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OMSTILLINGSPLAN FOR KAUTOKEINO KOMMUNE
Kommunestyret behandlet i møte 27.06.19, sak 10/19 Omstillingsplan for Kautokeino
kommune. Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner omstillingsplan og første års handlingsplan for Kautokeino
kommune.
Omstillingsorganisasjonen organiseres som et kommunalt eid AS, med formannskapet
som selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre. Det skal være
dialog mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og generalforsamlingen før valg av
styre skjer.
Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Innovasjon Norge får observatørstatus i
styret.
Rådmannen /daglig leder skal fremme forslag til nødvendige stiftelsesdokumenter for
omstillingsorganisasjonen til kommunestyret i desember 2019.
Kommunestyret skal hvert år sikre at omstillingsprogrammet har tilfredsstillende
fremdrift og at resultater oppnås. Kommunen skal hvert år rapportere fremdrift og søke
om nye midler for kommende omstillingsår.
Rådmannen gis fullmakt til å ansette daglig leder til opprettelse og senere drift av
omstillingsselskapet slik at omstillingsarbeidet kommer i operativ drift i løpet av 2019.

______________________________________________________________________________
Postadresse:
Bredbuktnesveien 6
9520 Kautokeino
E-post: e-post@kautokeino.kommune.no

Telefon:
78 48 71 00
www.kautokeino.kommune.no

Bank:
4740 05 01129
Org.nr.
945 475 056
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Med hilsen
Berit Solveig Bals
Utvalgssekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Vedlegg:

Samlet saksfremstilling.
Omstillingsplan Kautokeino kommune
Handlingsplan
Utviklingsplan
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Arkiv:

Original dokument.
Dokumentet er oversatt
Saksbehandler:
Kent Valio

Utvalg
Formannskapets innstillingsmøte
Kommunestyret

Dato:
05.06.2019

Møtedato
18.06.2019
27.06.2019

OMSTILLINGSPLAN FOR KAUTOKEINO KOMMUNE
Melding om vedtak (med vedlegg) sendes til:
Finnmark fylkeskommune v/Mikal Lanes
postmottak@ffk.no
Det vises til:
Tilsagnsbrev fra Finnmark fylkeskommune
PS 36/18 Delegering av myndighet - omstillingskommune
Vedlegg:
Omstillingsplan Kautokeino kommune (til godkjenning)
Handlingsplan (til godkjenning)
Utviklingsanalyse (til orientering)
Sakens bakgrunn:
I tilsagnsbrev av 03.04.2019 “Avtale om omstillingsmidler for 2019 mellom Kautokeino
kommune og Finnmark fylkeskommune” tilsagnsnummer RUP-2019-024-OMS skriver
Finnmark fylkeskommune følgende: “Finnmark fylkeskommune gir Kautokeino
kommune tilsagn om inntil kr. 5,5 mill. i tilskudd for 2019 til omstillingsfond.” I brevet
heter det videre at: “Midler til omstillingsprogrammet i Kautokeino kommune omfatter
tiltak til omstillingsprosessen, herunder også kostnader knyttet til administrasjon,
analyser, utredninger og rapporter. Kommunen skal for 2019 stille med en egenkapital
på kr. 650.000 Denne skal stilles til disposisjon som tiltaksmidler i omstillingsarbeidet.”
Allerede fem måneder før vedtok kommunestyret følgende med basis i signaler om
tildeling (PS 36/18): “Kommunestyret delegerer følgende myndighet til formannskapet:
1. Etablere en prosjektorganisasjon for omstillingsarbeidet. 2. Opprette en
prosjektgruppe for gjennomføring av strategi- og utviklingsfase. 3. Andre nødvendige
tiltak i oppstartfasen. Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å gjennomføre
nødvendige administrative tiltak for at status som omstillingskommune skal kunne
gjennomføres, blant annet: 1. Engasjere en prosjektleder som kontaktperson mot
fylkeskommunen i oppstartfasen. 2 Disponere kommunens egenandel avsatt til
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omstillingsprosjektet. 3. Sende brev som frigjør omstillingsmidler til forprosjektet fra
fylkeskommunen og disponere disse til forprosjektet.”
Etter dette har formannskapet etablert en prosjektorganisasjon med en styringsgruppe
og en prosjektgruppe for omstillingsarbeidets strategi- og forankringsfase. Det
rådmannen videre har gjort er å engasjere en ekstern prosjektleder til å utføre det
praktiske arbeidet i strategi- og forankringsfasen, som danner grunnlaget for det videre
arbeidet i omstillingsperioden. Det er utarbeidet en omstillingsplan med budsjett og en
handlingsplan for første år, 2019-2020. Omstillingsplanen og første års handlingsplan
legge fram for kommunestyret for vedtak.
Det rådmannen har gjort videre er å utlyse en stilling som omstillingssjef. Den som
ansettes i stillingen for omstillingsperioden er daglig leder for omstillingsarbeidet.
Rådmannen henviser til vedlagte omstillingsplan hvor følgende organisering er foreslått:
 Kautokeino kommune ved kommunestyret er eier av omstillingsprogrammet
gjennom eget selskap.
 Omstillingsorganisasjonen organiseres som et AS.
 Ordfører er selskapets generalforsamling.
 Inntil permanent styreleder er valgt innen desember 2019 vil rådmannen fungere
som styreleder.
 Omstillingsstyret skal bestå av fem styremedlemmer, hvorav tre av disse skal
være fra lokalt næringsliv. Næringsforeningen skal være representert med en
fast plass. Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Sametinget skal ha
observatørstatus. Det bør være 40% representasjon av begge kjønn i
omstillingsstyret.
 Generalforsamlingen i aksjeselskapet ansetter omstillingssjef i selskapet for
programperioden 2019-2025. Daglig leder rapporterer til styret og er ansvarlig for
operativ samhandling med Kautokeino kommunes administrasjon i saker, der det
er hensiktsmessig.
 Omstillingsorganisasjonen (styret og daglig leder) forvalter omstillingsmidlene på
vegne av kommunen, slik det fremgår av vedlagte omstillingsplan og første års
handlingsplan. Omstillingsorganisasjonen utarbeider også forslag til eventuelle
justeringer av omstillingsplan og lager forslag til årlige handlingsplaner.
Kautokeino er en liten kommuneorganisasjon, med store utfordringer. Det må legges til
rette for å trekke inn kompetanse, som styrker utviklingspotensialer, gjennom å
engasjere miljøer, som tar ansvar for omstillingsarbeidets måloppnåelse.
Vurdering:
Før omstillingsprosjektet er operativt skal det gjøres en betydelig jobb. Det skal
rekrutteres en daglig leder, det skal oppnevnes et styre, det skal registreres et AS, det
skal lages tjenesteavtaler for eksempel for regnskap og budsjett (for eksempel med
kommunen), skaffes et lokale, lages leieavtale og øvrige avtaler, det skal lages instruks
for styret og daglig leder, samt delegasjonsreglement for de to sistnevnte, som fremmes
til kommunestyret i desember. Det må også sikres at rapportering for bruk av
omstillingsmidler for 2019 er gjort i god tid før fristen, som er 8. januar 2020
(www.regionalforvaltning.no). Antallet nye arbeidsplasser skal også rapporteres samme
sted. Straks etter at dette er gjort skal det anmodes om utbetaling av omstillingsfond for
2019 fra Finnmark fylkeskommune Veileder for dette finnes på:
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https://www.regjeringen.no/contentassets/b54feb4675334b2088a9cf9f83f5fa1c/vedlegg3.pdf

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner omstillingsplan og første års handlingsplan for Kautokeino
kommune.
Omstillingsorganisasjonen organiseres som et kommunalt eid AS, med ordfører som
selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre. Det skal være dialog
mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og generalforsamlingen før valg av styre
skjer.
Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Innovasjon Norge får observatørstatus i
styret.
Omstillingsstyret skal fremme forslag til instruks for omstillingsorganisasjonen til
kommunestyret i desember 2019.
Kommunestyret skal hvert år sikre at omstillingsprogrammet har tilfredsstillende
fremdrift og at resultater oppnås. Kommunen skal hvert år rapportere fremdrift og søke
om nye midler for kommende omstillingsår.
Rådmannen gis fullmakt til å ansette daglig leder av omstillingsselskapet og de
nødvendige fullmakter på vegne av generalforsamlingen, slik at omstillingsprogrammet
kommer i operativ drift senest ved nyttår.
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Saksprotokoll i Formannskapets innstillingsmøte - 18.06.2019

Formannskapets behandling:
Felles forslag fra AP/JSL ved Johan Vasara (AP):
Andre avsnitt: ......, med formannskapet som selskapets generalforsamling.
Felles forslag fra AP/JSL ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling, enst.
Kommunestyret godkjenner omstillingsplan og første års handlingsplan for Kautokeino
kommune.
Omstillingsorganisasjonen organiseres som et kommunalt eid AS, med formannskapet
som selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre. Det skal være
dialog mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og generalforsamlingen før valg av
styre skjer.
Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Innovasjon Norge får observatørstatus i
styret.
Omstillingsstyret skal fremme forslag til instruks for omstillingsorganisasjonen til
kommunestyret i desember 2019.
Kommunestyret skal hvert år sikre at omstillingsprogrammet har tilfredsstillende
fremdrift og at resultater oppnås. Kommunen skal hvert år rapportere fremdrift og søke
om nye midler for kommende omstillingsår.
Rådmannen gis fullmakt til å ansette daglig leder av omstillingsselskapet og de
nødvendige fullmakter på vegne av generalforsamlingen, slik at omstillingsprogrammet
kommer i operativ drift senest ved nyttår.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.06.2019

Kommunestyrets behandling:
Felles forslag fra AP/JSL/SP ved Inger Marit Bongo (AP):
4. avsnitt endres til:
Rådmannen /daglig leder skal fremme forslag til nødvendige stiftelsesdokumenter for
omstillingsorganisasjonen til kommunestyret i desember 2019.
Siste avsnitt endres til:
Rådmannen gis fullmakt til å ansette daglig leder til opprettelse og senere drift av
omstillingsselskapet slik at omstillingsarbeidet kommer i operativ drift i løpet av 2019.
Felles forslag fra AP/JSL/SP ved Inger Marit Bongo (AP) ble enstemmig vedtatt.
Leder fremmet formannskapets innstilling med de vedtatte endringer til vedtak
Formannskapets innstilling med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak, enst.
Kommunestyret godkjenner omstillingsplan og første års handlingsplan for Kautokeino
kommune.
Omstillingsorganisasjonen organiseres som et kommunalt eid AS, med formannskapet
som selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre. Det skal være
dialog mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og generalforsamlingen før valg av
styre skjer.
Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Innovasjon Norge får observatørstatus i
styret.
Rådmannen /daglig leder skal fremme forslag til nødvendige stiftelsesdokumenter for
omstillingsorganisasjonen til kommunestyret i desember 2019.
Kommunestyret skal hvert år sikre at omstillingsprogrammet har tilfredsstillende
fremdrift og at resultater oppnås. Kommunen skal hvert år rapportere fremdrift og søke
om nye midler for kommende omstillingsår.
Rådmannen gis fullmakt til å ansette daglig leder til opprettelse og senere drift av
omstillingsselskapet slik at omstillingsarbeidet kommer i operativ drift i løpet av 2019.

