Boahttevaš Kárášjohka - Fremtidens Karasjok
MØTE I STYRINGSGRUPPA
Sted:
Dato:
Tid:

Karasjok
4.6.20
kl. 13.00

PROTOKOLL

Sak 05/20

Referatsaker

Sak 06/20

Statusrapport fase 1 – 1.10.19 – 31.5.20

Sak 07/20

Bistand fra KS-K i fase 2

Sak 08/20

Prioriteringer i fase 2 – 1.6. – 31.12.20

Tilstede: Svein Atle Somby (leder), Per John Anti (nestleder), Lilija Hansen, Stian
Lingård, Kent Valio, Jovna Ailu Anti og Vidar Somby

Referent: Marit Meløy

Sak 05/20 Referatsaker
-

Ansettelse av prosjektmedarbeidere og utlysning av stilling

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering

Sak 06/20

Statusrapport Fase 1 - Fremtidens Karasjok 1.10.19 – 31.5.20

Prosjektleder legger fram status på møtet.
Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar status for fase 1 – 1.10.19 – 31.5.20 til etterretning

Sak 07/20

Bistand fra KS-K i fase 2

Fase 1 av Trinn 1 i prosjektet er nå i ferd med å ferdigstilles. Prosjektleder er på plass og godt
innarbeidet, delprosjektleder for Oppvekst er nylig tiltrådt og delprosjektleder for Styring, Økonomi og
Teknisk begynner 9. juni. Arbeidsgruppene er i ferd med å avsluttet sitt arbeid og prosjektet er på mange
måter godt i gang. I henhold til opprinnelig plan skulle KS-K nå fase ut mye av sin tilstedeværelse. Håvard
Moe skal fortsatt være i prosjektet i 20 % ut Trinn 1 – BASIS, men ellers var den opprinnelige planen at
prosjektet nå skulle drives av ansatte delprosjektledere og at KS-K skulle engasjeres mer på enkelttemaer
ved behov.
Utfordringen er at det ikke har lyktes å finne en intern delprosjektleder til delprosjekt Helse og omsorg
og at denne stillingen derfor nå er utlyst eksternt, at KS-K måtte bruke langt mer tid på budsjett 2020
høsten 2020 enn forutsatt og ikke minst at Corona-situasjonen har gjort at selv om KS-K forsøkte å følge
opp igjennom digitale flater, har man ikke helt kommet dit planen var på alle områder. Teknisk sektor er
på det nærmeste fullført i henhold til opprinnelig prosjektplan, mens det fortsatt gjenstår en del på
Oppvekst (og da særlig skole) og mye på Helse og omsorg. Også på Styring og økonomi har ting tatt
lengre tid og behovene vært mer omfattende enn antatt i forprosjektet.
Det foreslås derfor at KS-K fortsette sin tilstedeværelse i Karasjok i større omfang en opprinnelig planlagt
igjennom høsten 2020. Omfanget av dette vil variere fra de ulike delprosjektene. Klart størst vil behovet
være på Helse og omsorg, der det foreslås at KS-K ivaretar delprosjektlederansvaret til ny
delprosjektleder er ansatt. Også på Oppvekst (og da særlig skole) vil det være store behov i og med at
det skal ansettes ny rektor og at det økonomiske omstillingsbehovet fortsatt er betydelig. På Styring og
økonomi er også behovene betydelig da man er i ferd med å innføre ny administrativ modell (var
opprinnelig planlagt senere i prosessen), er i ferd med å anskaffe nytt budsjett- og rapporteringssystem
(Framsikt) og ikke minst skal igjennom en budsjettprosess som kommer til å bli svært krevende der
budsjettet skal tas ned ytterligere 15-20 millioner i forhold til nivået for 2020.

Finansieringen av KS-K tilstedeværelse foreslås løst ved at de ressursene som planlagt til ekstern
kompetanse igjennom hele prosjekt, forskyves fremover slik at en vesentlig større andel av de avsatte
midlene brukes høsten 2020. Dette for å sikre at implementeringen av prosjektet i linjeorganisasjonen
ikke stopper opp. Dette vil samtidig redusere mulighetene for å hente inn kompetanse fra KS-K senere i
prosjektet uten at kommune selv går inn med friske midler for å finansiere dette.

Vedtak
Styringsgruppa godkjenner at bistanden fra KS-K forsterkes høsten 2020 i forhold til opprinnelig
prosjektplan og at dette finansieres ved å hente resurser fra avsatte midler til samme formål senere i
prosjektet.

Sak 08/20

Diskusjonssak: Prioriteringer fase 2

Prosjektet planlegger fremdriften i faser. Første fase har vært fra 1.10 – 31.5.20, som er den perioden KSkonsulent har hatt ansvar for delprosjektledelsen. Første fase har i stor grad gått til å få kontroll, oversikt
og til å rydde. I neste fase vil man ha fokus på å etablere ny praksis og nye utviklingsprosjekter.
Prosjektet vil i løpet av juni 2020 planlegge neste fase, fase 2 som er ut 2020. Styringsgruppa hadde en
diskusjon om prioriteringene for neste fase.

