
 VT 

Styringsgruppe 

Prosjektgruppe 

Boks 1 

• Utarbeide prosjektmandat. Prosjektmandatet skal fremlegges for VT for 
innspill og godkjennes av HS. 

• Fatte beslutninger, legge frem forslag til finansielle og juridiske avgjørelser for 
SiOs hovedstyre. Øvrige overordnede avgjørelser som ikke faller inn under 
styringsgruppens mandat legges frem for VT. 

Boks 3 

• Kjøre prosjekt i henhold til mandat og tidsplan. 
• Melde avvik og endringsforslag til styringsgruppa. 
• Utarbeide mandat og tidsplan for delprosjektene. 
• Koordinere arbeidet i delprosjektene. 
• Involvere en eventuell referansegruppe og innhente synspunkt derfra. 

 

Delprosjektgruppe 
Innhold 

Delprosjektgruppe 
Bygg 

Delprosjektgruppe 
Avtaler og finansiering 

Boks 5 

• Utarbeide forslag til hvordan huset skal brukes. 
• Arealutforming og bruksområde pr areal. 
• Brukere og fordeling mellom brukergrupper. 
• Etablere en bærekraftig driftsorganisasjon. 
• Koordinere arbeidet rundt mulige samarbeidspartnere og leietakere 

sammen med “Delprosjekt avtaler og finansiering”. 

Boks 7 

• Vurdere og kostnadsberegne nødvendig rehabilitering. 
• Vurdere og kostnadsberegne brukertilpasning. 
• Være ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjekt. 
• Foreslå modell for FDV/Facility Mgmt inklusiv kostnadsberegning. 

Boks 9 

• Kartlegge finansieringsmuligheter og inntektskilder. 
• Identifisere og involvere mulige samarbeidspartnere. 
• Utarbeide forslag til avtaler: Tilskudd, Leie, Andre ytelser. 
• Utarbeide økonomimodeller. 
• Vurdere juridisk organisering, eierforhold. 

Boks 2 
Leder: Leder VT-AU 
50 % studenter og 50 % øvrige. 
Studentflertall ved dobbeltstemme 
til leder.  
 

Referansegrupper 

Boks 10 
Leder: kompetanseperson fra SiO 
-Fordeles mellom VT og SiO 

Boks 8 
Leder: Eiendomsdirektør SiO  
-SiO Eiendomsavdeling. 
 

Boks 6 
Leder: Nestleder VT-AU  
- overvekt studenter 
- Rep. fra delprosjekt bygg. 
- Studentrepresentanter 
- Rep. fra utdanningsinstitusjonene 

Boks 4 
Leder: Prosjektleder fra SiO 
Delprosjektledere: 
- Nestleder VT-AU 
- Eiendomsdirektør SiO 
- Økonomidirektør SiO 
- Andre resurspersoner 
 

Boks 11 

• Komme med sine innspill til forslag eller problemstillinger lagt frem av 
prosjektgruppen. 

• «Høringsinstans». 

Hovedstyret SiO 

Er andre medeier av prosjektet. Skal fatte finansielle og juridiske avgjørelser som 
gjelder prosjektet. Samt godkjenne prosjektmandat- 

Prosjektmedarbeider 
40%: 
Skal bistå VT-AU med 
administrative oppgaver 
og koordineringsarbeid i 
rollene som ledere av 
Delprosjektgruppe 
Innhold og av 
styringsgruppen. 
Skal ha en koordinere 
funksjon og sikre 
informasjonsflyt mellom 
VT-AU og 
Prosjektlederen fra SiO 
og delgruppene. 
 

Er første medeier av prosjektet. Skal ta overordna beslutninger for prosjektet og 
komme med innspill og anbefalinger for prosjektet. 


