
   

 

Prosjekt Framtidens Karasjok 

Protokoll 

Konstituerende møte i styringsgruppen 

Sted: Karasjok Rådhus 

Dato: 7. mars 

Tid: kl. 12.00 

 

Dagsorden 

Sak 01/2019 Konstituering 

Sak 02/2019 Orientering: Fylkesmannens rolle i prosjektet 

Sak 03/2019 Orientering: Kommunekompassevalueringen 

Sak 04/2019 Prosjektnavn – Hva skal «barnet» hete? 

Sak 05/2019 Godkjenning av prosjektplan for gjennomføring av forprosjekt 

Sak 06/2019 Oppstart rekrutteringsprosess for prosjektkoordinator 

Sak 07/2019 Etablering av parallelt forskningsprosjekt 

Sak 08/2019 Godkjenning av møteplan 

Sak 09/2019 Eventuelt 

  



Protokoll 

Sak 01/2019  Konstituering 

Styringsgruppen konstituerer seg gjennom følgende valg og beslutninger: 

- Valg av leder 

- Valg av nestleder 

- Valg av sekretær 

- Behandling av vedtekter 

Vedtak: 

Styringsgruppen er konstituert gjennom godkjenning av vedtektene og følgende valg: 

 

Leder:  Svein Atle Somby  

Nestleder: Utsettes til neste møte 

Sekretær: Håvard Moe, KS Konsulent 

 

Sak 02/2019  Orientering: Fylkesmannens rolle i prosjektet 

Fylkesmann Elisabeth Aspaker orienterer om Fylkesmannens rolle i prosjektet. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tok informasjonen fra Fylkesmannen til orientering. 

 

Sak 3/2019  Orientering: Kommunekompasset 

Prosjektleder Håvard Moe fra KS-Konsulent AS orienterer om gjennomføringen og resultatene av 

Kommunekompassevalueringen. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tok informasjonen fra resultatene av Kommunekompassevalueringen til 

orientering.  

 

Sak 04/2019  Prosjektnavn 

Prosjektet har blitt omtalt under forskjellige navn i det innledende arbeidet, hvor «Prosjekt 

Karasjok» har vært brukt som arbeidstittel. For at prosjektet skal bli godt kjent og få god 

forankring i Karasjok-samfunnet er det viktig at alle omtaler prosjektet under samme navn 

fremover. 



Vedtak: 

Prosjektets navn skal være Framtidens Karasjok. Vedtektene til styringsgruppen og andre 

relevante dokumenter oppdateres i henhold til dette vedtak.  

Vedtatt mot 2 stemmer (SP) 

 

Sak 05/2019 Godkjenning av prosjektplan for gjennomføring av 

forprosjekt 

Prosjektleder Håvard Moe fra KS-Konsulent AS orienterer om prosjektplan for gjennomføring av 

forprosjektet.  

 

 

Håvard Moe orienterte om at Røros kommune har vært igjennom en noen lignede prosess fra 

2014-dd og at det kanskje kunne være en ide å invitere de (ordfører og rådmann) opp til et 

styringsgruppemøte for å fortelle om sine erfaringer i en slik prosess. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner av Plan for gjennomføring av forprosjektet, men presiserer at all 

tilgjengelig kunnskap skal inngå i grunnlaget for utarbeidelse av plan for hovedprosjektet. 

 

 



Sak 06/2019  Oppstart rekrutteringsprosess for prosjektkoordinator 

Bakgrunn 

I henhold til prosjektskissen for forprosjektet skal det ansettes en prosjektkoordinator i Karasjok 

kommune, 50/50 finansiert av fylkesmannen og kommunen. 

Tidslinje for rekrutteringsprosessen 

 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner oppstart av prosess for rekruttering av prosjektkoordinator med 

tilhørende tidsplan. Rådmannen nedsetter et rekrutteringsutvalg med relevant representasjon 

fra kommunen og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  

 

Sak 07/2019  Etablering av parallelt forskningsprosjekt 

Bakgrunn 

I prosessen med utarbeidelse av forprosjektet i høst har det blitt diskutert muligheten for 

etablering av et forskningsprosjekt parallelt med Framtidens Karasjok.  

Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar oppstarten av en forstudie til et forskningsprosjekt som gjennomføres 

parallelt med forprosjektet «Fremtidens Karasjok». Ordfører, rådmann og prosjektkoordinator 

fra Karasjok kommune deltar i forstudiens prosjektgruppe. Fylkesmannen og ordfører skriver en 

kronikk i fellesskap om prosjekt Framtidens Karasjok, som publiseres i relevante media. 



 

Sak 08/2019  Møteplan 

Etter konstituerende møte er det behov for to styringsgruppemøter i løpet av forprosjektfasen.  

Vedtak: 

Styringsgruppemøter: 

- 30. april 

- 29. mai 

Behandling i formannskapet: 

- 6. juni 

Behandling i kommunestyret 

- 20. juni 

Vedtatt mot 2 stemmer (SP) 

 

Sak 09/2019  Eventuelt 

Ingen saker 


