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Notat - ekstra finansiering OU-midler
Det er behov for ei tilleggsbevilgning på kr 2 19 000,- til lederutvikling for enhetsledere og
rådm annens ledergruppe i Balsfjord kommune.

Bakgrunn
Rådmannen søkte KS 06.0 1.202 1 tilskudd til gjennomføring av
organisasj onsutviklingsprosess med fokus på ledelse for gjennomføring i 202 1. Søknaden ble
sendt med bakgrunn i at Balsfjord kommune over flere år har hatt behov for å j obbe målrettet
med organisasj onsutvikling, sp esielt med hensyn til å kunne tilrettelegge for mer effektiv drift
og best mulig utnyttelse av de ansattes kompetanse. Prosessen skal involvere kommunens
ledere med fokus på endringsledelse, hensiktsmessig organisering, god økonomistyring og
effektivisering.
Søknadsbeløpet var basert på et prisanslag for lederutviklingsprogram på kr 99 1 000,-, der KS
i henhold til retningslinj ene gir støtte til 70% av det søknadsberettigede beløpet, kr 693 700,-.
Kommunen fikk tilsagn om kr 693 700,-, for gjennomføring i 202 1. Denne fristen har
komm unen fått utsatt til 3 1. 12.2022.
Det betyr at Balsfjord kommune må dekke de resterende 30% selv, samt dekke utgifter til
samlinger; reise og opphold. Den enkelte enhet må dekke reise og opphold til kurssted for
enhetsleder.
Det er kommet inn 2 tilbud på anbudet, der det best antatte tilbudet utgjør en kostnad på kr
956 000,- eks mva. KS refunderer 70% av dette, noe som utgjør kr 669 200,- og Balsfjord
kommunes andel vil da bli kr 286 800,-. Rådmannen har avsatt kr 68 000,- for dette i eget
budsj ett, og vil da mangle deler av finansieringen ; kr 2 18 800,-.

Vurdering
Rådm annen vurderer at behovet for et slikt lederutviklingsprogram er svært nødvendig.
Kommunens ledere må få økt kompetanse til å handtere kommunens utfordringer og behov i
framtiden. Vi har en del nye ledere, og sammen må vi få innsikt og kunnskap om vårt
forbedringspotensiale. Da er vi bedre rustet til levere på kommunestyrets budsj ettvedtak for
2022, samtidig som kvalitet i tj enestene skal opprettholdes.
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