydelige anlægsmidler 
mellem de enkelte budgetår.

Formål

 At organisere kommunens anlægsprojekter, med klar rolle og ansvarsforde-
ling.

 At fastlægge en budgetproces for anlægsmidler
 At fastsætte hvilke processer, der skal anvendes til styring af anlægsprojek-

terne, herunder økonomistyring.
Bag formålene ligger et ønske om, at minimere overførslerne mellem årene, udnyt-
te ressourcerne bedre, undgå ”stop and go” på anlægsområdet, og at udnytte pro-
jektarbejdsformen ved større anlægsarbejder.

Kategori

Kommunens investeringsoversigt for 4 års perioden er sammensat af en række for-
skellige kategorier af anlægsinvesteringer. Hovedparten udgøres af bygninger og 
veje, men der er også anlægsprojekter af mere projektmæssig karakter, som eksem-
pelvis IT investeringer og vækstforumprojekter.

Der anvendes følgende kategorier for anlægsprojekterne:
 A0 – Politisk prioriterede på forhånd
 A1 – Færdiggørelse af igangsatte projekter – bindende kontrakt
 A2 – Henstillinger/påbud fra andre myndigheder (arbejdstilsyn)
 A3 – Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter
 A4 – Politisk aktuelle
 B   – Øvrige projekter

Prioriteringskategorien anvendes i forbindelse med budgettering.

Bevillinger

Afholdelse af anlægsudgifter forudsætter, at kommunalbestyrelsen har meddelt en 
anlægsbevilling til det enkelte anlægsprojekt, samt at der er frigivet et rådighedsbe-
løb. Følgende er undtaget fra disse generelle regler:
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Type I:  Investeringsoversigtens forhåndsprioriterede anlæg (kategori A0), 
samt igangsatte anlæg (kategori A1). Nogle af disse anlægsinvesteringer er 
flerårige og allerede bevilligede. Afsatte rådighedsbeløb frigives automatisk 
ved budgettets vedtagelse, i henhold til udarbejdet oplistning.

Type II:  Investeringsoversigtens langsigtede vedligeholdelses- og genopret-
ningsprojekter (kategori A3). Der gives automatisk anlægsbevilling og frigives 
rådighedsbeløb for budgetåret ved budgettets vedtagelse, i henhold til udarbej-
det oplistning.

Type III:  Anlægsinvesteringer der kræver forarbejde for at udarbejde et bevil-
lingsgrundlag (typisk bygge projekter). Her meddeles anlægsbevilling og frigi-
ves rådighedsbeløb svarende til 5 % af den samlede anlægssum. Dette skal 
sikre midler til projektering, planlægning og rådgivning frem til, at det endeli-
ge forslag skal behandles i kommunalbestyrelsen.

Roller og ansvar

Fagområdets ansvar
Fagområdet er øverst ansvarlig for anlægsinvesteringens gennemførelse, herunder 
ansvarlig for at samtlige 5 projektfaser gennemføres. 

1. At der udpeges en projektleder for projektet. Projektlederen er den formelle 
kontaktperson for anlægsinvesteringen. Der skal udpeges en projektleder for 
alle anlægsprojekter.

2. At involvere Teknik og Plan i arbejdet med idéoplæg.
3. At udarbejde idéoplæg til politisk beslutning og standardskabelon fremsen-

des til økonomisekretariatet
4. At sikre bevilling og frigivelse af anlægsmidler, så projektet kan gennemfø-

res indenfor den ønskede tidsfrist.
5. At vurdere om projektets forudsætninger ændres og sørge for håndtering af 

disse ændringer.
6. At deltage i styregruppen som formand, og sørge for at der eventuelt udpe-

ges repræsentant fra brugeren (institution o.l.)
7. At inddrage relevante interessenter

Fagområdet overtager anlægget og ansvaret for driften efter afleveringen

Teknik og Plans rolle og ansvar vedrørende byggeprojekter
Teknik og Plan varetager bygherrefunktionen internt og eksternt, og kan engagere 
rådgivere og entreprenører i overensstemmelse med de administrative retnings-
linjer. Ansvaret omfatter bl.a.:

1. Rådgivning og prioritering vedrørende ideoplæg
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2. Udpegning af byggeleder for byggeopgaven. Byggelederen er den formelle 
kontaktperson mellem anlægsinvesteringens projektleder (udpeget af fagom-
rådet) og byggeprojektet.

3. Byggeriets kvalitet, projektering, udførelse og aflevering
4. At byggeopgaven organiseres – herunder evt. antagelse af bygherrerådgiver, 

rådgivere, leverandører og entreprenører. (kontrakt og aftaleindgåelse)
5. At projektering og udførelsen er i overensstemmelse med kommunalbesty-

relsens beslutning, herunder at tidsplan og økonomiske rammer overholdes, 
samt rapportering til styregruppeformand ved afvigelser.

6. At projektet forelægges styregruppen til godkendelse ved afslutning af hver 
projektfase.

Teknik og Plan har ansvaret for at ”trække” projekterne i gang, ved at få udpeget 
byggeledere i henhold til den vedtagne prioritering.

Styregruppens rolle
Styregruppe skal etableres for alle anlægsprojekter og skal sikre, at projektleder 
koordinerer arbejdet mellem byggeafdelingen, fagområdet og de berørte institutio-
ner, samt følger byggeriet gennem projektering, udførelse og aflevering. Styre-
gruppen sikrer at alle investeringens interessenter inddrages. Ansvaret omfatter 
bl.a.:

1. At holde fagområdet orienteret
2. At nedsætte relevante ressource/følgegrupper
3. At projektet opfylder brugermæssige krav og ønsker (inden for rammerne af 

kommunalbestyrelsens beslutning)
4. At projektet gennemføres i henhold til kommunens projekthåndbog.
5. At godkende afslutningen af de enkelte projektfaser
6. At der foregår relevant politisk orientering
7. At projektets mål altid er i overensstemmelse med den ønskede effekt.
8. Ansvar for ballancering mellem ressourcer, tid og kvalitet (projekttrekanten)

Styregruppen vil typisk uddelegere en del af disse opgaver til projektlederen.
Størrelsen på styregruppen er beskrevet under projektfaser, 2 analyse og planlæg-
ning.

Økonomiopfølgning
1. Der skal kvartalsvis udarbejdes en statusrapport over anlægsprojektets øko-

nomi, tidsplan og leverancer når projektet er i fase 3. 
2. Styregruppen godkender den kvartalsvise økonomiopfølgning og videresen-

der til økonomi.
3. Økonomi har ansvaret for at udarbejde en samlet oversigt til de politiske ud-

valg ud fra styregruppernes fremsendte materiale.
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Tidslinje for et typisk projekt

Politisk involvering
ved pilene

År 1 År 2 År 3

Fase 1 
Ideoplæg

Fase 2 
Planlægning

Fase 3 
Udførsel

Fase 4 
Aflevering

Fase 5 
Evaluering

Ideen bliver til forslag i fagforvaltningen

Indstilling sendes til Ejendom
m

e,Plan og Drift

Prioriteret anlæ
gsbeslutning på budgetsem

inar

Fagforvaltning fæ
rdiggør forslag

Anlæ
gsm

idler frigives

EPD kører udbud

Fagforvaltningen ivæ
rksæ

tter drift

Projektet evaluerer og lukker

Det fæ
rdige anlæ

g overdrages fagforvaltningen

Anlæ
gsinvesteringen udføres

Fagforvaltning Fagforvaltning

Ejendom Ejendom

Tidslinje for et større anlægsprojekt der strækker sig 3 år fra idefase til afslutning.

Projektfaser

1. Idéoplæg og kommunalbestyrelsesgodkendelse af anlægsplanen

Idéen til en anlægsinvestering opstår, og idébeskrivelsen sendes til fagområdet, 
der tager stilling til om idéen skal blive til et konkret forslag. Forslag under 
200.000 kr. skal afholdes over driften. Fagområdet udarbejder forslaget i 
indstillingsskabelonen. Nødvendige oplysninger til udvikling af ideoplægget 
hentes hos Økonomisekretariatet og Teknik og Plan, herunder vurdering af al-
ternative løsninger. De færdige indstillinger inklusiv foreløbig økonomisk vur-
dering fremsendes til Økonomisekretariatet senest 1. maj. Herefter konsolideres 
forslagene med henblik på behandling i direktionen og økonomiudvalget.
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Er der tale om anlægsprojekter hvor Teknik og Plan skal foretage den foreløbi-
ge prisfastsættelse, skal forslagene udarbejdes i samarbejde med Teknik og 
Plan. Ansvaret for denne proces ligger hos fagområdet.  

Anlægsbudgettet godkendes af kommunalbestyrelsen som en del af budgetbe-
handlingen.

2. Analyse og planlægning

Projektorganisation nedsættes. Projektejer (ansvarlig fagområde) udpeger styre-
gruppeformand og projektleder. Ved projekter der har en værdi på over 
5.000.000, udpeger projektejer yderligere medlemmer til styregruppen. Disse 
kan evt. komme fra: Fagområde, Teknik og Plan, Økonomi og Direktionen. 
Ved mindre projekter består styregruppen kun af en formand (projektejer). Vur-
derer projektejer det relevant, kan der også nedsættes en bred styregruppe ved 
projekter under 5.000.000 kr.

Fagområdet er gennem projektejerskabet ansvarlig for projektets planlægning 
og gennemførelse. Ved bygge og vej projekter inddrages Teknik og Plan i udar-
bejdelsen af budget og projektplan. Teknik og Plan skal inddrages i alle byg-
nings- og vedligeholdelsesopgaver. Relevante interessenter inddrages altid for 
at sikre maksimal kvalitet i projekt og indstilling. 

Kommunalbestyrelsen frigiver midler løbende når fagområdet har projekt-
grundlaget klart, medmindre frigivelsen blev foretaget ved budgetvedtagelsen.

Kommunikationsplan, interessentanalyse m.v. håndteres i denne fase.

Der udarbejdes implementeringsplan der fokuserer på overdragelse og idrifts-
sættelse af det færdige anlæg. 

3. Udførelse

Ved byggeprojekter udpeger Teknik og Plan en byggeleder. Byggelederen er 
ansvarlig for at byggeopgaven gennemføres i overensstemmelse med projekbe-
skrivelsen. Projektlederen på anlægsprojektet (udpeget under analyse og plan-
lægning af fagområdet), har opgaven som styregruppe for byggelederen og byg-
ge opgaven. Der skal derfor være en tæt dialog og rapportering mellem projekt-
lederen og byggelederen.

Anlægsprojekter der ikke kræver involvering af Teknik og Plan gennemføres af 
projektorganisationen i fagområdet.

Anlægsinvesteringen udføres.
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4. Aflevering

I henhold til implementeringsplanen overdrages og formidles anlægget til slut-
brugeren. 

Der udarbejdes slutrapport for projektet, og politisk udvalg orienteres om, at in-
vesteringen er gennemført.

5. Evaluering
Afsluttende styregruppemøde, evaluering og nedlukning af projektet. Styre-
Gruppen sikrer udarbejdelse af evaluering til Teknik og Plan (bilag 1). 

Øvrige oplysninger 

Fandt du ikke det du søgte i vejledningen kan nedenstående oplysninger muligvis 
hjælpe dig på vej.

Elektronisk udgave og værktøjer
Projekthåndbogen og styringsvejledningen til anlægsinvesteringer opdateres løben-
de med baggrund i den læring, viden og erfaring der opbygges i forbindelse med 
projektarbejde i Tønder Kommune. 

Den elektroniske udgave af projekthåndbogen samt tillæg kan altid findes i opdate-
ret stand i SBSYS, sagsnummer 00.15.10-A26-2-11 ”Projektmodel – værktøjskas-
se”. 

Kontakt og hjælp 
Spørgsmål om brugen af vejledningen kan rettes til Økonomi eller Politik og Ud-
vikling: 
Jenny Hansen, jic@toender.dk, 74 92 90 56
Henning R. Kristensen, herakr@toender.dk, 74 92 81 06

Der er minimum politisk involvering ved:
 Fase 1: Budgetgodkendelsen
 Fase 2: Anlægsmidler frigives af kommunalbestyrelsen
 Fase 3: Orientering til politisk udvalg ved aflevering af anlæg
 Fase 5: Ved anlæg over 2 millioner skal regnskabet godkendes særskilt af 

kommunalbestyrelsen. Øvrige anlægsregnskaber godkendes ved årsregn-
skabets godkendelse.

Derudover orienteres / høres politisk udvalg efter behov

mailto:kb1@toender.dk

