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Strategikonferansen 2021 - Innspel i frå Møre og Romsdal
fylkeskommune til KS
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
Møre og Romsdal fylkeskommune har følgjande uttale til KS sitt Debatthefte 2021 –
KS spør – Omstilling i koronaens tid og Tariffnotat Mellomoppgjøret 2021:
Debatthefte - Omstilling i koronaens tid
1.

«Hva er det viktigste fylkeskommunen gjør for å lykkes med nødvendig
omstilling?»
Møre og Romsdal fylkeskommune har i perioden frå 2018 til 2020 gjennomført eit
større omstillingsprogram (Omstilling 2020). For å lukkast med nødvendig
omstilling er det avgjerande å ha ein heilskapleg organisasjonsstrategi. Vår nye
organisasjonsstrategi, som er utvikla for å møte våre omstillingsbehov, gjer
greie for visjon, verdigrunnlag og innsatsområde med prinsipp for korleis vi skal
arbeide og lære saman, og korleis vi skal styre og leie Møre og Romsdal
fylkeskommune som organisasjon for å nå våre mål. Visjonen for strategien er «Ein
tydeleg medspelar» og verdigrunnlaget er: Møre og Romsdal fylkeskommune
er ein lærande organisasjon kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og
tillit.
Organisasjonsstrategien sett oss i stand til å møte omstilling og endring
kunnskapsbasert.


Organisasjonsstrategien gir tydeleg retning for organisasjons- og
tenesteutviklinga for å nå måla i regional planstrategi og fylkesplan. I våre nye
plandokument ligg FN sine berekraftsmål til grunn for all vår verksemd



Vi legg vekt på å utvikle gode og tilgjengelege digitale tenester som kan styrke
dialogen med innbyggarar og næringsliv, og som kan gi gode lokalsamfunn. Vi
vil sjå heile brukaren sitt «livsløp», jf. regjeringa sin digitaliseringsstrategi



Digital transformasjon med fokus på verkemiddel og tilpassa arbeids- og
samhandlingsprosessar er langt på veg nøkkelen til å kunne finne berekraftige
løysingar. Vi set difor i verk eit eige program for nye digitale arbeidsformer.



For å stimulere til meir nyskaping (innovasjon) som gir meir samanhengane
tenester, betre kvalitet og auka effektivitet legg vi til rette for meir
forsøksverksemd og eksperimentering.
Vi vil vektleggje å få til verdiskapande samarbeid (samskaping) mellom
forvaltningsnivå og ulike tenesteleverandørar slik at ein tek i vare innbyggarane



sine behov for heilskaplege løysingar og samanhengane tenester. Samtidig blir
det viktig å understøtte lokalt sjølvstyre og initiativ som dekkjer lokale behov.


2.

Vi koplar våre fag- og tenesteområde (Kultur, Kompetanse og næring,
Samferdsel og Tannhelse) sterkare saman på tvers, og forsterkar den regionale
samfunnsutviklingsaktørrolla. Både i Regional planstrategi og i
organisasjonsstrategien er verdiskapande samarbeid på tvers i organisasjonen
og i lag med eksterne aktørar løfta fram. Vi byggjer heile regionen sterkare
saman. Programmet «Møre og Romsdal 2025» og prosjektet «Berekraftsfylket»
er døme på slike verdiskapande samarbeid.
«Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi som fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for
omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?»

Vi treng
 Eit sterkare statleg engasjement med egna verkemiddel. Økonomisk
handlingsrom, samt kompetanse og kapasitet som kan sikre
kompetanseutvikling, utdanning og omskolering vil vere avgjerande. Det er
viktig å sikre eit berekraftig drifts- og investeringsnivå over tid.
Kompetansemidlar og lønstilskot frå NAV vil kunne vere viktige verkemiddel i
samband med individuelle omstillingar.
Endra kompetansekrav og nye oppgåver fører til at ein del medarbeidarar blir
utfordra til å tenkje nytt omkring eiga karriere og ta grep om eiga utvikling. Ei
slik utvikling utfordrar Møre og Romsdal fylkeskommune og storsamfunnet til å
leggje til rette for utvikling og vekst både for individ og organisasjon. Det blir
viktig å ha merksemd på omstillingsprosessane slik at vi ikkje produserer fråfall
og utanforskap frå arbeidslivet.


Ikkje reduksjon i regionale utviklingsmidlar, det hemmar regionalt samarbeid og
innovasjon. Statlege verkemiddel og insentiv må vere meir open for å utvikle
fylkeskommunane og kommunane sitt handlingsrom for å ta ei sterkare
utviklingsrolle. Vi må få meir reell makt til å forme distrikts- og
næringspolitikken regionalt. Dei økonomiske rammene må aukast.



Ei finansiering av utdannings- og forskingsinstitusjonar med auka insentiv for
regionalt samarbeid. Utdanning må lokaliserast der verdiskapinga skjer, det
styrkar både næringslivet og utdanningstilboda.



At ulike statlege aktørar må samordne sitt arbeid for vidareutvikling av
fagsystem som skal samhandle med fylkeskommunane. Det blir gjort vegval
som ikkje fører til effektivisering i forvaltninga. Det er manglande fokus og
merksemd på integrasjonsløysingar. Der intensjonen er å forenkle og
effektivisere, blir arbeidet heller meir fragmentert.



Profesjonalisere og utvikle KOSTRA. Regionreforma har ført til utvida ansvar for
fylkeskommunane. Det bør vere felles system for rapportering og analyse,
framføre eigne rapporteringar til direktorat, noko som er ressurskrevjande og
lite effektivt.

3.

«For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre
fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?»



KS må arbeide målretta for å gi digitaliseringa i helsetenestene eit løft og bidra
til å inkludere den offentlege tannhelsetenesta i satsinga i nasjonale
samhandlingsløysingar som kjernejournal, helsenorge.no og e-resept.



KS sine bidrag må føre til eit meir heilskapleg og samordna nasjonalt
digitaliseringsarbeid – på tvers av sektorar og forvaltningsnivå. Meir felles
fagsystem i forvaltningsnivåa i staden for fragmenterte og eigne
suboptimaliserte løysingar.
KS må og
 Framsnakke fylkeskommunen som regional samordnar
 Tilby kunnskapsgrunnlag
 KS regionalt må ha ressursar til å delta i regionale samarbeid



Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer at KS som ein stor og samlande
aktør for kommunane sine interesser får eit meir formelt mandat både som
utviklings- og forhandlingspart på digitaliseringsområdet.

4.

«Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes
med å forebygge og redusere ungt utenforskap?»



I eit verdiskapande samarbeid må offentleg sektor, innbyggjarar, næringsliv,
organisasjonar gå saman for å utvikle kompetanse og nye samanhengande
løysingar



Vi må utvikle og vedlikehalde ein grunnleggjande infrastruktur. Vi har ansvaret
for å løfte sterkare fram det førebyggande perspektivet som femner om dei
tilboda vi gir overfor barn og unge; Den kulturelle skolesekken, Ung Kultur
Møtes (UMK) , stimulering av friviljuge lag og organisasjonar er døme på
tiltaksområder der vi gjer dette.



Noko som understøtter dette perspektivet er og korleis vi har innretta oss for å
sikre barn og unge opp til 24 år mobilitet for deltaking i dei ulike tilboda.
Tilbodet «FRAM Ung» billetten gir uavgrensa reise med buss, hurtigbåt og ferje i
Møre og Romsdal i 30 dagars periodar for kr. 500,- . På kveldstid på helg tilbyr
vi i enkelte kommunar ordninga «Trygt heim for ein 50-lapp».



Gjennom rolla som programeigar i det nasjonale folkehelseprogrammet bidreg
vi til å utvikle kunnskapsbaserte tiltak og arbeidsmetodar, slik at kommunane
både aukar sin kapasitet og kompetanse til å drive eitt systematisk og langsiktig
folkehelsearbeid.



Oppfølging av ungdom mellom 16 og 21 år som ikkje er i jobb eller utdanning
(om lag 600 årleg). Fylkeskommunen har etablert system for å følgje opp elevar
i skulen og ungdom som ikkje har fullført vidaregåande skule. Her koplar vi
skolane, OT-tenesta og eksterne aktørar saman med føremål å hindre ungt
utanforskap og dele kunnskap og erfaring gjennom å leggje til rette for felles
kompetanseheving.



Gjennom kvalitetssystem for vidaregåande opplæring og systematisk oppfølging
av resultata, tar vi tak i kunnskap som kommer fram i elevresultata,
elevundersøkingane og nasjonale statistikkar.



Gjennom Oppfølgingstenesta (OT) tar vi i vare og følgjer opp ungdom som faller
ut av opplæringa. OT har eit eige tiltak, «I Ung». Det er 60 plasser fordelt i
fylket, målsetninga er at flest mogleg elever skal kome tilbake til vidaregåande
opplæring og fullføre.



Vi har samarbeidsavtale med NAV, ein overordna del og fleire delavtalar.
Avtalen konkretiserer og sett mål for korleis NAV og fylkeskommunen skal
samarbeide, og kva vi skal samarbeide om.



Faste møtepunkt med mobbeombodet, elev- og lærlingombodet,
elevrådsrepresentantar og ungdomspanelet/ungdommens fylkesting er sett i
system.



Innsatsteam mot mobbing er innført på alle skoler. Elevane skal oppleve at det
er nulltoleranse mot mobbing. Det er klare rutinar på kva som skal skje når ei
mobbesak blir varsla. Dette er viktig for enkeltelevar både på kort og lang sikt,
og det er viktig for det generelle klassemiljøet på skolen.



Skolane våre har innført VIP-makkerskap, eit systematisk tiltak for å gjere
elevane kjent med kvarandre og byggje relasjonar som er eit fundament for
godt klassemiljø og inkludere elevane i skolekvardagen.



Vi har fleksible ordningar slik at elever som har problem kan få tilpassa
opplæringa etter sine behov. Psykisk helse er ein av de viktigaste grunnene til
at elever ikkje gjennomfører.

 For å sikre at vi gjere dei rette tiltaka og betrar kunnskapsgrunnlaget vårt, har
vi gjennom programmet Møre og Romsdal 2025 etablert eit eige program der
høgskulane i Volda, Ålesund NTNU, Molde og Møreforsking saman med ein
vidaregåande skule ser på kva for tiltak som har størst effekt for å hindre fråfall i
den vidaregåande opplæringa. Vi vil utforme ei plattform for å skape psykisk
helsebringande skolar.
5.

«Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til
kommuneøkonomi - som kommunen/fylkeskommunen opplever er
særlige begrensende for muligheter til å forebygge og redusere ungt
utenforskap? I så fall, hvilke?»

Statlege verkemidlar innretta for å treffe tilbod til barn og ungdom bør styrkast:
 Utvide oppfølgingstenesta (OT) sitt ansvar til å gjelde elevar mellom 14 og 24
år og vidare utvide ansvaret til OT slik at de ikkje berre kan, men skal arbeide
forebyggande


Staten må stille sterkare krav slik at næringslivet tek eit større ansvar for å ta
inn lærlingar, og på denne måte sikre at ungdom får fullført utdanninga til tross
for konjunktursvingingar i samfunnet. Mange unge får ikkje fullført opplæringa
si og får ein vanskeleg start på arbeidslivet sitt, dette kan føre til utanforskap
for mange unge.



Sørge for forskingsmidlar til fleire prosjekt som har auka merksemd i
kryssinga/møte mellom forsking og praksisfeltet



Betre rammevilkår for overføring av nye oppgåver. Kven skal drive
folkehelsearbeidet i regionane? Det trengs ein tydeleg grensegang mellom
statsforvaltaren sitt arbeid innanfor folkehelseområdet og kva som er lagt til
fylkeskommunane.



Vi har fått tildelt ansvar for å fordele ressursar til frisklivssentralane, men har
vidare fått rapporteringsansvar til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Mynde og
ansvaret for folkehelsearbeidet bør fullt ut leggast til fylkeskommunane.
Fordeling av midlar bør kome fram i KOSTRA, ikkje i eigne rapporteringsmalar
til statsforvaltaren.



Sikre at midlane til DKS gir rom for tilbod til barnehagebarn, manglande tilbod
er med på å svekke moglegheiter for “tidleg innsats”. Utanforskap startar ofte
alt i barnehagealder.



Sikre statlege føringar og verkemidlar til konseptet UKM. Vi treng tydelege
statlege styringsverkemidlar. UKM har potensiale til å nå alle barn og unge (slik
som DKS) dersom det ligg føre statlege føringar og verkemidlar til dette. Det
finst mange døme på og historier om at UKM førebygg ungt utanforskap.
Kommunar og fylkeskommunar prioriterer UMK satsinga.



Sikre sterkare statlege føringar som sikrar at alle tiltak overfor barn og unge
vert samordna/koordinert. I dag har ikkje fagområda tilstrekkeleg kjennskap til
kvarandre og kva som blir gjort overfor gruppa 0-24 år.

Dei regionale utviklingsmidlane vart tidlegare nytta til mellom anna
kompetanseheving for kommunane og andre regionale aktørar på område som
integrering, inkludering og likestilling, men med reduksjonen i desse midlane dei
seinare åra har det ikkje vore rom til å prioritere desse formåla.
For kompetanseområdet kan lov og forskrift vere ein fremmande eller hemmande
faktor for å hindre utanforskap. Ny opplæringslov er på trappane.
6.

For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med
ungt utenforskap, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin
rolle overfor medlemmene?»

KS må bidra og løfte fram i sterkare grad


Oppdatert kunnskap om barn og unge sin situasjon
Det er viktig å ha oppdatert informasjon om utviklinga i barn og unges
oppvekstvilkår. Kommunane bør gjennomføre UNG-undersøkinga jamleg og
nytte resultata til å forbetre sitt tenestetilbod til målgruppa.



Gode ungdomsråd
Kommunar og fylkeskommunar må legge til rette for velfungerande
ungdomsråd. Rådet kan gi kommunen verdifull kunnskap om kva som skjer i
ungdomsmiljøa i kommunen.



Samordne dei offentlege ressursane og kompetansen for å møte samansette
behov
Offentlege etatar har kvar sine ansvarsområde, interesser og budsjettrammer.
Målgruppa sitt beste må styre innsatsen. Barn og unge med samansette behov
må ikkje oppleve å bli kasteballar mellom ulike delar av offentleg sektor.



Kunnskapen om at «ungt utanforskap» for svært mange oppstår tidleg i
oppveksten må leggast til grunn for KS sitt arbeid



Insentiv til forsking i Norge på samanheng mellom barn og unges deltaking i
kulturaktivitetar og kva verdi dette har for deira folkehelse. Det vil være viktig å
få opp kunnskapen om dette, slik at tiltak som blir satt i verk er
kunnskapsbasert og riktig for målgruppa. Det blir viktig å arbeide for å få
etablert nasjonale forskningsprogrammer for dette i tida framover.



I arbeidet med å hindre utanforskap blant barn og unge bør det utviklast tiltak
og strategiar som i større grad inkluderer kultur- og fritidssektoren, slik at
arbeidet med og mot utanforskap blant barn og unge får ei meir heilskapleg
tilnærming. Verkemidlar bør leggast både til fylkeskommunar og kommunar,
slik at strategiske mål utviklast regionalt og tiltaka blir sett i verk lokalt. For alle
barn og unge kan mellom anna tiltaka DKS og UKM legge grunnlag for ei
heilskapleg tilnærming saman med barnehage, skole, kulturskole og frivillige lag
og organisasjonar.



Det trengs ei utjamning/meir rettferdig fordeling av (spele)midlar som brukast
på idrett og annan “allmenn kultur”. Per i dag går ressursane i hovudsak til
organisert idrett og idrettsanlegg. Det trengs fleire arenaar og tilbod til anna
kulturaktivitet, for å sikre tilbod til alle barn og unge og deira mangfald av
interesser. Slike arenaar kan også gjere det mogleg å fange opp og stoppe
utanforskap i tidleg alder.



Oppfølgingstenesta (OT) for dei som har falt ut av skolen, har få verktøy og lite
ressursar til anna enn oppfølging av elevane, og treng difor meir ressursar for å
delta med større tyngde i arbeidet mot Utanforskap.



Arbeidet opp imot lovgivande styresmakter for å påverke ny opplæringslov. Vi
ønsker at OT skal kunne arbeide med ungdom mellom 16 og 24 år, ikkje 16 og
21 år som i dag. Realiteten er at de mellom 21 og 24 år fell i mellom og ikkje
får oppfølging. Dei kan ta ut retten sin til vidaregåande opplæring, men har
ikkje rett til rådgiving og oppfølging gjennom fylkeskommunen.



Arbeide aktivt mot kommunane, fylkeskommunane og staten for å sikre felles
forståing og prioriteringar av
 tilstrekkeleg/betre tilgang på helsesjukepleiarar, psykologar og andre
kommunale tiltak for elevar med rus- og psykiske vanskar.
 gode møteplassar og samarbeidsområde mellom kommunar og
fylkeskommunar, med fokus på innhald, ansvar og kva som er mogleg å få
til med den nye integreringsloven
 samarbeid mellom kommunale og statlege organa innan dette feltet

Vårens lønsoppgjer
1.

«Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021
fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg –
hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?»

Med ei forventa økonomiske ramme på 1 – 1,5% ønsker Møre og Romsdal
fylkeskommune at dei tilgjengelege midlane i all hovudsak blir sett av til lokal pott.
Det vil si heile den estimerte økonomiske ramma.
2.

«Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor
bør potten være?»

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker at dei tilgjengelege midlane i all hovudsak
blir sett av til lokal pott. Dette for å kunne stimulere til lokale utviklingsprosessar
og gi ein viss kontinuitet i det lokale lønnspolitiske arbeidet. Det er viktig at det er
føreseielege rammer for dei lokale lønnsoppgjera.
Dei siste åra så har det i all hovudsak vore sentral lønnsdanning, og langt i mellom
lokale forhandlingar etter HTA kap. 4. For å sikre nødvendig lokalt handlingsrom og
kunne forsvare den prosessen som krevst for å gjennomføre dei lokale prosessane
bør potten minimum vere på 1 – 1,5 %. Det er ein omfattande prosess å
gjennomføre lokale forhandlingar som likeverdige parter, der ulike nivå i
organisasjonen blir involvert. Den økonomiske ramma for lokale forhandlingar må
difor minst vere på det nivå som er skissert ovanfor.
Bakgrunn
KS sitt årlege debattgrunnlag til medlemmane før dei fylkesvise
strategikonferansane tek opp aktuelle problemstillingar for kommunesektoren, og
reiser spørsmål som KS ønskjer at medlemmane skal svare på.
KS sitt Debatthefte 2021 – KS spør Omstilling i koronaens tid og Tariffnotat
Mellomoppgjøret 2021 inneheld spørsmål om tilstrekkeleg handlingsrom for
omstilling, ungt utanforskap og tariffnotatet spørsmål knytt til vårens
mellomoppgjer.
Debattheftet reiser i år følgjande spørsmål:
1. «Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med
nødvendig omstilling?
2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som
kommunen/ fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for
omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?
3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å
ivareta sin rolle overfor medlemmene?
4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å
forebygge og redusere ungt utenforskap?

5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som
kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til
å forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?
6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt
utenforskap, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor
medlemmene?»
I tariffnotatet ønskjer KS tilbakemelding frå medlemmane på:
1. «Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i
hovedsak sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper
bør prioriteres?
2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør potten
være?»
KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartnar. KS er landets største
offentlege arbeidsgivarorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjera. KS er
kommunane sin interesseorganisasjon i alle saker som vedkjem sektoren. For å
lukkast med alle desse oppgåvene er det nødvendig med ei brei forankring hos
medlemmane gjennom gode politiske prosessar i kommunane og
fylkeskommunane, og på dei fylkesvise strategikonferansane som KS arrangerer.
Årets strategikonferanse er sett til 2. mars, og vert avvikla som digital samling, rett
etter Kommunalpolitisk toppmøte «Brist eller bærekraft».
Debattgrunnlaget gir oss høve til å setje aktuelle utfordringar på dagsorden, og gje
innspel/råd til KS i arbeidsgivarpolitiske spørsmål og andre områder i det
interessepolitiske påverknadsarbeidet KS utøver på vegner av kommunesektoren.
I saksutgreiinga greiast det kort ut om dei tema KS tar opp og gis svar på dei
spørsmåla KS stiller.
KS Møre og Romsdal har sett frist for tilbakemelding til 24. februar.
I Møre og Romsdal fylkeskommune vert debattheftet handsama politisk av
fylkesutvalet.

Vurdering
Som følgje av raske og gjennomgripande endringar i omgjevnadane våre må vi
kontinuerleg utvikle organisasjonen vår og ta i bruk nye arbeids- og
samhandlingsformer. Vi byggjer ei felles organisasjonsstrategisk plattform for å
møte den nye tid og det grøne skriftet. Fylkestinget vedtok i sak t-68/20 ein
organisasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune. Denne dannar ei
plattform som skal bidra til at vi løyser samfunnsoppdraget vårt best mogleg og når
måla i den regionale planstrategien (RPS) og FN sine berekraftsmål. Omstillingane
våre kan vere eit resultat av både planlagde tilpassingar til endra rammevilkår og
raske endringar i samfunnet rundt oss både lokalt og globalt som krev rask
omstillingsevne. Omstillingsbehova stiller ulike krav til oss og utløyser ulike behov
for statlege verkemidlar og kva KS kan bidra med.
Endra kompetansekrav og nye oppgåver fører til at ein del medarbeidarar blir
utfordra på å tenkje nytt omkring eiga karriere og ta grep om eiga utvikling. Ei slik
utvikling utfordrar Møre og Romsdal fylkeskommune og storsamfunnet til legge til
rette for utvikling og vekst både for individ og organisasjon. Det blir viktig å ha
merksemd på omstillingsprosessane slik at vi ikkje produserer fråfall og
utanforskap frå arbeidslivet.
Årsakene til utanforskap er mange og samansette. Mange av våre tenesteområde
er involvert på ulikt vis i arbeid som vedkjem dette feltet.
Kulturfeltet og folkehelseprogrammet skapar og representerer ei rekkje tryggje
fysiske møteplassar og opplevingar med lave tersklar for deltaking.
Ungt utanforskap er for mange ein konsekvens av ulike forhold. Det kan handle om
krevjande familieforhold, om fattigdom og utanforskap i familiar, om
rammeføresetnadar, om tilgjengelege hjelpetenester og eit inkluderande nærmiljø.
Oppfølging av og tenester for barn og ungdom skjer i stor grad sektorvis. Ulike
behov blir møtt av ulike tenester og tenesteleverandørar. Vi må sjå miljø, sosiale og
økonomiske faktorar i samanheng. Dette utfordrar den sektorinndelte forvaltninga
og vår eigen organisasjon som også er organisert med utgangspunkt i fag- og
tenesteområde. For å nå berekraftmåla og auke innsatsen vår i høve ungt
utanforskap treng vi nye og sterke samarbeidsformer både internt og eksternt.
Spørsmåla i frå KS denne gongen var så opne og omfattande at det var vanskeleg å
lage korte og konsise svar som kunne takast rett inn i eit forslag til vedtak. I valet
mellom å leggje ved ein uttale som vedlegg eller vedtaket vise til saksframlegget
har vi valt å ta uttalen med samla svar på spørsmåla inn i innstillinga.
Medarbeidarar frå stab og dei ulike fag- og tenesteområda har vore involvert i
arbeidet med saka. Vi viser elles til innstillinga.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
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