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Rådmannens utfordringsnotat, kunnskapsgrunnlaget

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens utfordringsnotat, kunnskapsgrunnlaget, inngår som grunnlag i kommunens
budsjettbehandling.
Vedlegg
1

Kunnskapsgrunnlag

Bakgrunn for saken:
Rådmannens utfordringsnotat, kunnskapsgrunnlaget, er en oversikt over dagens status og
utviklingstrekk i Gildeskål kommune. Dokumentet består av statistikk og fakta som gir en
forståelse av dagens situasjon, samt fremtidige behov i kommunen. Dokumentet vil bidra til
en systematisk og målrettet kunnskapsbasert utvikling med betydning for prioriteringene
kommunen bør gjøre fremover. Kunnskapsgrunnlaget er et dokument som inngår i
dokumentgrunnlaget for arbeid med kommunale planer. Mange kommuner lager et politisk
utfordringsnotat til siste kommunestyremøtet før budsjettarbeidet og arbeidet med
økonomiplanen starter. Rådmannen legger i stedet frem et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik
at politikerne i Gildeskål kan drøfte utfordringene i dette dokumentet også inn mot arbeidet
med økonomiplanen. Denne måten å gjøre det på løser flere behov samtidig og sparer
kommunen ressurser. Et viktig element er å skape gjenkjennelse for politikerne og slik at de
slipper å forholde seg til flere dokumenter med nesten samme innhold.

Vurdering:
Kommunens budsjettbehandling starter med behandlingen av rådmannens utfordringsnotat. I
utfordringsnotatet kartlegges de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene kommunen står
overfor i årene som kommer. Dokumentet er derfor et strategisk grunnlag når de økonomiske
ressursene skal prioriteres i budsjett og handlingsplan. Det er rådmannens håp at den
politiske debatten som dette dokumentet gir grunnlag for, skal gi politiske føringer og
signaler om hva politikerne vil prioritere de nærmeste årene. Rådmannen mener at en viktig
forutsetning for å lykkes med å ta de riktige beslutningene er at beslutningene er basert på
kunnskap og fakta om nåsituasjonen. Hvis det er områder som politisk synes å være
vanskelig å prioritere inn eller ut, så vil dokumentet også gi politikerne et godt grunnlag for å
drøfte den faktiske situasjonen direkte med innbyggerne, og sammen med dem komme frem
til hva som er ønskelig og mulig å få gjort med situasjonen. Erfaring tilsier at når folk forstår
hva som er grunnlaget, er det lettere å få dem med seg også på de vanskelige prioriteringer.

Rådmannen mener også det er viktig å gi alle som skal delta den samme kunnskapen. Selv
om folk vil oppfatte ting ulikt og selv ha sine egne prioriteringer vil alle ha tilgang på fakta om
det området som skal debatteres. Rådmannens ønske er at dette skal bidra til å berike
debatten.
Utfordringsnotatet vil bli oppdatert årlig og lagt frem på KST junimøte. Når kommunen senere
skal sette i gang arbeidet med ny samfunnsplan vil det gå med svært lite ressurser for å få
utarbeidet nytt kunnskapsgrunnlag fordi dokumentet løpende er blitt oppdatert. En annen
fordel med denne teknikken er at våre politikere også er løpende oppdatert og vil ha det
beste grunnlag for å fatte kloke faktabaserte beslutninger om kommunens fremtid når
samfunnsplanen skal rulleres.

Konklusjon:
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