
   
 

Prosjekt Karasjok 
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 

  



Sak 01/2019  Konstituering 

Styringsgruppen konstituerer seg gjennom følgende valg og beslutninger: 

- Valg av leder 
- Valg av nestleder 
- Valg av sekretær 
- Behandling av vedtekter 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen er konstituert gjennom godkjenning av vedtektene og følgende valg: 

 

Leder:  ……………………………………………………… 

Nestleder: ……………………………………………………… 

Sekretær: ……………………………………………………… 

 

Sak 02/2019  Orientering: Fylkesmannens rolle i prosjektet 

Fylkesmann Elisabeth Aspaker orienterer om Fylkesmannens rolle i prosjektet. 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen tar informasjonen fra Fylkesmannen til orientering. 

 

Sak 3/2019  Orientering: Kommunekompasset 

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

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen tar informasjonen tar 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. Følgende prosjektnavn har blitt brukt/foreslått så langt: 

- Prosjekt Karasjok (arbeidstittel) 
- Framtidens Karasjok – med ansvar for egen utvikling 
- Sammen fremover 
- Karasjok 2025 

Forslag til vedtak 

Prosjektets navn skal være … … … … … … … … Vedtektene til styringsgruppen og andre 
relevante dokumenter oppdateres i henhold til dette vedtak. 

 

Sak 05/2019 Godkjenning av prosjektplan for gjennomføring av 
forprosjekt 

Prosjektleder Håvard Moe fra KS-Konsulent AS orienterer om prosjektplan for 
gjennomføring av forprosjektet. Se vedlegg 1: Prosjektplan for gjennomføring av forprosjekt 

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen godkjenner av Plan for gjennomføring av forprosjektet. 

 

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. 

Vurdering 

I store omstillingsprosjekter er forankring og implementering svært sentrale oppgaver. I 
forkant, underveis og etter endt prosjekt, er det viktig at arbeidet med forankring pågår 
kontinuerlig. Implementeringsjobben vil være viktigst ved endt prosjekt, men den vil også 
pågå underveis i prosjektet etter hvert som resultater oppnås. 

Ved utarbeidelse av prosjektskissen ble det i dialog mellom Fylkesmannen og Karasjok 
kommune besluttet at man skulle ansette en prosjektkoordinator i kommunen. 
Rekrutteringen av prosjektkoordinator skal være en del av forprosjektet, og vedkommende 
skal være på plass før oppstarten av hovedprosjektet. 



Prosjektkoordinatoren skal være et bindeledd mellom prosjektet og kommunen og har en 
viktig rolle for å gi prosjektet forankring i kommuneorganisasjonen. Koordinatoren skal 
være en dedikert ressurs som jobber kontinuerlig med informasjonsflyten mellom 
prosjektorganisasjon og kommuneorganisasjon. Koordinatoren vil også få en viktig rolle 
som pådriver overfor de ansatte i kommunen. I en situasjon hvor de ansatte skal drive 
omstillingsarbeid samtidig som den daglige driften besørges, vil denne rollen være svært 
viktig. 

En annen viktig rolle for koordinatoren vil være å bearbeide informasjonen fra 
kommuneorganisasjonen til prosjektet i samarbeid med prosjektleder. Det vil derfor være 
svært viktig at koordinatoren har solid kompetanse på kommunal organisering og 
beslutningsprosesser. 

Dersom prosjektet skal gi gode resultater for Karasjok-samfunnet er implementeringen av 
prosjektresultatene svært viktig. Prosjektkoordinatoren er viktig for å sikre implementering 
både underveis, etter hvert som resultatene kommer, og etter at prosjektperioden er over. 
Det anbefales derfor at prosjektkoordinatorens engasjement varer minimum et halvt år 
etter avslutning av hovedprosjektet. Prosjektstillingen bør derfor være fireårig med 
mulighet for forlengelse. 

Prosjektkoordinatoren bør ansettes utelukkende på bakgrunn av sin kompetanse og 
egnethet. Overordnet kompetanse på kommunal organisering, kommunale 
beslutningsprosesser og generell organisasjonsteori bør være et krav. Videre bør det stilles 
krav om kompetanse innen prosjektstyring og erfaring med prosjekt som arbeidsform. 

Tidslinje for rekrutteringsprosessen 

 



 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen godkjenner oppstart av prosess for rekruttering av prosjektkoordinator 
med tilhørende tidsplan. Rådmannen setter ned et ansettelsesutvalg 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 «Prosjekt Karasjok». Årsaken til dette er at 
prosjektarbeidet vil avdekke mange erfaringer og mye interessant informasjon som vil være 
viktig å ta vare på, både for Karasjok kommune og andre vanskeligstilte kommuner. 

Vurdering 

«Prosjekt Karasjok» (arbeidstittel) skal ta tak i utfordringene i Karasjok kommune. 
Forprosjektet skal kartlegge kjent informasjon og lage en plan for gjennomføring av 
hovedprosjektet. Hovedprosjektet vil identifisere og utrede løsninger på utfordringene og 
gjennom dette finne en bedre måte å organisere kommunens arbeid på. 

Dersom man etablerer et parallelt forskningsprosjekt vil formålet være å utrede 
bakenforliggende årsaker til utfordringene kommunen står overfor. Man skal altså finne 
grunnene til at kommunen har havnet i en så vanskelig situasjon. Gjennom dette vil man 
kunne dra lærdommer fra den situasjonen kommunen er i, som vil bli nyttig både som 
input til utredningene i hovedprosjektet og som lærdommer andre kommuner kan dra 
nytte av. I tillegg vil Karasjok kommune selv bli gjort oppmerksom på bakenforliggende 
årsaker, noe som kan bidra til å forhindre at kommunen faller tilbake i en liknende 
situasjon etter at hovedprosjektet er ferdigstilt. 

En annen begrunnelse for et forskningsprosjekt er mangel på kunnskap om den 
situasjonen kommunen er i. Gjennom et forberedende arbeid har Karasjok kommunes 
utfordringer er så store at de ikke kan løses innenfor ordinære rammer og systemer. Selv 
om målet er å sette kommunen i stand til å nå et generelt, lovpålagt nivå i sin 
tjenesteproduksjon og løse sitt samfunnsoppdrag, vil det kreve helt nye måter å jobbe på. 

I forskningslitteraturen finnes lite kunnskap om gode metoder og løsninger for å ta tak i 
slike krise-liknende situasjoner, og det er behov for å utvikle kunnskap om hvordan slike 
situasjoner kan håndteres og bringes til en løsning. Slik sett vil et forskningsprosjekt kunne 
bringen inn ny kompetanse som er nødvendig for å lykkes med hovedprosjektet. 



Fylkesmannen har vært i dialog med Norut Alta AS som har utarbeidet en søknad til 
Regionale Forskningsfond Nord om midler til en forstudie. Dersom styringsgruppen 
godkjenner det, vil søknaden bli behandlet ganske kjapt og forstudien vil kunne kjøres 
parallelt med forprosjektet til «Prosjekt Karasjok». Dersom forstudien gir et godt grunnlag, 
vil man kunne gå videre med et større forskningsprosjekt over 1-2 år som etableres 
samtidig med hovedprosjektet til «Prosjekt Karasjok». 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen vedtar oppstarten av en forstudie til et forskningsprosjekt som 
gjennomføres parallelt med forprosjektet «Prosjekt Karasjok». Ordfører, rådmann og 
prosjektkoordinator fra Karasjok kommune deltar i forstudiens prosjektgruppe. 

 

Sak 08/2019  Møteplan 

Etter konstituerende møte er det behov for to styringsgruppemøter i løpet av 
forprosjektfasen. Det første møtet vil være et midtveismøte, hvor prosjektleder presenterer 
status og fremdrift i prosjektet for styringsgruppen. Dette møtet vil gi styringsgruppen 
mulighet til å gjøre justeringer i kursen på arbeidet dersom det skulle være behov for det. 
Midtveismøtet foreslås gjennomført 30. april. 

Videre vil det være behov for et møte for at styringsgruppen skal kunne godkjenne 
prosjektrapporten og plan for hovedprosjektet før dette skal behandles videre i ordinære 
politiske organer. Styringsgruppemøte for godkjenning av prosjektrapport og plan for 
hovedprosjektet foreslås gjennomført 27. mai. 

Prosjektrapport fra forprosjektet og prosjektplan for hovedprosjektet vil etter godkjenning i 
styringsgruppen legges frem for formannskapet 6. juni. Dersom formannskapet godkjenner 
styringsgruppens innstilling, går det videre til behandling i kommunestyret 20. juni. 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppemøter: 

- 30. april 
- 27. mai 

Behandling i formannskapet: 

- 6. juni 

Behandling i kommunestyret 

- 20. juni 



 

Sak 09/2019  Eventuelt 


