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TRE-ÅRIG UTVIKLINGSPROSJEKT I KAUTOKEINO KOMMUNE: “MII ČAVGET
SUITTEHIID - VI TAR GREP”
Melding om vedtak sendes til:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Kommunedirektør
Det vises til:
Tidligere kommunestyrevedtak i kommunens effektiviseringsprosjekt og prosjektplan
Vedlegg:
Prosjektplan: “Mii čavget
suittehiid”
Kommunekompassevaluering
Tjenesteanalyse
Kostaanalyse
Sakens bakgrunn:
Kautokeino har fått gjennomført en Kostra-analyse, en tjenesteanalyse og en
Kommunekompassevaluering for å få oversikt over kommunens nåsituasjon og
utfordringsbilde. Dette er en del av kommunens effektiviseringsprosjekt.
Utfordringsbildet er som følger: Utgiftsbehovet på pleie og omsorg øker med omtrent 30
millioner kroner fram til 2030 basert på dagens produktivitet. Investeringer som utredes
nå, vil føre til at kommunen blir den 10. mest forgjeldede kommunen i landet, om de
gjennomføres. Dette vil i så fall føre til omtrent 20 millioner kroner i økte lånekostnader
per år. Når det gjelder kommunen som organisasjon har Kautokeino kommune mange
rutiner og prosedyrer, men disse er ikke godt nok forankret ute i tjenestene.
Organisasjonen henger ikke godt nok sammen og det tverrfaglige og tverrsektorielle
arbeidet i Kautokeino må utvikles.
Vurdering:
Kommunedirektøren foreslår at det fra høsten 2021 igangsettes et treårig helhetlig
utviklingsprosjekt i Kautokeino kommune som organisasjon. Prosjektet foreslås å hete
«Mii čavget suittehiid - Vi tar grep» og skal initiere og støtte de store omstillingene som
Kautokeino kommune må igjennom for å sikre en sunn og bærekraftig
kommuneøkonomi på mellomlang og lang sikt. Dette for å sikre at det ikke igangsettes

store investeringsprosjekter uten at man har en klar plan og en tydelig strategi for
hvordan dette skal finansieres også 5-10 år frem i tid. Det skal utvikles en forpliktende
“Langsiktig Driftsanalyse og Investeringsplan (LDIP)”, som skal sikre at det legges opp
til en drift og investeres på en måte som gir forsvarlige tjenester i dag, men også slik at
det er et økonomisk handlingsrom for dem som skal forvalte Kautokeino kommune 1020 år frem i tid.
Prosjektet skal også arbeide for å videreutvikle en forvaltningspraksis med høy kvalitet
og lik praksis i hele organisasjonen. Dette vil bidra til å binde sammen Kautokeino
kommune som én organisasjon og dermed sikre bedre og mer gjennomgående kvalitet
på tjenesteproduksjonen. Prosjektet organiseres som et omstillingsprosjekt med en
egen prosjektleder og med formannskapet som prosjekteier og styringsgruppe.
Forslag til vedtak:
Det igangsettes et treårig, helhetlig uviklingsprosjekt for Kautokeino kommune i henhold
til prosjektplan. Det settes av kr. 1 000 000 i kommunal egenandel, som belastes
disposisjonsfondet. Prosjektgjennomføring forutsetter tildeling av midler fra
Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

