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Sak 01/21 Rapport Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok første prosjektår 

Saksdokumenter: 

- Vedlegg 1: Rapport for første prosjektår med oversikt over utgifter 

I tilsagnsbrevet fra KMD fremkommer det at kommunen skal rapportere til Fylkesmannen om bruken av 

midlene og fremdriften i prosjektet. Fylkesmannen skal sende en utbetalingsanmodning til 

departementet senest 1. oktober. Utbetalingsanmodningen baseres på kommunens rapportering. 

Anmodning skal inneholde en oversikt over utgiftene til prosjektet, sammenholdt mot planlagt bruk slik 

det fremkommer av prosjektplanen. Det skal også følge med en oversikt over forventet bruk av midler og 

behov for utbetaling påfølgende år.  

Styringsgruppa skal i henhold til vedtektene godkjenne rapporter i forbindelse med 

utbetalingsanmodninger. Rapport for andre prosjektår legges med dette frem for godkjenning for 

styringsgruppa. Det rapporteres på fremdrift i prosjektet og de fire delprosjektene  

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen godkjenner rapport for andre prosjektår, og ber om at denne oversendes Fylkesmannen 

i Troms og Finnmark.  

 

Styringsgruppas vedtak 

Styringsgruppen godkjenner rapport for andre prosjektår med de preiseringer som framkom på møtet, 

og ber om at denne oversendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark.  

 

 

 

Sak 02/21  Forlengelse av prosjektperioden for trinn 1 og prioriteringer for 2022 

-  Vedlegg 2: Notat prioriteringer 2022 og oversikt over forventet bruk av midler påfølgende år   

I opprinnelig prosjektplan skal trinn 1 Basis i Karasjok kommune gå frem til juni 2022. Her vektlegges å få 

på plass de grunnleggende funksjonene i en kommune, som økonomistyring, saksbehandling og å sikre 

innbyggerne tjenestekvalitet iht lovkrav. 

Det foreslås at prosjektperioden for trinn 1 – Basis forlenges til 31.12.22. Prosjektleders vurdering er at 
man er godt må vei for å etablere basis i Karasjok kommune. Endringer tar tid å implementere, og 
vurderingen er at man i juni 2022 vil være i en avgjørende fase for å lykkes med etableringen av basis i 
Karasjok kommune. Det vil være viktig at man har fortsatt har prosjektorganisasjonen til å bistå ut 2022.   



 
For resten av prosjektperioden gjenstår det 4,3 millioner av budsjettet, og i budsjettforslaget som legges 
fram for godkjenning i styringsgruppa er det tatt høyde for en forlengelse av prosjektperioden.  
 

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppa vil forlenge prosjektperioden for trinn 1 omstilling og etablering av basis til 31.12.22. 

Styringsgruppa godkjenner følgende budsjett: 

Budsjett september 2021 - desember 2022 

Prosjektleder inkl. sosiale utgifter 1 420 000 

Prosjektmedarbeider/delprosjektleder 100%  1 110 000 

2 prosjektmedarbeidere/delprosjektleder 50 % ut juni 
2022 

630 000 

Ekstern kompetanse fra konsulent  700 000 

Prosjektutgifter 500 000 

Totale utgifter 4 360 000,00 

 

Styringsgruppa ber om at endringen avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark som finansierer trinn 1 i prosjektet.  

 

Styringsgruppa vedtar følgende Satsningsområder for Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok for 
2022: 

- Kommuneplanens samfunnsdel 

- Utvikling av ny organisering – videre lederoppfølging, samt midlertidig økning av 

lederkapasiteten på kommunedirektørnivået for tettere oppfølging av tjenesteområdene og 

enhetene  

- Videreutvikling av stab/støtte - organisering, kompetansebehov og internkontroll 

- Utvikling av mål- og resultatstyring- kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 

- Videreutvikling av tjenestekvalitet i alle tjenester med fokus på brukernes opplevde kvalitet 

- Fokus på medarbeiderskap og myndiggjøring av de ansatte  
- Kommunekompassevaluering 

 

 

 

Syringsgruppas vedtak 

Styringsgruppa vil forlenge prosjektperioden for trinn 1 omstilling og etablering av basis til 31.12.22. 

Styringsgruppa godkjenner følgende budsjett: 

Budsjett september 2021 - desember 2022 



Prosjektleder inkl. sosiale utgifter 1 420 000 

Prosjektmedarbeider/delprosjektleder 100%  1 110 000 

2 prosjektmedarbeidere/delprosjektleder 50 % ut juni 
2022 

630 000 

Ekstern kompetanse fra konsulent  700 000 

Prosjektutgifter 500 000 

Totale utgifter 4 360 000,00 

 

Styringsgruppa ber om at endringen avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark som finansierer trinn 1 i prosjektet.  

 

Styringsgruppa vedtar følgende Satsningsområder for Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok for 
2022: 

- Kommuneplanens samfunnsdel 

- Utvikling av ny organisering – videre lederoppfølging, samt midlertidig økning av 

lederkapasiteten på kommunedirektørnivået for tettere oppfølging av tjenesteområdene og 

enhetene  

- Videreutvikling av stab/støtte - organisering, kompetansebehov og internkontroll 

- Utvikling av mål- og resultatstyring- kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 

- Videreutvikling av tjenestekvalitet i alle tjenester med fokus på brukernes opplevde kvalitet 

- Fokus på medarbeiderskap og myndiggjøring av de ansatte  
- Kommunekompassevaluering 

- Utarbeidelse av prosjektplan for Boahttevaš Kárášjohka / Fremtidens Karasjok Trinn 2 

 


