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1.0 SAMMENDRAG 
Kautokeino kommune har gjennomført et omstillings- og nyskapingsprogram i 
perioden 2003 – 2008. I løpet av denne periode er det satt inn vel 30 mill 
kroner. I løpet av omstillingsperioden er anvendelsen av det ordinære 
virkemiddelapparat (Innovasjon Norge) økt med 4-gangen i relasjon til de 6 
forutgående år.  

Det er en felles oppfatning at de prioriterte strategier har vært ”de rette” for 
omstillingsprosessen.  

Det er ikke mulig å konstatere om de strategiske mål er nådd da målene ikke i 
tilstrekkelig grad har vært kvantifisert. På den annen side uttrykker så vel 
næringslivet som politikere at omstillingsprogrammet har bidratt til en positiv 
næringsutvikling og mer positiv holdning generelt. Programmet har satset mest 
på kultur og reiseliv, og det er også her en har lyktes best. Som resultat av 
programmet er det definert et klart potensiale for fullføring av de prosjekter og 
tiltak som er satt i gang. Goahtebeallji KF vil ha en viktig pådriverrolle her.  

Strategiplanen har også omfattet strategier som kommuneadministrasjonen har 
hatt ansvaret for; sosiale og samfunnsmessige rammebetingelser. Disse er ikke 
vurdert i denne rapport. 

Goahtebeallji KF har over perioden etablert seg som en aktiv 
næringsorganisasjon som skal fortsette sitt arbeid etter omstillingsperioden. Det 
antas nødvendig at organisasjonen blir tilført mer ressurser for å kunne arbeide 
effektivt.  

2.0 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn  
Kautokeino kommune ble i skriv av 31.07.02 fra Kommunal- og 
Regionaldepartementet gitt status som omstillings- og nyskapingskommune, iht 
søknad fra kommunen av 19.02.02. Et viktig utgangspunkt er også Stortingets 
behandling av utjamningsmeldinga hvor levekårene i Indre Finnmark fikk en 
særskilt oppmerksomhet, jf. Inst. S nr 222 (1999-2000).  

2.2 Hensikt 
For å vurdere om en omstilling eller endringsprosess har vært vellykket må 
effekten av endringene kunne måles. Den vanlige formen er å sammenligne 
effekt eller resultat i forhold til de fastlagte mål. Hvis målene er kvantitative og 
resultatene er registrert, er det enkelt å konstatere måloppnåelse eller avvik. 
Hvis det ikke foreligger klare mål, eller hvis målene er kvalitative eller 
beskrivende i form av tiltak, må vurderingen skje på basis av skjønn eller 
vurderinger.  
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Denne sluttrapport har følgende mål: 

Resultatmålet er at det foreligger en sluttrapport etter mal fra Innovasjon Norge.  

Rapporten skal være en kortfattet (men lesbar) fagrapport med nødvendig 
datagrunnlag/dokumentasjon som vedlegg. Det skal imidlertid legges spesiell 
vekt på å få frem hvilke erfaringer som er gjort med fokus på hvilke faktorer som 
var avgjørende for resultatet av omstillingen.  

Effektmålet er at erfaringer fra omstillingen i Kautokeino skal kunne utnyttes i 
fremtidige omstillingsprosesser, i alle fall i områder som har likhet med 
Kautokeino. I tillegg er det selvsagt viktig at Kautokeino tar med seg erfaringene 
i sin videre næringsutvikling. Aktørene skal være mer bevisst sine roller og sitt 
ansvar for omstillingen, hvilke tiltak som nytter og hva disse krever. 
Identifisering av kritiske suksessfaktorer og aksept fra aktørene for eventuelle 
tiltak/verktøy/instrumenter som antas å ha fremtidig interesse. 

2.3 Gjennomføring 
Rapporten er utarbeidet på grunnlag av de planer, rapporter og undersøkelser 
som er gjort i perioden 2003 - 2008. I den grad det har vært behov for 
ytterligere avklaringer er internett, intervjuer og telefoniske henvendelser 
benyttet. De viktigste dokumenter er listet opp i vedlegg. Det er lagt vekt på å få 
frem en kort og konkret rapport. Mange forhold er detaljert beskrevet i de 
forskjellige rapporter som er listet i vedlegg. Rapportene forefinnes hos 
Goahtebeallji KF. 

3.0 OMSTILLINGSPROSESSEN 

3.1 Forberedelser 2000 - 2002 
I perioden 1993 – 2000 pågikk Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark, de to 
siste år som et ”overgangsprogram”. Totalt var programmet på 330 mill kroner. 
Omstillingsprogrammet ble iverksatt pga en meget vanskelig situasjon i reindrifta 
og en generell høy arbeidsledighet i regionen. Programmet hadde tre 
satsingsområder: næringsutvikling, kompetanseutvikling og levekår.  

Agderforskning gjennomførte i 2001 en analyse av næringslivet i Indre Finnmark 
med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby. Rapporten 
”Mellom kultur og næring” (FoU rapport 2/2001) tilrådde: 

Det må utvikles en mer presis virkemiddelbruk forankret i regionale forhold. 
Virkemidler og strategier må tilpasses bedrifter i ulike situasjoner. Det kreves 
ulike typer virkemidler for ulike typer bedrifter og næringer. 
Det er viktig med kjennskap til det lokale og regionale nærings- og 
samfunnslivet. 
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Det skyldes at forhold som kvaliteten på det lokale arbeidsmarkedet, omfanget 
av lokal læring, kompetanse og dominerende holdninger til det å prøve noe nytt, 
påvirker næringsutviklingen og må dermed influere på hvordan det lokale 
tiltaksarbeidet organiseres og hvilke virkemidler som velges. 
 
Noen virkemidler og strategier må rettes inn mot enkeltbedrifter, for å bedre den 
langsiktige evnen til overlevelse og utvikling av slike bedrifter, som særlig skjer 
gjennom at virkemidler øker bedrifters kompetanse og muligheter for læring. 
Andre virkemidler og strategier bør være rettet inn mot produksjons- og 
innovasjonssystemer, fordi mye nyskaping og læring skjer i systemer. 
 
Virkemidler må rettes inn mot bedrifters reelle behov (for mer enn økonomisk 
hjelp). Støtteapparatet må derfor oppsøke bedriftene og drøfte deres behov for 
bistand og målsettinger. 
 
Virkemiddelapparatet må bygge opp et system for egen læring, slik at 
virkemidler og strategier kan endres i tråd med læring i virkemiddelapparatet, 
endringer i det lokale næringslivet og ”ytre” betingelser. 
 
I rapporten pekes det videre på behovet for at virkemiddelaktører i Indre 
Finmark: 

Fokuserer på å få til en læreprosess i de enkelte bedriftene, så vel som hos 
virkemiddelaktørene selv,  
 
Søker å øke etablererkunnskapen i området, 
 
Retter oppmerksomheten mot å få fram innovasjoner i nye og etablerte bedrifter. 
 
Norut NIBR Finnmark gjennomførte i perioden august 2002 – mai 2003 en 
sluttevaluering av programmet hvor det ble:  

- Analysert hvilke effekter programmet har hatt, med fokus på omstillingslønn 
og næringstiltakene,  

- I hvor stor grad ble målsetningene for programmet nådd og  

- Hva var programmets bidrag til samfunnsutviklingene i Indre Finnmark på 
1990-tallet. 

Norut NIBR Finnmark sin oppsummering var: 

Under hvert av områdene var det utviklet tiltak. Det største enkelttiltaket var 
omstillingslønn og var det eneste tiltaket under levekår. Utvidede økonomiske 
støttemuligheter, gjennom endret regelverk som åpnet for høyere støttesatser og 
mer penger til næringssatsing samt økt bemanning i virkemiddelapparatet, var 
tiltakene innen næringsutvikling. Mens en rekke kurs, undervisnings- og 
motivasjonstiltak var tiltak under kompetanseheving.  
 
Resultatet av tiltakene var ikke entydig positive. Mer enn halvparten av 
omstillerne realiserte ikke overgang til annet arbeid samtidig som 
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næringstiltakene var noe generelle og vanskelig å måle. Etablering av egen 
virksomhet var vanskelig. Organisasjonsmessig ble samarbeidet mellom 
kommunene videreført gjennom Utviklingsselskapet Indre Finnmark. Kautokeino 
valgte her ikke å inngå i dette samarbeidet.   
 
Kautokeino kommune ble i skriv av 31.07.02 fra Kommunal- og 
Regionaldepartementet gitt status som omstillings- og nyskapingskommune, iht 
søknad fra kommunen av 19.02.02. Et viktig utgangspunkt var også Stortingets 
behandling av utjamningsmeldinga hvor levekårene i Indre Finnmark fikk en 
særskilt oppmerksomhet, jf. Inst.S.nr 222 (1999-2000). 

Formannskapet i Kautokeino besluttet den 19.08.02 å nedsette en 
styringsgruppe til å arbeide med strategisk plan for omstillings- og 
nyskapingsarbeidet. I styringsgruppa satt representanter fra næringslivet og 
politikere med observatører fra Finnmark fylkeskommune, Sametinget og SND. 
Styringsgruppens mandat var: 

• Avdekke de sterke og de svake sidene i kommunen, utviklingsmuligheter 
og trusler 

• Etablere en realistisk forståelse og en felles plattform for operativ handling 
• Utforme visjon for arbeidet, hovedmål, satsingsområder og handlingsplan 

for 2003-2004 
• Definere de økonomiske rammer og ansvar 
• Gi de ansvarlige det mandat som trenges 

 

Resultatet var en strategi- og handlingsplan for 2003 – 2008 som ble vedtatt av 
Kautokeino kommunestyre 24. april 2003. Strategiplanen dannet grunnlaget for 
omstillingsprosessen 2003 – 2008. 

3.2 Omstilling 2003 – juni 2006 
Strategiplanen med tilhørende handlingsplan for 2003 med forslag til 
organisering av omstillingsarbeidet ble vedtatt av Kautokeino kommunestyre 
24.04.2003. Styret for Goahtebeallji KF ble utnevnt og hadde sitt første møte 20. 
mai 2003.  

Kautokeino kommunestyret behandlet under sak 0021/03 ”Årsbudsjett 
2003/Økonomiplan 2003 - 2006 – Ny behandling” den 26.06.03 og vedtok 
enstemmig bl.a.: 

I forbindelse med at næringskontoret nedlegges, overføres alle oppgaver og 
ansatte til Goahtebeallji KF mot et tilskudd på kr. 400.000,- pr. år. Alle 
fullmakter som formannskapet og rådmannen har vedrørende 
næringsfondene/kraftfondet, overføres Goahtebeallji KF’s styre fra september 
2003. 

Pr. 01.09.03 ble næringskontoret formelt nedlagt iht Kommunestyrets vedtak.    
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På styremøte i Goahtebeallji KF den 04.09.03 ble Leif Halonen tilsatt som daglig 
leder i Goahtebeallji, mens Kjetil Bjørn ble tilsatt som konsulent. 

Det må konstateres at styret ikke har foretatt noen rekrutteringsprosess, men 
gjennomført et vedtak fra eier Kautokeino kommune (”…overføres alle oppgaver 
og ansatte…”).  

Styringsgruppen hadde i sin behandling drøftet både organisasjonsmodell og 
bemanningsstruktur. Samtidig var Kautokeino i en økonomisk vanskelig situasjon 
og så vel muligheten til å redusere sine kostnader. I ettertid kan en spekulere på 
hvor klok en slik ”sammenblanding” av behov var. I praksis medførte dette at 
hele næringskontorets funksjoner og oppgaver ble overført til Goahtebeallji KF 
som samtidig skulle etablere og drive nyskapings- og utviklingsstrategien uten 
tilføring av flere ressurser. Selv om man hadde etablert et kommunalt foretak 
var det de samme menneskene som skulle gjøre samme jobb, og i tillegg ha 
ansvaret for etablering og gjennomføring av strategi- og nyskapingsarbeidet.  

Følgende konklusjoner gjøres: 

Goahtebeallji KF ble etablert ved at næringskontorets ressurser og oppgaver ble 
overført til selskapet. 

Goahtebeallji KF ble ikke tilført nye ressurser for å ivareta de nye oppgavene 
innen nyskaping og utvikling verken med hensyn til å utføre utviklingsoppgavene 
eller etablere nødvendige rutiner og administrative systemer for disse.  

De overordnede mål for nyskapnings- og utviklingsarbeidet var å styrke 
næringsgrunnlaget gjennom: 

• Etablering av lønnsomme arbeidsplasser 
• Økt verdiskapning gjennom en mer robust og bredere næringsstruktur 
• Styrket utviklingsevne hos aktørene 
• Rolleavklaring og effektivisering av kommunens oppgaver i 

næringsutvikling 
• Nettverksbygging og samhandling i regionen. 
• Aktivt bruk av kommunens kompetanseorganisasjoner og -bedrifter. 

 
Det ble høsten 2004 gjennomført en strategisamling som skulle gi ”nytt liv” i 
nyskapings- og utviklingsarbeidet. Der ble det fastslått: 

Goahtebeallji har så langt vært for preget av forvaltningsoppgaver.  Dette betyr at 
administrasjonen og styret har brukt mye tid og ressurser på å behandle søknader om 
økonomisk støtte til enkeltprosjekter og bedrifter.  Vi skal fortsatt gjøre dette i 
tilstrekkelig grad. Goahtebeallji sin viktigste jobb er ikke å fordele penger.  
Organisasjonen skal derimot være en utadrettet og oppsøkende virksomhet – på jakt 
etter de beste prosjektene i Kautokeino.  Goahtebeallji skal være en samarbeidspartner 
for bedrifter, etablerere og andre som har reell vilje og evne til å skape resultater i form 
av ny næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser. 
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Våren 2005 ble det større diskusjon omkring nyskapingsarbeidet og bruk av 
midlene. Kommunestyret nedsatte 31. mars 2005 en arbeidsgruppe som skulle 
se på planer og rutiner. I forbindelse med behandling av regnskap og årsmelding 
vedtok kommunestyret 30. juni 2005 å utsette denne inntil arbeidsgruppens 
rapport forelå. I denne situasjon gikk styreleder av med umiddelbar virkning. 
Etter hvert fikk hun følge av resten av styret. Arbeidsgruppen framla sin rapport i 
desember 2005. Rapporten fant ikke noe konkret galt, men kom med en rekke 
anbefalinger mht større proaktivitet i styret, klarere rolledeling mellom kommune 
og utviklingsselskap samt forbedrede rutiner for økonomistyring og rapportering.  

Styret har i perioden 2003 – 2006 hatt følgende sammensetning: 

 

Funksjon\ 
tidsperiode 

2003 – høsten 2005 Sommer/ 
Høsten 2005 

1/1-2006 – 15/6-2006 

Styreleder Evy-Ann Midttun Uro i styret og 
blant 
politikere. 
Styret sa fra 
seg sine verv. 
Programmet 
stoppet noe 
opp. 

Isak Mathis O. Hætta 

Styrets nestleder Anne Lajla Utsi Ravdna Sara O. Hætta 

Styremedlemmer Sunniva Juhls 
Ellen Inga B. Turi 
Ole Klemet Anders 
Hætta 
Mikkel Per M. Bongo 
Isak Thomas Triumf 

Klemet O. Hætta  
Sara Anne Marie Eira Gaup 
Hans Olav Nilsen 

Observatører: 
Sametinget 
Finnmark f-komm. 
Innovasjon Norge 
NAV 

 
Per A Bær 
Kai Kilvær 
Terje Gustavsen 
Sindre Murud 

 
Per A Bær 
Kai Kilvær 
Terje Gustavsen 
Sindre Murud 

   

Daglig leder Leif Halonen Leif Halonen 

Ansatte  Kjetil Bjørn Berit Ragnhild Triumf 50% 

 

Høsten 2005 var preget av usikkerhet. I november 2005 ble det gjennomført et 
viktig seminar på Ongajoksætra som konkluderte med  

Visjonen er god og samlende. 
I praksis har ikke kommunen tatt ansvar for innsatsområdene sosiale og 
samfunnsmessige rammebetingelser 
Strategisk plan er ikke spisset nok – det må prioriteres klarere hva som skal 
gjøres 
Det må lages kvantitative mål ut over ”20 nye arbeidsplasser pr år” 
 

Dette, sammen med en konkret anbefaling fra ovennevnte arbeidsutvalg om 
rullering av strategisk plan innen 24. mars 2006 medførte at en revidert 
strategisk plan ble utarbeidet og godkjent av kommunestyret 23. mars 2006.  
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3.3 Omstilling juni 2006 – 2008  
Styret fra juni 2006 har vært: 

Funksjon\tidsperiode 15/6-2006 – 3|/12-2008 2009 - 

Styreleder Raymond Robertsen Klemet Erland Hætta 

Styrets nestleder Sara Anne Marie Eira Gaup Ellen Aina Eira 

Styremedlemmer Mikkel Nils Andersen Sara  
Ole Magnus Triumf,   
Brita Triumf,    
Erik Lund,    
Ellen Aina Eira   

Johan Daniel Hætta 
Mikkel Isak J Hætta 
Stina Petterson Kiuru 

Observatører: 
Sametinget 
Finnmark fylkeskomm 
Innovasjon Norge 
NAV 

 
Per A Bær 
Solveig Ballo 
Jan Vasskog 
Sindre Murud 

 
Per A Bær 
Solveig Ballo 
Jan Vasskog 
Sindre Murud 

   

Daglig leder Leif Halonen Leif Halonen 

Ansatte  Berit Ragnhild Triumf -- 

Reiselivsgruppe 2007: 
Børre Berglund, etterfulgt av 
Gunnar Nilsen, leder, 
Isak Mathis Henriksen 
Mathis H. K. Sara 

 

 

Goahtebeallji KF har i løpet av 2006 klart å profilere seg som næringsutviklings-
organisasjonen i Kautokeino. Det har vært gjennomført en bevisst mediastrategi 
med fokus på positiv omtale. Viktigheten av at Goahtebeallji KF ble identifisert 
som del av ”the winning team” var en klar målsetting hos styret.  

Det er blitt et godt samarbeid med kommunen både på politisk og administrativt 
nivå. Oppgaver ble fordelt og det ble en noe mer koordinert innsats. Samarbeidet 
skapte større legitimitet av selskapet. Kautokeino kommune har tatt på seg 
ansvaret for de sosiale og samfunnsmessige rammebetingelser slik de 
fremkommer i strategi- og handlingsplanen. Det er imidlertid noe uklart i hvilken 
grad det er utarbeidet årlige handlingsplaner med klare resultatkrav.  

Goahtebeallji KF har i denne perioden fokusert spesielt på reiseliv og fulgt opp 
både med ressurser og krav til resultat. Dette gjenspeiles også i intervjuene. 
Samtlige nevner her en mer positiv utvikling av reiselivsbransjen spesielt og en 
mer positiv holdning til næringsutvikling generelt.  Det viktigste resultat var at 
hotellet ble bygd og kom i drift. Det må understrekes at dette var mulig fordi alle 
gode krefter bidro.  
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4.0 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

4.1 Utgangspunkt 
Befolkningsutviklingen i Kautokeino: 

Tabell: Folketallsutviklingen fra 1951 og fram til 2009 

Årstall 
Folke-

mengde 
Fødte Døde 

Fødsels-
overskudd 

Inn-
flytting 

Ut-
flytting 

Netto 
innflytting 

Folke-
tilvekst 

1951 1559 54 22 32 20 25 -5 27 
1960 1863 63 18 45 39 25 14 83 
1970 2507 69 15 54 156 154 2 71 
1980 2855 50 23 27 117 140 -23 4 
1990 2953 52 25 27 95 113 -18 10 
1996 3162 48 17 31 121 137 - 16 14 
1997 3176 47 23 24 88 147 - 59 - 36 
1998 3140 41 15 26 100 139 - 39 - 19 
1999 3121 41 24 17 60 130 - 70 - 53 
2000 3068 57 18 39 92 123 - 31 8 
2001 3076 37 15 22 103 147 - 44 - 24 
2002 3052 43 25 18 88 137 - 49 - 30 
2003 3022 43 17 26 95 141 - 46 - 20 
2004 3002 34 19 15 116 131 - 20 - 5 
2005 2997 51 18 33 86 118 - 32 1 
2006 2998 48 14 34 70 137 -67 -33 
2007 2965 47 19 28 96 143 -47 -18 
2008 2947 41 19 22 151 148 3 24 
2009 2971        

Folkemengde er pr 1. Januar    Tall hentet fra www.ssb.no 

Folketallet har gått ned med 51 personer fra 1. jan 2003 til 1. jan 2009. 

På den annen side har folkemengden doblet seg i perioden 1951 – 1995. 

 

Ledighetsutviklingen i Kautokeino: 

Antall helt ledige pr desember i følgende år: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

124 122 140 124 143 109 128 92 109 149 

SSB-tall. *pr april 2009 

 

Ledighetstallene for 2003 – 2008 er av SSB illustrert slik: 

http://www.ssb.no
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Som det fremgår av ovenstående har ledigheten gjennomgående vært lavere de 
seneste årene, men fortsatt mer enn dobbelt av gjennomsnittet for Finnmark. 

Sysselsettingen:  

Tall fra NAV viser følgende utvikling: 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1.446 1.470 1.498 1.475 1.510 1.540 1.549 1.586 

 

I perioden 2002 – 2008 har antall sysselsatte økt med 116 samtidig som det har 
vært en befolkningsnedgang på 51.  

 

4.2 Målsetting 
Strategiplanen for 2003 – 2006 hadde følgende målstruktur: 
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Visjon:
Kautokeino kommune – et moderne, gjestfritt samfunn, bygd på samiske 

verdier – for utvikling og gode levekår

Hovedmål:
Medvirking til etablering av 20 nye arb.pl. pr år

Redusert ledighet
Bedre levekår og inkludering av tilflyttere

Kompetanseheving og tilgang på kompetent arbeidskraft

Bergverk og 
mineral

Reiseliv og 
kultur

Produksjons-
bedrifter

Inkludering/ 
integrering 
tilflyttere

Kommuni-
kasjon og edb

Næringsutvikling
Sosiale 

rammebetingelser
Samfunnsmessige 
rammebetingelser

Målstruktur Kautokeino 2003 – 2006 

 

I forhold til de tre innsatsområdene beskrevet i strategiplanen og 
handlingsplanen for utvikling og nyskaping er det en forholdsvis klar 
arbeidsfordeling mellom kommunen (ordinære oppgaver innenfor oppbygging av 
samfunnsmessige rammebetingelser og sosiale rammebetingelser) og 
utviklings- og nyskapingsorganisasjonen, som i hovedsak skal fokusere 
på næringsutvikling. 

Strategiplanen ble rullert våren 2006 og endret til følgende: 

Visjon:
Kautokeino kommune – et samisk samfunn i utvikling

Hovedmål:
Å utvikle Kautokeino kommune som et attraktivt 

samisk samfunn for både innbyggere og næringsliv

Nye og varige 
arbeids-
plasser

Videreutvikle 
eksisterende  
arb.plasser

Redusert 
arbeids-
ledighet

Næringsutvikling

Målstruktur Kautokeino 2006 – 2008 

Inkludering/ 
integrering 
tilflyttere

Kommuni-
kasjon og edb

Sosiale 
rammebetingelser

Samfunnsmessige 
rammebetingelser

Videreføre 
Goahtebeallji 

KF
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Som i forrige strategiplan var innsatsområdene sosiale og samfunnsmessige 
rammebetingelser kommunens ansvar. Dette ble også understreket i seminaret 
på Ongajoksætra i november 2005 og i arbeidsgruppens rapport av desember 
2005. Utviklings- og nyskapingsselskapet Goahtebeallji KF har ansvaret for 
innsatsområdet næringsutvikling.  

Målene i innsatsområdet ”næringsutvikling” er beskrevet som følger: 

2003 2006 

Følgende bransjer/ 
virksomhetsområder prioriteres:  

Bergverk og mineralutvinning 

Kultur og reiseliv/turisme (Kautokeino 
som kulturkommune) 

Produksjonsbedrifter som utnytter 
råvarer fra utmark eller har basis i 
samisk kultur og kompetanse 

Offentlige arbeidsplasser inklusive 
forskning og undervisning hvor det er 
etablerte fagmiljøer og arbeidskraft 
eller et potensiale for å innfri disse 
etableringsforutsetningene 

 

1.1. Gjennom arbeidet skal det bidras 
til etablering av minimum 20 nye og 
varige arbeidsplasser pr. år i 
eksisterende eller nyetablerte 
virksomheter. Dette skal skje via støtte 
til felles bransjetiltak (for eksempel 
kompetanseheving, nettverksbygging, 
markedsundersøkelser) og 
bedriftsspesifikke tiltak som 
markedsundersøkelser, 
foretningsplanlegging, tilrettelegging 
av lokaler etc.  

1.2. Næringslivsutøvere og bedrifter 
skal få etablert en institusjon hvor 
de får relevant rådgiving til egen 
virksomhet, hjelp til finansiering av 
utviklingsprosjekter og bransjetiltak 

Følgende delmål med tilhørende 
strategier er valgt:   

Å etablere nye og varige 
arbeidsplasser i Kautokeino 

Være offensiv og posisjonere seg når 
nye offentlige arbeidsplasser skal 
etableres 

Markedsføre de næringsmessige og 
naturgitte fortrinnene kommunen 
besitter 

Tilrettelegge for næringslivet gjennom 
forutsigbare rammebetingelser 

Videreformidle lokal kunnskap som er 
etablert over tid (eksempelvis 
festivalkunnskap) 

 

Å videreutvikle eksisterende 
arbeidsplasser 

Motivere og legge til rette for 
ekspansjon og utvikling av bedrifter 

Satsing på produktutvikling  

Satsing på markedsutvikling 

 

Å redusere arbeidsledigheten slik 
at den nærmer seg fylkesnivå 

Fortsette og videreutvikle det gode 
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2003 2006 

samt veiledning mht til prosjektstøtte 
fra andre relevante kilder som SND, 
fylkeskommunen og Sametinget. 

1.3 Nye arbeidsplasser bør ikke 
etableres på en slik måte at de gir 
negativ sysselsettingseffekt i andre 
virksomheter, som eksempelvis 
primærnæringer spesielt reindriften.  

samarbeidet med Aetat 

Motivere innbyggerne til å ta høyere 
formell utdanning 

Holdningsskapende arbeid  

 

Å videreføre Goahtebeallji KF 

Næringsutvikling i fokus  

Ressursbruken skal spisses 

Større fokus på resultatorientering  

 

I de årlige handlingsplaner er det angitt prosjekter og tiltak som skulle bidra til 
at målene ble oppfylt. Handlingsplanene for 2003 til 2005 var preget av mer 
generell beskrivelse av mulige tiltak uten at det var beskrevet formål og/eller 
målsatte størrelser.  

Fra 2006 ble dette strammet inn og det ble anført mål/formål med det enkelte 
prosjekt/tiltak. De fleste formuleringer var imidlertid fortsatt mer av kvalitativ art 
og i liten grad kvantitativ. Samtidig gikk man i strategiplanen bort fra målet om 
20 nye arbeidsplasser pr år.  

4.3 Resultat  
Innledning 

I forberedelsene til omstillingsprogrammet er demografiske faktorer som 
utvikling av folketall, alderssammensetning totalt og fordelt på kjønn, 
arbeidsledighet og kanskje spesielt sysselsettingssituasjonen i reindrifta tillagt 
vekt. Som det fremgår av kap 4.2 er imidlertid ikke denne situasjonen målsatt 
spesielt ut over ”20 nye arbeidsplasser pr år” (strategiplan 2003 – 2008). I 
Strategiplan 2006 – 2008 er det lagt fokus på utvikling av nye arbeidsplasser og 
bevaring av eksisterende uten å tallfeste dette. Tallfestingen med fordeling på 
bransjer/innsatsområder er imidlertid gjort i handlingsplanen for henholdsvis 
2007 og 2008. Det kan imidlertid ikke ses at ledighetsutfordringene innen 
reindrift er spesielt ivaretatt. 

Det er hvert år utarbeidet en årsmelding. Årsmeldingene for 2003 og 2004 
omtaler antall arbeidsplasser mens årsmeldingene for 2005 – 2006 gir en 
oppsummering av hva som er gjort/oppnådd i de enkelte prosjektområdene. 
Årsmeldingene for 2007 og 2008 rapporterer ikke grad av måloppnåelse i 
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relasjon til målsettinger gitt i handlingsplanen. Ingen av årsmeldingene 
drøfter/rapporterer endringer i de demografiske forhold. I arbeidsgruppens 
rapport av desember 2005 ble det anbefalt at kommunestyret måtte stille krav til 
innhold i årsrapporten. Det kan imidlertid ikke sees at årsrapporten er endret i 
omstillingsperioden.  

Utvikling i folketallet 

I kapittel 4.1 fremgår det at folkemengden har gått ned med 51 personer i løpet 
av omstillingsperioden. I 1997 var folkemengden ”all time high” med 3.176 mens 
den 31.12.2008 var 2.971, altså en reduksjon på 205 hvilket tilsvarer en 
reduksjon på 6,5%. Reduksjonen i seg selv er ikke alvorlig, men prognosen 
videre viser en kontinuerlig reduksjon (SSB-tall): 

Innbyggere 1.1.2009: 2 971 
Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-20301  

 

  1Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst) 

Sysselsettingen 

Til tross for reduksjon i befolkningstall har sysselsettingen i omstillingsperioden 
iht NAV økt med 116 til 1.586, det vises til tabell i kap 4.1.  

Arbeidsledige  

Antall arbeidsledige i omstillingsperioden er redusert med 31 til 109, det vises til 
tabell i kap 4.1. Dersom en ser på utviklingen i 2008 med spesiell fokus på 
desembertallene har Kautokeino en ledighet på 6,7% mot snitt Finnmark 3,1%. 
Over året er det bare Vardø som har høyere prosentvis ledighet (Tabell hentet 
fra NAV hjemmeside).  
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Helt ledig i prosent av arbeidsstyrken 2008

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Finnmark 3,4 3,3 3,1 3,2 3,0 3,0 3,5 3,5 3,3 2,9 2,9 3,1

Vardø 8,6 7,8 8,1 7,7 7,2 7,8 9,2 8,9 6,7 6,7 6,0 6,4
Vadsø 3,1 3,0 2,6 2,5 2,2 2,3 2,5 2,3 2,1 2,1 2,3 2,4
Hammerfest 1,7 1,6 1,6 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 3,4 2,3 2,6 2,6
Kautokeino 6,8 7,3 7,1 7,7 7,2 7,3 8,5 7,8 6,2 5,7 6,5 6,7
Alta 2,3 2,5 2,2 2,6 2,3 2,4 2,9 3,0 3,0 2,4 2,5 2,9
Loppa 4,0 3,1 3,8 3,8 3,7 4,2 4,6 4,6 3,3 3,7 3,3 3,7
Hasvik 4,2 3,6 3,2 4,4 5,4 5,0 5,8 3,8 3,8 3,4 4,4 4,4
Kvalsund 3,3 4,1 3,9 3,5 3,4 3,2 2,3 2,8 3,2 3,6 4,4 5,1
Måsøy 3,9 3,3 2,9 3,0 2,9 3,6 3,2 5,7 2,9 2,0 1,9 2,3
Nordkapp 4,7 4,5 3,9 4,8 4,8 4,1 4,5 5,5 4,3 4,9 4,4 4,6
Porsanger 2,4 2,3 2,6 2,3 2,0 1,7 2,7 2,6 2,5 2,1 2,1 2,0
Karasjok 4,6 3,3 3,6 3,4 3,1 3,5 5,1 4,3 2,6 2,7 2,6 2,7
Lebesby 5,2 4,8 3,7 3,1 3,2 4,2 4,2 6,2 4,5 5,9 3,9 4,7
Gamvik 4,6 6,7 5,1 3,4 4,3 3,3 2,9 3,9 5,5 6,7 6,7 7,5
Berlevåg 6,7 5,3 6,3 6,1 4,5 3,7 6,3 6,9 4,3 4,7 3,7 3,9
Tana 3,5 3,4 3,0 3,8 4,1 3,5 3,8 3,9 2,6 2,0 2,7 3,3
Nesseby 3,2 2,7 3,2 2,3 2,6 3,0 2,8 3,3 2,1 1,9 1,6 1,9
Båtsf jord 7,1 7,1 6,9 7,2 6,4 7,0 6,6 7,1 7,3 5,1 4,5 4,3
Sør-Varanger 2,3 2,4 2,3 2,0 2,0 1,6 1,8 1,8 1,3 1,2 1,2 1,5  

4.4 Konklusjon målsetting 
Visjonen er noe man skal strekke seg etter. I målstrukturen for 2006 – 2008 
(kap 4.2) er nok så vel visjon som hovedmål å betrakte mer som visjon enn mål.  

Mål er noe som skal oppnås innen en bestemt tid. Det enkleste er da mål som 
kan kvantifiseres. PLP setter følgende krav til mål: 

S = det skal være spesifisert hva som skal være resultatet 
M = resultatet skal være målbart  
A = det skal være akseptert og forankret blant aktørene 
R = det skal være realistisk å oppnå, men allikevel noe å strekke seg etter 
T = det må være tid og kostnadssatt 
 
Når målene blir mer beskrivende og kvalitative er det vanskelig å måle. 
Intervjuundersøkelsen konkluderte slik: 

På en skala fra 1 til 6: 1 2 3 4 5 6 Snitt SMART
Forankring av programmet 0 2 3 4 1 0 3,4 A
"De rette" mål og strategier 0 0 1 2 7 1 4,7 S
Hva har programmet oppnådd? 0 1 6 6 1 0 3,2 M + R
Hva er oppnådd i din virksomhet? 0 1 3 1 2 0 3,6 M + R
Hva er oppnådd i Kautokeino kommune? 0 0 3 4 4 0 4,1 M + R
Var organisasjonsformen vellykket? 0 1 1 5 4 0 4,1
Er måloppnåelse formidlet og akseptert? 0 4 3 3 3 0 3,4 S + A  

Når det gjelder ”spesifisert” er det en helt klar oppfatning at strategiplanen har 
truffet ”inner-tier” når det gjelder hva som er viktig å ta fatt på i innsatsområdet 
næring. Samtlige som er intervjuet har trukket fram at det var ”de rette mål og 
strategier”. 

”Målbarheten” og ”realismen” har imidlertid større sprik. Det var vanskelig for 
intervjuobjektene å peke på konkrete resultat som skyldes 
omstillingsprogrammet. På den annen side var alle enige om at det er blitt større 
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optimisme og framtidstru i kommunen. Det var en nøktern realisme i 
vurderingene selv om flere mente at man kunne ha fått til mer.  

Programmets ”aksept” er vanskelig å måle. På den ene side er det en entydig 
aksept på at det er valgt de rette strategier, men på den annen side er det 
vanskelig å få frem en oppfatning av om hva som er oppnådd. Det var meget 
uklart om resultatene kom ”på grunn av” eller ”til tross for” 
omstillingsprogrammet. 

”Tid og kostnadssatt” ble ikke konkret etterspurt i intervjuene.  

Innenfor innsatsområdet næring og de prioriteringer som ble gitt der er følgende 
oppnådd: 

Hovedmål 2003 – 2006 Resultat 

Nye arbeidsplasser – 20 pr år Målt de to første årene, i sum syntes det 
oppnådd 

Tiltak som reduserer ledigheten Ikke fokusert direkte i tiltak, men gjennom 
tiltak om etablering og utvikling har en bidratt 
til dette  

Tiltak for å bedre levekår og 
inkludering av tilflyttere 

Ikke under innsatsområde næringsutvikling. 
Oppgave for kommunen, resultat ikke målt. 

Tiltak kompetanseheving og 
bedre tilgang på kompetent 
arbeidskraft 

Flere tiltak gjennomført.  

 

 

Hovedmål 2006 – 2008 Resultat 

Etablere nye og varige 
arbeidsplasser i Kautokeino 

Det er etablert nye arbeidsplasser. Det er ikke 
registrert antall ut over at det i 
omstillingsperioden totalt er økt med 116 
netto – brutto må det være langt flere da bl a 
call-senteret er nedlagt i perioden. På den 
annen side omfatter endringen både private 
og offentlige arbeidsplasser. 

Videreutvikle eksisterende 
arbeidsplasser 

Det er videreutviklet nye arbeidsplasser i 
eksisterende virksomheter – og det er 
potensiale for flere. 

Redusere arbeidsledigheten slik Arbeidsledigheten i 2003 var i snitt hhv 5,3 og 
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Hovedmål 2006 – 2008 Resultat 

at den nærmer seg fylkesnivå 9,3% for Finnmark og Kautokeino, og i 2008 
var gjennomsnittet hhv 2,9 og 6,6%. Relativt 
sett har det således ikke vært noen positiv 
endring.  

Videreføre Goahtebeallji KF Utført. 

 

5.0 STRATEGIUTVIKLING  

5.1 Strategier  
Som anført over i kap 4.4 var det unison enighet om at de valgte strategier var 
de rette.  

Det er viktig å være klar over at strategiplanen gjelder for kommunen, og at 
Goahtebeallji KF kun har ansvaret for gjennomføring av strategi 1: Nærings- og 
virksomhetsutvikling. De to andre strategiene; Sosiale rammebetingelser og 
Samfunnsmessige rammebetingelser har kommunen ansvaret for.  

Strategien Næringsutvikling er igjen delt inn som det fremgår av tabell i kap 4.2.  

En kort oppsummering av områdene er som følger: 

Reiseliv: Dette område er det område hvor en har oppnådd mest. Dette skyldes 
både at reiseliv ble organisert som eget prosjektområde med egne ressurser og 
at det er utarbeidet egne strategier og prosjekter. Det har også vært svært viktig 
at Goahtebeallji KF tok ansvar og sikret seg hotelltomta. Hotellet er kommet i 
drift. 

Bergverk og Mineralutvikling: Arbeidet med Naranas-veien og steinbruddet har 
tatt lengre tid og ressurser enn forventet. Men prosjektet har vært politisk 
følsomt og vanskelig. Det ser nå ut som om det har lyktes.  

Utmarksnæring og videreforedling: Arbeidet med slakteriet og videreforedling av 
reinkjøtt er gjennomført. Oppdrett av abbor er stoppet opp, og det samme 
gjelder da mottaksstasjon for innlandsfisk. Det er gitt støtte til duodji-
produksjon. 

Kultur: Det er gitt støtte til forskjellige festivaler og ungdomstiltak. 
Filmlandsbyen er fraktet til Kautokeino og venter på ressurser for å bli satt opp.  

Kompetanse: Det er gjennomført en rekke kurs og seminarer, herunder også 
etablereropplegg. 



19 

 

Sektorovergripende tiltak: Goahtebeallji KF har bidratt til en rekke tiltak i 
samarbeid med næringsliv og kommune både lokalt, regionalt og internasjonalt 
(mot Finland).  

5.2 Drøfting 
Innledning 

Goahtebeallji KF har prioritert næringslivets behov. Det betyr at offentlige 
arbeidsplasser ikke har inngått i selskapets oppgaver. Med de til dels små 
midlene som var stilt til rådighet synes dette å være en god prioritering. I 
strategiplanen har en også prioritert utvikling av eksisterende næringsliv foran 
akkvisisjon. Dette synes også å være en rett prioritering, ikke minst på grunn av 
den utvikling som skjedde med call sentervirksomheten.  

Utvikling eksisterende næringsliv 

Goahtebeallji KF har tatt tak i eksisterende næringsliv og utfordret og 
oppmuntret dette til videre utvikling. Sett i lys av de grunnleggende 
problemstillinger med arbeidsløshet innen reindriftsnæringen kan en imidlertid 
stille et spørsmålstegn ved om de har konsentrert seg nok om den type 
arbeidsplasser som passer til de som er blitt overtallige i næringen. Den største 
utvikling har nok kommet innen reiseliv. I etterpåklokskapens klare lys kan man 
spekulere litt på om det skulle vært gjort mer spesielt innen utmarksnæring og 
videreforedling av lokale råvarer.  

Finansiering fra det ordinære virkemiddelapparatet 

De siste 6 år før omstillingsperioden har Innovasjon Norge og Finnmark 
fylkeskommune tildelt følgende midler til næringslivet i Kautokeino: 

Virkemiddel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 SUM
Lavrisikolån/flåtelån 0 1 162 000 378 000 3 325 000 0 64 000 4 929 000

Risikolån 600 000 627 000 150 000 2 400 000 250 000 440 000 4 467 000
Investeringstilskudd 910 000 686 000 786 000 985 000 500 000 592 000 4 459 000
Tilskudd for øvrig 142 000 964 000 421 000 1 687 000 1 548 500 2 357 000 7 119 500

Fylkeskommunen - tilskudd 2 671 100 2 270 400 7 045 125 1 924 000 75 000 0 13 985 625
TOTALT 4 323 100 5 709 400 8 780 125 10 321 000 2 373 500 3 453 000 34 960 125  

I løpet av omstillingsperioden er det tildelt som følger: 

Virkemiddel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SUM
Lavrisikolån/flåtelån 456 600 237 000 0 400 000 0 0 1 093 600

Risikolån 1 850 000 1 930 000 475 000 1 590 000 270 000 1 500 000 7 615 000
Investeringstilskudd 1 700 000 3 271 000 990 000 2 509 000 902 600 482 000 9 854 600
Tilskudd for øvrig 2 342 000 4 060 560 4 016 640 10 187 775 2 187 875 5 678 684 28 473 534

Fylkeskommunen - tilskudd 3 915 000 3 000 000 3 000 000 3 350 000 3 084 135 5 500 000 21 849 135
TOTALT 10 263 600 12 498 560 8 481 640 18 036 775 6 444 610 13 160 684 68 885 869  

Som en ser er det i løpet av omstillingsperioden tildelt 4 ganger flere midler fra 
Innovasjon Norge og nesten 2 ganger fra fylkeskommunen. Dette tyder på at 
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næringslivet har klart å utnytte det ordinære virkemiddelapparat i tillegg til 
omstillingsmidlene. Det må betegnes som meget bra – ikke minst siden man 
akkurat har gjennomført en omstilling! 

Finansiering av omstillingsarbeidet 

Goahtebeallji KF har finansiert næringsutviklingen gjennom tilskudd fra Finnmark 
fylkeskommune, Kautokeino kommune og bruk av hhv næringsfond og 
forsvarsfondet. En grov oversikt i tusen kroner er som følger: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 SUM
Tilskudd Fylkeskommunen 3 750        3 000      3 000      3 350       3 000      3 400      19 500       
Tilskudd Kautokeino 1 250        1 000      1 000      1 100       1 000      1 000      6 350          
Tilskudd drift 400            400          400          1 200          
Finansinntekter 272            212         67            551             
Næringsfond/forsvarsfond 971          243          1 164       1 400      3 778          
sum inntekter 5 672        5 371      4 643      5 614       4 212      5 867      31 379       

Sum ressursbruk 4 687        4 650      5 075      5 501       4 159      6 037      30 109        

5.3 Konklusjon 
De valgte strategier har vært ”de rette” for Kautokeino. Innsatsområdet 
”Næringsutvikling” har vært ansvaret til Goahtebeallji KF. Størst innsats og 
påfølgende resultat har vært på kultur og reiseliv.  

Det er uklart om mål og ressursinnsats i innsatsområdene ”Sosiale 
rammebetingelser” og ”Samfunnsmessige rammebetingelser” har vært klar nok. 
Ansvaret for disse strategiene er tillagt kommunen. Denne sluttrapport har ikke 
gått inn på disse. 

6.0 ORGANISERING OG SENTRALE AKTØRER 

6.1 Generelt om organisasjonsutviklingen 
Som det framgår av kap 3.1 er det mye erfaring som ligger bak etablering av 
Goahtebeallji KF. I strategiplanen av 2003 er det et eget kapittel om organisering 
av utviklingsarbeidet. Dette betyr at styringsgruppen har lagt stor vekt på å få til 
en effektiv organisering. Styringsgruppen har drøftet organisasjonsmodell, 
styresammensetning og krav til kompetanse i omstillingsorganisasjonen.  

Kommunestyret har behandlet innstillingen og i prinsippet fulgt den med et 
sentralt unntak: den nye organisasjonen skulle ikke bare overta 
næringsavdelingens oppgaver, men også bemanningen. Styringsgruppens 
ansettelse av daglig leder og prosjektleder ble derfor gjort med ”påholden penn” 
uten muligheter for styret til å påvirke dette.  
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6.2 Nærmere omtale av Goahtebeallji KF 
Goahtebeallji KF overtok alle oppgaver til næringsavdelingen og skulle samtidig 
planlegge og følge opp nyskapings- og utviklingsarbeidet i kommunen uten at 
det ble gitt ekstra personressurser til dette. At selskapet dermed ble avhengig av 
å utnytte eksterne ressurser i arbeidet er naturlig og nødvendig.  

Utfordringen her var at selskapet fortsatt skulle være næringsavdeling og 
samtidig utviklings- og nyskapingsavdelingen til kommunen. Det var derfor på 
den ene side viktig med et nært forhold til kommunen for å sikre at oppgaver, 
strategier og mål var klart forankret i kommunen, og på den andre side at 
selskapet kunne drive tilstrekkelig selvstendig til at også næringslivet oppfatter 
selskapet som ”sitt”. Dette har vært en vanskelig balansegang.  

Styresammensetningen synes reflektert og preget av så vel kompetanse som 
representativitet. Kommunestyret skal ha ros for å ha etablert et profesjonelt 
styre. På den annen side gjorde man kanskje litt for hastig inngrep i selskapet i 
forbindelse med motstridende rapporter i 2005. Kontinuitet og fremdrift har lidd 
under det. Resultatet ved revisjon av strategiplanen ga imidlertid en ny giv med 
et nytt styre som satte ny fart på nyskapings- og utviklingsarbeidet.  

Utvidelsen av styret med observatører var hensiktsmessig. Grad av engasjement 
hos observatørene synes å ha vært noe varierende. Et større engasjement kunne 
i visse saker vært ønskelig. I sum har det imidlertid vært tilfredsstillende. 

Anbefalingen av å etablere selskapet utenfor rådhuset var relevant. Det ble 
imidlertid noe ”motstridende” ved at de samme funksjoner fortsatt skulle gjøres 
av de samme personene samtidig som nyskapings- og utviklingsarbeidet skulle 
profileres og tillegges betydelig vekt. Kanskje skulle profileringen av 
Goahtebeallji KF vært gjort enda tydeligere.  

Det kan synes som om samordning og koordinering mellom Goahtebeallji KF og 
kommunen ikke var sterk nok. Utviklings- og nyskapingsarbeidet hadde tre klare 
strategier hvor ansvaret var fordelt mellom utviklingsorganisasjonen og 
kommunen. Det kan imidlertid virke som om samordningen har haltet litt her, 
det gjelder både politisk og administrativt.  

Den kompetanse som er utviklet i Goahtebeallji KF er videreført. Det er i den 
sammenheng viktig at det nye styret har meget klare handlingsplaner for den 
videre utvikling. Det er imidlertid betenkelig at ressursinnsatsen i selskapet er 
redusert til ett årsverk. 

6.3 Aktørgruppers engasjement  
I omstillingsarbeid generelt fokuseres det på de tre basisgruppene som er 
sentrale og kritiske aktører i nyskapings- og utviklingsarbeidet: 

- Politikerne og dermed befolkningen 
- Kommuneadministrasjonen 
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- Det lokale næringsliv 
 
Det er nødvendig at de samordner og koordinerer utviklingsprosessen. 
Nedenfor følger en nærmere omtale av de viktigste lokale aktørgrupper: 

Politikere: Som anført i kap 6.1 syntes politikerne bevisst på at det skulle være 
et kompetent styre med overvekt fra næringslivet. Samtidig har det vært viktig 
at ordfører har deltatt på styremøtene. Rolledelingen mellom selskapets styre og 
administrasjon og eier (kommunestyret) kunne kanskje til tider vært noe 
tydeligere med hyppigere kommunikasjon og drøfting/begrunnelse av tiltak, noe 
som kanskje hadde ført til en smidigere samordning. 

Kommuneadministrasjon: En sitter igjen med en liten følelse av at 
kommuneadministrasjonen til en viss grad ”meldte seg ut” av nyskapings- og 
utviklingsprosessen. Det synes ikke å ha blitt det nære samarbeid som en 
vurderer som nødvendig for å realisere hele strategiplanen. En kunne ha ønsket 
seg en mer proaktiv holdning fra begge parter. Goahtebeallji KF er en del av 
kommunen og dette er spesielt omtalt i kommunelovens kapittel 11. Kanskje 
burde rådmannen også vært observatør i styret. 

NAV: Med den begrunnelse som lå som basis for omstillingsprosessen var NAV 
en sentral part i nyskapings- og utviklingsarbeidet. De ressurser de rådde over 
var viktige i utviklingsarbeidet. Det har vært et potensiale for et enda nærmere 
samarbeid mellom Goahtebeallji KF og NAV. 

Lokalt næringsliv: De prioriterte bransjer og sentrale næringslivspersoner har 
vært engasjert og trukket inn i arbeidet både gjennom seminarer, 
prosessamlinger, foreninger og styrearbeid. Lokale rådgivere har vært trukket 
inn i utviklingsoppgaver. 

Fagforeninger: Disse synes i liten grad engasjert i arbeidet. Kanskje det skyldes 
at det ikke har vært prioriterte oppgaver som har fenget deres interesse.  

Interesseforeninger (bygdelag, mv): Masi har vært engasjert, for øvrig er en 
usikker på om disse er trukket inn i arbeidet. 

Sametinget: Dette er en meget viktig aktør som også har hatt egen observatør i 
styret. Allikevel synes det som om man i liten grad har fått til et bredere og 
forpliktende samarbeid gjennom felles prosjekter. 

Høgskolene: Det synes som om det har vært vanskelig å trekke både Samisk 
høgskole og Høgskolen i Finnmark inn i nyskapings- og utviklingsarbeidet. Dette 
er ikke spesielt for Kautokeino, men dessverre en utfordring for 
utviklingsarbeidet generelt i Norge.  

Befolkning: Spesielt i begynnelsen ble det avholdt folkemøter. Senere er 
befolkningen mer orientert gjennom media. 
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Innovasjon Norge: Innovasjon Norge har hatt et aktivt engasjement og deltatt 
som observatør i styret. Dette gjenspeiler seg også i at det har vært en 
firedobling i ressurstilskuddet fra det ordinære virkemiddelapparat, se tabell kap 
5.2.  

Finnmark fylkeskommune har også deltatt som observatør i styret og innehatt en 
proaktiv rolle.  

Samarbeid med nabokommunene: Det kan synes som om det har vært et 
nærmere samarbeid med Enontekiö enn de norske nabokommunene.   

6.4 Erfaringer og konklusjoner 
En kan oppsummere organiseringen som følger: 

 Etablering av et eget foretak med eget styre har fungert godt 

 Det har vært et aktivt styre som etter hvert også har blitt noe proaktiv. 
Bruk av observatører i styret var positivt 

 Samhandlingen mellom politikere, kommuneadministrasjon og 
utviklingsselskapet kan forbedres, herunder både ansvarsavklaring og 
kommunikasjon 

 Utviklingsselskapet som også skulle ivareta næringsfunksjonene til 
kommunen var meget tynt bemannet 

7.0 KOMMUNENS OG NÆRINGSLIVETS UTVIKLINGSEVNE 

7.1 Kommunens utviklingsevne 
Det kan synes som det ikke har vært god nok kontakt innover i kommunen og 
det har vært få proaktive tiltak fra administrasjonen. Det har ved flere 
anledninger blitt påpekt at kommunen bør bli mer næringsvennlig, blant annet 
gjennom: 

• Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og 
næringsarbeidet 

• Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet 
• Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet 
• Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet, blant annet ved å 

implementere PLP som et felles verktøy for prosjektutvikling 
 

Det er symptomatisk at prosjektet ”Næringsvennlig kommune” ikke er 
gjennomført til tross for at det var planlagt allerede tidlig i omstillingsperioden.  

Kommunen har hatt ansvaret for strategiene ”Sosiale rammebetingelser” og 
”Samfunnsmessige rammebetingelser”. Disse er omtalt i strategidokumentet, 
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men det er ikke koordinert med strategiområdet ”Næringsutvikling”. Denne 
sluttrapport har imidlertid ikke undersøkt hvilke konkrete mål som er satt og hva 
som er oppnådd. 

Gjennom nyskapings- og utviklingsprosessen har det utviklet seg en større 
forståelse for roller og ansvar, både hos politikere, administrasjon og 
næringslivet. Her er fortsatt et potensiale som må realiseres. 

 7.2 Næringslivets utviklingsevne 
Det har vært gjennomført en rekke kurs og seminarer, prosessamlinger og 
prosjekter hvor næringslivet har deltatt. Et tilbakevendende tema i intervjuene 
var at det var større forståelse for utvikling og hva dette betød samtidig som 
man uttrykte at det var en større optimisme i både næringsliv og befolkning.  

Det er fortsatt en rekke forhold som må bearbeides videre. Reiselivet har fått et 
løft gjennom egen reiselivsplan og samarbeid gjennom ”Destinasjon Kautokeino”, 
”Made in Kautokeino” og ”Utviklingsforum Finnmark”. Rolle- og ansvarsdelingen 
mellom Goahtebeallji KF og virksomhetene er blitt klarere.  

8.0 KONKLUSJONER OG RÅD FOR FREMTIDEN  
Omstillingsperioden 2003 – 2008 i Kautokeino kommune har medført en positiv 
næringsutvikling i Kautokeino. Det er imidlertid ikke mulig å konkretisere om 
dette er ”på grunn av” eller ”til tross for” omstillingsprogrammet. De valgte 
strategier er ansett for å være ”de rette”, og det har vært spesiell innsats mot 
kultur og reiseliv, mineralutvinning og utmarksnæringer. Det er fortsatt et stort 
potensiale som krever oppfølging i de kommende år. Goahtebeallji KF har 
etablert seg som en viktig næringsaktør og vil være et viktig redskap i 
videreføringen. Gjennom kompetansebyggende tiltak, samarbeidsprosjekter og 
bruk av lokale utviklingsressurser er Kautokeino bedre rustet til å videreføre en 
positiv næringsutvikling.  

Det kan synes som om omstillingsressursene på ca 31 mill har medført større 
positiv utvikling i Kautokeino enn det store omstillingsprogrammet for Indre 
Finnmark på 330 mill. 

I fortsettelsen bør følgende vurderes: 

- Det må gis enda klarere og mer kvantitative mål i strategi- og 
handlingsplan. Årsrapportene må i større grad rapportere hva som er 
oppnådd og eventuelt gap i forhold til målsetting. 

- Det må bli nærmere samarbeid mellom politikere – administrasjon – 
næringsliv - Goahtebeallji KF. Det er utviklet en god forståelse av roller og 
ansvarsdeling, men konsekvensen ved ikke å forholde seg til dette bør 
synliggjøres bedre.  
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- Samarbeidet med NAV må gjøres tettere, og det må fokuseres mer på 
utfordringene omkring omstillingen i reindrifta. 

- Høgskolene og andre kompetanseinstitusjoner må involveres sterkere i 
nærings- og samfunnsutviklingen. Dette er en utfordring for 
lokalsamfunnet. Goahtebeallji KF har prøvd, men ikke klart det i 
tilstrekkelig grad.  

- Goahtebeallji KF må tilføres ressurser slik at de kan bli bedre i stand til å 
ivareta sine oppgaver og de forventninger som stilles til selskapet. 

- Kautokeino kommune må bedre det regionale samarbeid, og samtidig 
videreutvikle samarbeidet med nabokommunene i Finland.  
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