Samrøystes vedtak i Fylkesutvalet - 28.01.2019
Fylkesutvalet viser til fylkeskommunen sin arbeidsgivarpolitikk; strategi og tiltak,
og ber om at det blir ei sterkare kopling mellom strategisk kompetanseplan og FOI
for kommunal sektor i Møre og Romsdal. Fylkesutvalet sluttar seg til at det blir sett
eit mål for komande økonomiplanperiode om å få vridd ressursbruken slik at vi
innan utgangen av perioden er oppe på eit nivå på omlag 1,0 prosent av dei samla
lønsmidlane til strategisk utviklingsarbeid og FOI – tiltak i eigen organisasjon.
Og vidare følgjande innspel til KS debatthefte 2019:
1.

Svar på spørsmål 1 og 2 om KS som utviklingspartner og mandat
Det er i rolla som regional utviklingsaktør og som tilretteleggar at KS bør
vurdere om ikkje fylkeskommunane kan bli brukt meir strategisk i
digitaliseringsarbeidet saman med kommunane. Kommunane må aktiverast
og involverast, både på strategisk nivå, og på praktisk
prosjektgjennomføring. Det er i regionane den digitale transformasjon
skjer og at gevinstane/ effektane skal hentast ut/omsetjast.
KS bør utfordre fylkeskommunane til å ta initiativ til å etablere nettverk og
koordinere/legge til rette for og gjennomføre samlingar med regional
forankring i samarbeid med KS. Dette for å sikre ei styrka prioritering og
merksemd på nasjonalt utviklingsarbeid for offentleg sektor i regionane.
Aktuelle områder KS kan få eit formelt mandat på vegner av fylkes/kommunane er; utviklingsprosjekt, arkitektur, standardar og
informasjonstryggleik. Slik kan fellesløysingar betrast og redusere den
digitale sårbarheita. Det er også viktig at KS tek ei rolle for å sikre felles
forståing, omgrepsavklaringar og definerer kriteria for minimum digital
kompetanse i kommunesektoren.
KS bør få mandat til å forhandle fram nasjonale avtalar på dei områda kor
det blir utvikla fellesløysingar innanfor DigiFin-ordninga, slik at dei
kommunane som ønsker det kan gjere bestilling gjennom desse avtalane.

2.

Svar på spørsmål 3 om mellomoppgjeret
Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker at tilgjengelege midlane i all
hovudsak blir sett av til lokal pott. Dette for å kunne stimulere dei lokale
utviklingsprosessar og gi ein viss kontinuitet i det lokale lønnspolitiske
arbeidet. Det er viktig at det er føreseielege rammer for dei lokale
lønnsoppgjera. Potten til lokaleforhandlingar i 2019 bør minimum vere på
1,4 prosent.

3.

Svar på spørsmål 4 om hovudavtalen
Møre og Romsdal fylkeskommune deler KS si oppfatning om at Hovudavtalen fungerer godt og er tenleg etter sitt føremål.

4.

Svar på spørsmål 5 om gode virkemiddel for læring og kompetanseutvikling
Møre og Romsdal fylkeskommune ber KS om å halde fram arbeidet med å
styrke forsking og innovasjon i kommunesektoren, løfte fram
kunnskapsutviklinga for og med kommunar og fylkeskommunar i endå
sterkare grad. Styrke ordningane FORKOMMUNE og offentleg sektor- ph.d.
Vidare bidra til at kommunesektoren i aukande grad tek i bruk forskingsbasert kunnskap gjennom informasjonsformidling og mobilisering av
kommunar og fylkeskommunar til forskings- og innovasjonsprogrammer,
samt fremje strategisk kompetanseutvikling for å sikre utviklingsretta og
innovative fagmiljø og sterke læringskulturar.

KS bør sjå på bruken av OU – fondet, vurdere om det skal leggast meir til
rette for å stimulere til organisasjonsutvikling, og vidare om fondet kan
bidra til auka FOI aktivitet i dei kommunale og fylkeskommunale
verksemdene.
5.

Svar på spørsmål 6 og 7 om ulikskap og uønskt variasjon
Møre og Romsdal fylkeskommune ser det som naturleg at KS bidreg med å
redusere uønskte forskjellar ved:

Oppretting, utvikling og drift av fagnettverk

kompetanseprogram og –utvikling

drift og utvikling av felles statistikkmodell for fylkeskommunane
(Panda)

dialogpartner overfor offentlige aktørar
Møre og Romsdal fylkeskommune ser det slik at KS har ei viktig rolle som
initiativtakar og koordinator for fylkeskommunane og som
bestillar/finansierar av eksterne utgreiingar til nytte for alle
fylkeskommunane.
Innanfor utdanningssektoren bør KS

Utvikle eksisterande nettverk, t.d. Kvalitetsnettverket for å formidle
beste praksis i skulane og de ulike regionene.

Bidra med faglig kompetanse i skuleutvikling og tilby opplæring

Arbeide for at kommunane bidrar med læreplasser
Tilsvarande for samferdselssektoren ved å:

Etablere og drifte fagnettverk med tanke på kompetansebygging- og
deling på tvers

Gi prosesstøtte til vurdering og eventuelt etablering av interfylkeskommunale løysingar på fag- og oppgåveområder der kvar
fylkeskommunane blir for små eller sårbare

