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Omstilling av organisasjonen mot 2020 - sluttrapport for
forprosjektet og innretning av hovudprosjektet
Bakgrunn
Det vert vist til økonomiplanen for 2018-2021 og vedtak i T-sak 63/17. Med
bakgrunn i dette vedtaket er det etablert to prosjekt:
1. «Møre og Romsdal som region mot 2025»
2. «Møre og Romsdal fylkeskommune – omstilling av organisasjonen mot
2020»
Møre og Romsdal som region mot 2025 har eit eksternt perspektiv knytt til
samfunnsutviklarrolla og det å utvikle eit forpliktande samarbeid og regionale
fellessatsingar som styrker Møre og Romsdal. Føringar for dette prosjektet er
fastsett gjennom vedtak i U-sak 21/18.
Omstilling av organisasjonen mot 2020 tek opp i seg omstilling og utvikling av Møre
og Romsdal fylkeskommune som organisasjon. Føringane for dette prosjektet er
fastsett gjennom vedtak i U-sak 7/18. Føremålet med prosjektet er:
• tilpasse fylkeskommunen sin tenesteproduksjon og rolla som utviklingsaktør,
til dei økonomiske rammeendringane og nye oppgåver som følgje av
regionreforma
• vurdere behovet for organisatoriske endringar, her også behovet for endring
av gjeldande strukturar på eit eller fleire områder
• ta opp i seg behovet for å modernisere, effektivisere og profesjonalisere den
fylkeskommunale organisasjonen
Prosjektet skal også ta opp seg fylkesutvalet si bestilling om å
• «Sjå på korleis utvikling av eigen organisasjon etter regionreformen med
fleire ansvarsområde og fleire offentlege/statlige arbeidsplassar kan nyttast
til å skape utvikling i heile fylket.»
Første fase av prosjektet har vore organisert som eit forprosjekt. I samsvar med
vedtaket i U-sak 7/18 skal mandat og innretning av hovudprosjektet leggast fram
for fylkestinget for endeleg godkjenning.
I samsvar med fylkestinget sitt tidlegare vedtak er det etter ein ordinær
anbodskonkurranse inngått avtale om kjøp konsulenttenester. Agenda Kaupang
vart valt til å levere både fagleg prosessrettleiing og ivareta ein utredningsfunksjon

som inneber produksjon av dokument (utgreiingar/analyser, rapportar m.m.) som
behandlings- og avgjerdsgrunnlag i prosjektet.
Forprosjektet har vore organisert slik:
 Styringsgruppe: Fylkesrådmannen i toppleiargruppe
 Prosjektansvarleg: Ass. fylkesrådmann Gunn Randi Seime
 Prosjektleiar: Dag Lervik (tidlegare personalsjef)
 Prosjektgruppe: assisterande avdelingssjefar, økonomisjef,
kommunikasjonssjef, prosjektfagleiar, organisasjonssjef og 2
arbeidstakarrepresentantar/hovudtillitsvalte.
 Referansegruppe: Fylkesutvalet
Det er lagt til grunn at styringsgruppa og referansegruppa vil vere den same når
ein no skal gå over frå forprosjekt til hovudprosjektfasen. Fylkesrådmannen vil
likevel vurdere samansettinga av prosjektgruppa og korleis ein skal sikre
involvering ulike ressurs- og interessentgrupper ved overgangen til hovudprosjektet
då det mellom anna er aktuelt å opprette fleire underprosjekt.
Prosjektplan:
Det er laga ein overordna prosjektplan for omstillingsprosessen inndelt i 3 fasar.
Prosjektet er organisert i tråd med Møre og Romsdal fylkeskommune sin etablerte
prosjektmetodikk:

I fase 1, som har vore organisert som eit forprosjekt, er det gjennomført ei
organisasjonsanalyse der organisasjonens styrker, svakheiter og moglegheiter er
kartlagt (ståstadsanalyse). Dette som grunnlag for omstilling av organisasjonen i
samband med regionreforma og det økonomiske utfordringsbildet Møre og Romsdal
fylkeskommune står overfor. Fylkesutvalet som referansegruppe har vore løpande

orientert om framdrifta. Fylkesutvalet var også den 28.01.19 involvert i ein
verkstad for å gje sine innspel til analysen og dei funna som var kjent på det
tidspunktet.
Med bakgrunn i dei hovudfunna som har kome fram gjennom analysen skal ein no i
hovudprosjektets fase 2, frå 01.04. – 31.12.19 utgreie og finne fram til løysingar
som:
1. Skisser ny organisering av verksemda og tenestetilbodet frå 01.01.2020,
både på overordna og sektor-/avdelingsnivå
2. Skisserer nye arbeidsformer og digitalisering/digital transformasjon som gir
gevinstrealisering for heile organisasjonen/brukarane med omsyn til tid,
pengar og kvalitet
3. Skisserer korleis nye offentlege/statlege arbeidsplassar, som følge av
regionreforma, kan nyttast til å skape utvikling i heile fylket, jf. fylkesutvalet
sitt vedtak i sak U-7/18.
I fase 3 frå 01.01.2020 vil ny organisering bli implementert og vidare
organisasjonsutvikling vil skje på det grunnlaget som vert utvikla i fase 2.
I denne saka skal fylkestinget fastsette konkrete mål og føringar for innretning av
hovudprosjektet. Som vedlegg til saka følgjer Agenda Kaupang sin rapport for
forprosjektet. Rapporten gjer greie for gjennomføringa av organisasjonsanalysen,
hovudfunna i denne, samt deira vurderingar og anbefalingar til vidare oppfølging.
Samandrag av vurderingane med anbefalingar går fram av kap. 6 i rapporten.
Agenda Kaupang si hovudvurdering er at Møre og Romsdal fylkeskommune er ein
kvalitetsbevisst organisasjon, som er opptatt av å levere tenester til innbyggarane
med høg kvalitet og samtidig vere ein tydeleg regional utviklingsaktør.
Økonomistyringa, der ein ser på samanhengen mellom budsjett og rekneskap, vert
vurdert som god. Gjeldsnivået og utviklinga i netto driftsresultat, samt bruken av
fond, er slik at økonomien krev omstillingstiltak. Driftsnivået må ned med om lag
200 millionar kroner. Samla driftsnivå vert vurdert som relativt høgt sett i forhold
til dei fylkeskommunane vi er samanlikna med. Den relativt høge utgiftsprofilen
synes i hovudsak å vere eit resultat av bevisste prioriteringar. Agenda Kaupang
meiner det skal vere mogleg å effektivisere og redusere driftsnivået slik det er
målsatt, men at dette bør løysast gjennom ei anna tilnærming enn reine rammekutt
i den enkelte sektor.
Agenda Kaupang sine anbefalingar for kva Møre og Romsdal fylkeskommune
bør ta tak i hovudprosjektet går fram av desse punkta (side 60-61 i rapporten):
1. «Møre og Romsdal fylkeskommune bør velge en tydelig strategi for å nå sine
økonomiske innsparingsmål. Vi mener det i forbindelse med dette bør foretas
overordnete, prinsipielle avklaringer knyttet til hvilket nivå fylkeskommunen
skal ligge på som utviklingsaktør og som tjenesteleverandør.
2. I forbindelse med hovedprosjekt omstilling av organisasjonen mot 2020 bør det
opprettes delprosjekter for gjennomgang av sektorene utdanning og tannhelse.
Dette er store sektorer, med strukturelle utfordringer.
3. I forbindelse med hovedprosjektet omstilling av organisasjonen mot 2020, bør
fylkeskommunen gjennomføre en helhetlig gjennomgang av administrative

stab- og støttetjenester. IT bør ha en sentral rolle, og arbeidet bør sees særlig i
sammenheng med arbeidet som gjøres innenfor digitalisering og
gevinstrealisering.
4. I forbindelse med etablering av hovedprosjekt omstilling av organisasjonen mot
2020 bør Møre og Romsdal fortsetter arbeidet som er gjort med kvalitetssystem
og strukturer for målfastsettelse og rapportering til å utarbeide et helhetlig
virksomhetsstyrings- og kvalitetssystem.
5. I forbindelse med etableringen av hovedprosjekt omstilling av organisasjonen
mot 2020 bør fylkeskommunen fortsette å prioritere arbeidet med digitalisering
og gevinstrealisering som eget delprosjekt. Arbeidet i dette prosjektet kan med
fordel sees i sammenheng med annet kvalitetsarbeid som er pågående i
organisasjonen. Delprosjektet bør favne så bredt som mulig i organisasjonen for
å sikre tilstrekkelig kompetanse på området på tvers av sektorer og tjenester.
Bevisst og systematisk arbeid med gevinster vil kunne gi viktig struktur inn i et
effektiviseringsarbeid, og dette delprosjektet bør derfor sees i sammenheng
med de andre delprosjektene som er mer sektorspesifikke.
6. I forbindelse med delprosjekt om digitalisering og gevinstrealisering bør
fylkeskommunen vurdere om det er hensiktsmessig å etablere en egen
digitaliseringsstrategi.
7. I hovedprosjektet for omstilling av organisasjonen mot 2020 bør Møre og
Romsdal fylkeskommune fortsette å prioritere delprosjekt for samferdsel slik at
organisasjonen er rustet til å overta oppgavene som overføres til regionalt nivå.
Vi mener fylkeskommunen også bør benytte lærdom fra arbeidet og metoder
brukt i samferdselsprosjektet for læring når det gjelder andre potensielle
oppgaver som kan bli overført innenfor andre sektorer.
8. I arbeidet med omstilling generelt og mottak av nye oppgaver spesielt bør
fylkeskommunen sikre at arbeid med informasjon og kommunikasjon rundt
endringer formidles tydelig og systematisk ut i tjenestene. Vi mener dette er en
viktig forutsetning for å imøtekomme usikkerhet i organisasjonen, og sikre et
forsvarlig arbeidsmiljø.»

Hovudfunna og anbefalingane er elles gjort grundig greie for i den vedlagte
rapporten.

Vurdering
Fylkesrådmannen sine vurderingar tek utgangspunkt i dei hovudfunna og
anbefalingane Agenda Kaupang har gjort greie for i sin rapport for forprosjektet.

Vedk. punkt 1 – Prinsipielle avklaringar av kva for nivå fylkeskommunen
skal ligge på som utviklingsaktør og tenesteleverandør
Fylkesrådmannen deler Agenda Kaupang sine vurderingar av det økonomiske
utfordringsbildet. For å unngå at omstillingsgrepa blir avgrensa til reine rammekutt
for det enkelte verksemdområdet er det nødvendig med ein prosess både på
administrativt og politisk nivå for å avklare kva ambisjonar vi vil ha for
verksemdområda, her også korleis vi prioriterer mellom desse. Dette vil vere
krevjande å få til om vi legg tidsperspektivet fram mot 31.12.19 til grunn, men vi
må starte prosessen no. Avklaringar av ambisjonsnivå og framtidige prioriteringar
bør inngå i ein meir langsiktig prosess der dette blir ein sentral del av både arbeidet
med ny regional planstrategi, fylkesplan, strategi- og rammesaken og neste
økonomiplan med tilhøyrande handlingsprogram. Viser i denne samanheng til U-sak
9/19 «Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan». Dette
betyr at prosessarbeidet i omstilling 2020 må vere tett kopla til planprosessane og
at dei viktigaste avklaringane av ambisjonsnivå for tenestetilbodet og rolla som
samfunnsutviklar skjer i planprosessane.
Avklaring av ambisjonsnivå og klare prioriteringar vil vere nødvendig for å gje oss
eit grunnlag til å dimensjonere samla kompetanse-, bemannings- og driftsnivå
etter regionreforma og innafor ei bærekraftig økonomisk ramme.
Når fylkeskommunen skal vurdere kva for områder av drifta som skal reduserast,
er fylkesrådmannen sin vurdering at det også må takast omsyn til storleiken på
budsjettrammene til dei ulike sektorane og fagavdelingane. Fylkesrådmannen deler
Agenda Kaupang si vurdering av at vi ikkje vil nå målsettinga om å redusere
driftsnivået med om lag 200 mill. kroner utan at det vert tatt ein gjennomgang av
tenestetilbodet og struktur. Dette er nødvendig for alle og særleg på dei store
områda vidaregåande opplæring, tannhelse og samferdsel. Viser i denne
samanheng også til side 8 i rapporten som gjev ei framstilling av dagens fordeling
av netto driftsutgifter fordelt på sektor/fagområde. Om dei største sektorane skal
skjermast vil ikkje handlingsrommet vere stort nok til å nå det samla økonomiske
målet for omstillingsprosjektet. Viser i denne samanheng også til rapportens side
35 der Agenda Kaupang skriv:
«Til tross for dette, og til tross for at en effektivisering tilsvarende 200 millioner
ikke utgjør mer enn 5 % av det totale driftsbudsjettet til fylkeskommunen, er det
viktig å se på sektorens størrelse når man utvikler og prioriterer
effektiviseringsstrategier. Dette begrunnes i volum og stordriftsfordeler. Det er
sannsynligvis enklere å finne et mindre tiltak i en stor sektor som kan dupliseres
mange ganger, enn å finne et stort tiltak i en liten sektor som gir tilsvarende
effekt.» Ovannemnde vurdering må ikkje forståast slik at enkelte deler av
verksemda skal skjermast, men at alle delar av den fylkeskommunale organisasjon
må omfattast av omstillingstiltaka.
Vedk. pkt. 2 – Strukturelle utfordringar for tannhelse og vidaregåande
opplæring
Tannhelse
Fylkesrådmannen deler Agenda Kaupang sine vurderingar av utfordringane i
tannhelsetenesta og at dette i stor grad er relatert til struktur. I tillegg til det som
går fram av kap. 6 visast det spesielt til pkt. 2.1.4 og 2.1.10 i rapporten der
tannhelse er nærare omtalt. Viser også til formuleringane i økonomiplan for
perioden 2019 – 2022 der dette med struktur er omtalt:

«Tannhelsetenesta har med noverande desentraliserte struktur behov for om lag
180 heile stillingar. Dei økonomiske rammene inneber ei stor underfinansiering av
tenestene og gjer det nødvendig å halde eit aukande tal behandlarårsverk vakante.
I 2018 vart om lag 13 behandlarårsverk halde vakant. Ei vedvarande
underfinansiering medfører store driftsmessige utfordringar. For å sikre kvalitet og
pasientsikkerheit med dagens økonomiske rammer, er det nødvendig å halde fram
arbeidet med strukturendringar og samanslåing av klinikkeiningar. I første omgang
vil dette omfatte distriktstannklinikkane Langevåg, Valderøy og Ørskog i
nærområdet til Ålesund kompetanseklinikk. Strukturelle endringar vil bli
konsekvensvurdert i 2019 og innarbeidd i økonomiplan 2020-2023.»
Vidaregåande opplæring:
Fylkesrådmannen deler også Agenda Kaupang sine vurderingar når det gjeld behov
for ein gjennomgang av skole- og tilbodsstrukturen for vidaregåande opplæring.
Viser her til pkt. 2.1.10 der Agenda Kaupang skriv:
«Møre og Romsdal fylkeskommune har 23 videregående skoler med et relativt lavt
antall elever per skole målt mot landsgjennomsnittet. I dag er det relativ lav
utnyttingsgrad og mye ledig kapasitet på skolene i indre del av fylket mens det er
høy utnyttelsesgrad og til dels manglende arealer på skolene i ytre del av fylket.
Trenden med nedadgående folke- og elevtall på indre del og oppadgående folke- og
elevtall på ytre del forsterker utfordringen med å holde kostnadene til drift og
utvikling nede. Den desentraliserte modellen med mindre videregående skoler er
dyrere å drifte enn en sentralisert modell med større skoler.» Fylkesrådmannen vil
understreke at plan for ny struktur på yrkesfag i vidaregåande opplæring, som vil
innebere tidlegare spesialisering, også vil kunne medføre fleire yrkesfaglege klassar
frå 2020 enn det som er tilfellet per dags dato. Vidaregåande opplæring vert også
omtalt nærare i rapporten under pkt. 2.1.3.
Når det gjeld organiseringa av fagskoletilbodet så visast det til eigne saker til
fylkestinget 8. april 2019 om OU-prosessen fagskole og framlegg til nye vedtekter
for Fagskolestyret i Møre og Romsdal. Organisering av fagskoletilbodet vert difor
ikkje omtalt nærare i denne saken.
Vedk. pkt. 3 – heilskapleg gjennomgang av administrative stab- og
støttetenester med særleg vektlegging av IT-tenester
Fylkesrådmannen deler i all hovudsak Agenda Kaupang sine vurderingar. Det vil
vere viktig å sjå organiseringa av administrative funksjonar i samanheng med
organiseringa av fagområda. Grensesnittet og oppgåvefordelinga mellom
administrative funksjonar i stab og fagområda/linja heng nøye saman, og er
gjensidige avhengige av kvarandre. Dette betyr at kompetanse, kapasitet og
bemanning på administrativt område må vurderast samla i ein heilskapleg
gjennomgang av organiseringa. I forprosjektet er det gjennomført ei eiga
kartlegging av administrative stillingar. Resultatet for deler av denne kartlegginga
er tatt inn i rapporten (side 15-16). Kartlegging samsvarar med inntrykket frå
KOSTRA-gjennomgangen om at Møre og Romsdal fylkeskommune ligg på eit
middels nivå når det gjeld administrasjon.
Fylkesrådmannen deler Agenda Kaupang sin vurdering av at det vil vere svært
sentralt å få gått igjennom både innhald i og organisering av IT-tenestene samla i
organisasjonen, altså ikkje avgrensa til sentral IT-stab i organisasjonsavdelinga.
Kartlegging viser at Møre og Romsdal fylkeskommune har ein del å gå på for å bli
vurdert som ein digitalt moden organisasjon. Sentral IT-stab har i dag eit sterkt
driftsfokus og har konsentrert ressursane på å klargjere IT-teknisk infrastruktur til

dei krav som framtidige IT-tenester og digital transformasjon krev. Organisasjonen
har behov for fornying på enkelte sentrale fagsystem. Organisasjonen har også eit
stort potensiale til å integrere fagsystema og skape nye og betre digitale
arbeidsprosessar. Investeringar i nye teknologiske løysingar vil gi innsparingar for
organisasjonen totalt sett og kapasiteten til utvikling og innovasjon bør difor
aukast. Desse utfordringane vil gjelde fleire av tiltaksområda fylkesrådmannen vil
tilrå oppfølging av, men vil i hovudsak bli omfatta av det som vert omtalt som
delprosjekt nr. 3 nedanfor.
Vedk. pkt. 4 – heilskapleg plansystem og verksemdstyring
Agenda Kaupang meiner Møre og Romsdal fylkeskommune igjennom sitt arbeid
med mål og rapporteringar har etablert robuste strukturar, og at organisasjonen
har eit høgt bevisstheitsnivå med tanke på å arbeide målretta. Vi kan likevel bli
betre når det gjeld å utvikle gode mål og måleparameter, og forankre desse hos dei
tilsette. Det er også avdekt at vi arbeider noko ulikt med dette i organisasjonen og
at det kan vere meir å hente på å vidareutvikle heilskaplege kvalitetssystem og
verksemdstyring som sikrar samskaping og samarbeid på tvers internt, men også
eksternt ut mot andre samfunnsaktørarar og innbyggarane. Dette vil også vere
viktig for å kunne hente ut gevinstar i form av tid, pengar og kvalitet.
Alt før oppstart av forprosjektet har fylkesrådmannen sett at det kan ligge eit
mogleg potensiale i arbeide vidare med dette. Vidareutvikling av eit kvalitetsårshjul
der den administrative leiardialogen er tydleg integrert vil kunne vere ein naturleg
del av dette. Det vil vere viktig å bruke tilgjengelege data og resultatindikatorar for
å sikre enda betre styring og gevinstrealisering. Fylkesrådmannen vil likevel åtvare
mot at det vert laga for komplekse og ressurskrevjande kvalitetssystem med
omfattande krav til dokumentasjon og rapportering. Dette kan fort føre til
målforskyvingar og for einsidig fokus der «det som kan teljast er det som teller».
Det er ikkje like lett å lage operative mål og kvalitetsindikatorar i alle deler av vår
verksemd. Innafor utdanningssektoren har vi i dag mange gode erfaringar med
systematisk kvalitetsarbeid der vi har fått til skoleutvikling og forpliktande
leiardialog (oppdragsavtalar) med tydelege koplingar til plansystema våre og
gjennom bruk av data. Samtidig har det vore fokus på «tidstjuvar» i skolen som
ikkje understøttar kjerneverksemda (undervisning og læringstrykk for elevane).
Arbeidet med dette området må difor også sjås i samanheng med fokuset på
gevinstrealisering og digitalisering.
I gjennom Agenda Kaupang sine vurderingar, men også etter at Asplan Viak har
vurdert korleis vi arbeider med plansystema, får vi stadfesta at Møre og Romsdal
fylkeskommune har eit svært godt utgangspunkt å bygge vidare på. Viser i denne
samanheng til Møre og Romsdal fylkeskommunes deltaking i KS sitt pilotprosjekt
om utvikling av rolla regional planmyndigheit. Viser igjen også til U-sak 9/19 og
oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan.
Vedk. pkt. 5 og 6 – gevinstrealisering og digitalisering
Fylkesrådmannen deler i all hovudsak Agenda Kaupang sine vurderingar.
Skal organisasjonen lukkast med omstillinga, må vi også tenke nytt om korleis vi
skal styre og prioritere innsatsen for å nå våre strategiske mål, og ikkje minst
korleis vi skal ivareta brukarperspektivet og involvere brukarar og medarbeidarar i
teneste- og samfunnsutviklinga. Tenestemottakarar, kommunar, næringsliv og
samfunnet elles har ulike behov knytt til fylkeskommunen som tenesteleverandør,
samfunnsutviklar og arbeidsgivar. Forventningane til fylkeskommunen vert klart

sterkare med ei utvida og meir kompleks oppgåveportefølje gjennom
regionreforma. Strammare økonomiske vilkår og den stadig raskare digitale
utviklinga i samfunnet, tilseier at vi må melde oss på og gripe moglegheitene som
ligg i digitalisering, innovasjon og tenestedesign (digital transformasjon). Eit viktig
grep for å få til dette er å gjere gevinstrealisering til eit sentralt styringsprinsipp
som gir retning for utviklingsarbeid og drift.
Gevinstrealisering er sjølve arbeidet med å sjå til at potensielle gevinstar faktisk
hentast ut, at gevinstane vert omsett i ny verdiskaping og at det gir varig endring.
Gevinstar kan planleggast og estimerast i prosjekt eller gjennom planprosessar,
men det er i linja at gevinstrealiseringa skjer gjennom reelle prosessendringar. For
at dette skal skje og endringane skal ha varig effekt, må det arbeidast systematisk
og kontinuerleg med involvering og bevisstgjering av leiarar og medarbeidarar på
alle nivå og fagområde. Skal organisasjonen lykkast med å hente ut gevinstar
framover, er vi avhengig av vilje og evne til å prioritere investeringar i notid, for å
sikre endringskapasitet. Det å finne tilstrekkelig rom til å satse på utvikling i ei
periode der driftskostnadane skal ned, er krevjande.
Agenda Kaupang anbefaler i pkt. 6 at det blir utvikla ein eigen
digitaliseringsstrategi. Møre og Romsdal fylkeskommune har i dag ein IT-strategi
som no skal reviderast. Dagens strategidokument tek opp i seg strategiske mål
knytt til digitalisering og profesjonell IT-drift. Det er naturleg at vidare prosess med
organisering av IT-tenestene, gevinstrealisering og digitalisering vert nært kopla
opp mot arbeidet med revidering av IT-strategien. Kor vidt vi skal ha ein eigen
digitaliseringsstrategi eller om dette området skal inngå som ein del av ein ITstrategi vil vi måtte vurdere i denne prosessen.
Vedk. pkt. 7 – samferdsel
Organisering av samferdselsområdet har i samband med overføring av
fylkesvegadministrasjon frå Statens vegvesen vore organisert som eit eige
underprosjekt. På grunn av omfanget, kompleksiteten og ikkje minst krava til
framdrift, har det vore nødvendig å forsere dette underprosjektet i forhold til det
som elles skal omfattast av hovudprosjektet. Dette er ikkje ideelt då ein no landar
ei organisering for delar av verksemda før ein har fått satt dette i ein heilskapleg
samanheng med ei samla organisering for fylkeskommunen. Så langt som mogleg
har likevel underprosjektet prøvd å ta omsyn til faktorar som vil stå sentralt i eit
vidare arbeid med ei heilskapleg organisering av den samla fylkeskommunale
verksemda. Som vedlegg til saka følgjer ein eigen delrapport for
underprosjektet samferdsel. I rapporten er det gjort nærare greie for prosessen
og resultatet med ny organisering av samferdselsområdet frå 01.01.20.
Vedk. pkt. 8 – god informasjon og kommunikasjon for å redusere
usikkerheit
Fylkesrådmannen deler vurderinga av at god informasjon, kommunikasjon og
involvering er viktige suksessfaktorar for å redusere usikkerheit og sikre god
forankring av endringsprosessane hos dei tilsette. Dette vil alltid vere krevjande i
ein slik omfattande omstillingsprosess som vi no er i gang med. Fylkesrådmannen
har alt i samarbeid med dei tillitsvalte utarbeidd sentrale prinsipp som ligg til grunn
for prosessarbeidet.

Som eit resultat av drøftingar i HSAMU (sak 36/18) vert desse prinsippa lagt til
grunn:
• Alle endringar i organisasjonen vil bli grundig vurdert og drøfta slik at dette
er fundert på eit best mulig kunnskapsgrunnlag. Viktig å belyse
konsekvensar av endringar.
• Formelle organisasjonsmessige endringar vil bli drøfta med tillitsvalte på
ordinær måte.
• Tilsette som blir omfatta av organisatoriske endringar skal involverast i
dialog med sine leiarar før for drøftingar med tillitsvalte.
• Arbeidsgivarpolitikken og verdigrunnlaget i denne vil bli lagt til grunn både
internt og overfor det politiske nivået i vårt vidare arbeid.
• Jobbsikkerheit. Eventuelle reduksjon i bemanning vil så langt som mulig skje
gjennom naturleg avgang. Turnover vil gje rom for å kunne vurdere interne
omplasseringar. Ein del tilsette må likevel pårekne skifte av innhald i sine
stillingar.
• I ei overgangsperiode vil det bli laga nye retningsliner for samordning av
rekrutteringsprosessane med tanke justering av bemanningsnivå.
• Stillingsbankordningen vil bli brukt som tidlegare, men også
sentralisering/sterkare styring for godkjenning av utlysningar og
frigjeving av stillingar for tilsetting ved innføring av tilsettingsstopp.
• Viktig å behalde det gode samspelet og klimaet som vi har opparbeidd
mellom arbeidsgivar og tillitsvalte (jf Arbeidsmiljøprisen og AGP-satsinga
Vidare vil fylkesrådmannen i tråd med vår arbeidsgivarpolitikk ha eit særleg blikk
på arbeidsmiljøet og korleis dette utviklar seg. Viser her til rapportens kap. 4 og
omtale av kritiske arbeidsmiljøfaktorar vi bør ha særleg merksemd på. Eit godt
arbeidsmiljø og vår evne til å stå fram som ein attraktiv arbeidsgivar vil vere
avgjerande for at vi skal lukkast med dei føreståande prosessane. Fylkesrådmannen
vil difor vidareføre opplegget for gjennomføring og oppfølging av regelmessige
medarbeidarundersøkingar.
Målformuleringar for hovudprosjektet
Med bakgrunn i Agenda Kaupang sine anbefalingar har prosjektorganisasjonen
arbeidd med målformuleringar for og organisering av hovudprosjektet.
Som eit resultat av prosessen i forprosjektet etter behandling i prosjektgruppa og
styringsgruppa, samt drøftingar med dei hovudtillitsvalte i HSAMU den 13.03.19
(vedlegg), tilrår fylkesrådmannen vidare oppfølging med utgangspunkt i desse
målformuleringane og tilhøyrande tiltaksområder:
Overordna mål som er styrande for hovudprosjektet:
Møre og Romsdal fylkeskommune er ein attraktiv og innovativ samfunnsutviklar,
tenesteleverandør og arbeidsgivar. Organisasjonen har kapasitet og kompetanse til
å møte framtidige behov med eit bærekraftig drifts- og investeringsnivå.
Effektmåla som beskriv den ønska nytteverdien av å gjennomføre
omstillingsprosjektet:
1.
Avklart ambisjonsnivå for tenestetilbodet og rolla som samfunnsutviklar ligg
til grunn for organisering, kompetanse- og bemanningsnivå
2.
Ein bærekraftig økonomi med redusert driftsnivå og årleg netto driftsresultat
på ca. 2 %.

3.
4.
5.
6.
7.

Verksemdsstyringa bygger på kunnskapsbasert praksis, gjennomgåande
plansystem, systematisk kvalitetsarbeid og gevinstrealisering.
Organisasjonen er innovativ og digitalt moden
Tenestetilbodet og rolla som samfunnsutviklar vert utvikla gjennom internt
samarbeid, og i samspel med brukarar, kommunar, næringsliv og
organisasjonar.
Arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og resultatet i medarbeidarundersøkinga er
minst på nivå med norsk arbeidsliv generelt.
Nye arbeidsplassar i samband med regionreforma er lokalisert og samla i
robuste fag- og arbeidsmiljø, som understøtter utvikling i heile fylket.

Desse tiltaksområda skal utgreiast som grunnlag for å nå det overordna målet og
effektmåla:
1.
Avklare ambisjonsnivå som gir grunnlag for å dimensjonere samla
kompetanse-, bemannings- og driftsnivå etter regionreforma og innafor total
økonomisk ramme
 M.a. lage retningsliner for samordning av rekrutteringsprosessane med
tanke på justering av driftsnivået til dei økonomiske rammeendringane
og sikre riktig kompetanse. «Reduksjon i bemanning vil så langt som
mulig skje gjennom naturleg avgang og turnover.»
2.
Utvikle/tilpasse eit gjennomgåande plan- og kvalitetssystem som sikrar
systematisk kvalitetsarbeid, der praksisen er kunnskapsbasert, og ligg til
grunn for verksemdsstyringa (kvalitetsårshjul og leiardialog), jf. eige
delprosjekt «Plan og kvalitetssystem» (P1)
3.
Utvikle og innføre strategi for gevinstrealisering som ein integrert del
verksemdstyringa og plansystema, jf. underprosjekt for «Gevinstrealisering innovasjon og digitalisering» (P2).
4.
Utgreie organisering av IT-tenestene og porteføljestyring, som skal sikre
sikker IT-drift og utvikling av ein digitalt moden organisasjon, jf.
underprosjekt «Organisering av IT-tenestene» (P3)
5.
Utvikle/tilpasse ein kunnskapsbasert arbeidsgivar- og organisasjonspolitikk,
som byggjer omdøme, organisasjons-kultur og identitet, jf. underprosjekt
«Kultur- og identitetsbygging» (P4)
6.
Utgreie organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta som tek
opp i seg måla i regional delplan, jf. eige delprosjekt «Organisering og
struktur tannhelse» (P5)
7.
Utgreie organisering av og tilbods- og skolestruktur for den vidaregåande
opplæringa, jf. eige delprosjekt «Vidaregåande skole- og tilbodsstruktur»
(P6)
8.
Med bakgrunn i avklart ambisjonsnivå, resultata av forprosjektet og dei ulike
underprosjekta - fastsette og implementere ny administrativ organisering
(overordna organisasjonsplan) for Møre og Romsdal fylkeskommune frå
01.01.20.
 Ny organisering skal fremme samarbeid på tvers og mellom nivå både
internt og eksternt
 Implementere ny organisering av samferdselsområdet som ein del av ny
administrativ organisering (overordna organisasjonsplan) for Møre og
Romsdal fylkeskommune (P7)
 Utgreie og tilrå korleis regionreforma med fleire ansvarsområde og nye
arbeidsplassar skal skape utvikling i heile fylket.
Måla og prosjektorganiseringa er visualisert i figurane på dei to neste sidene.

Vidare prosess og involvering:
For dei ulike underprosjekta vil det bli laga eigne effektmål og tiltak for å nå desse.
Fylkesutvalet som referansegruppe vil bli involvert i prosessen med
målformuleringane gjennom omstillingsverkstader. Dette vil særleg gjelde
underprosjekta som skal utgreie struktur- og tilbod innafor vidaregande skole,
tannhelse og samferdsel (prosjekt nr. 5, 6 og 7). Fylkesutvalet vil også bli involvert
som referansegruppe for å avklare ambisjonsnivået for fylkeskommunen, jf.
tiltaksområde 1.
I gjennom hovudprosjektet vil det også bli viktig å få involvert ulike ressurs- og
interessentgrupper som kan bidra i arbeidet med utgreie dei ulike tiltaksområda.
Prosjektplan:
Det vil bli arbeidd vidare med å lage ein prosjektplan som skal sikre framdrift og
gjennomføring av dei ulike tiltaksområda. Ein del av effektmåla og tiltaksområda vil
måtte ha eit meir langsiktig perspektiv og dermed strekkje seg utover 01.01.20.
Dette vil særleg gjelde tiltaksområda 2,3 og 4. Oppfølging og implementering vil
uansett ha eit langsiktig perspektiv då organisasjonsutvikling, kompetanse- og
kulturutvikling handlar om kontinuerleg utviklings- og forbetringsarbeid.
Vidare bruk av eksterne konsulentar:
I avtalen med Agenda Kaupang, som er inngått etter open anbodskonkurranse, ligg
det inne ein opsjon om å kunne bruke same konsulentmiljø også i neste fase. Med
bakgrunn i dei erfaringane vi har gjort oss i forprosjektet tilrår fylkesrådmannen at
vi utløyser opsjonen og har med oss Agenda Kaupang vidare. Både av omsyn til
kapasiteten, men ikkje minst kompetansen og det eksterne blikket dei kan bidra
med, vert dett vurdert som viktig.
Forslag til vedtak:
Fylkestinget legg følgjande målformuleringar og tiltaksområder til grunn for
innretning av hovudprosjektet «Møre og Romsdal fylkeskommune – omstilling av
organisasjonen mot 2020»:
Overordna mål:
Møre og Romsdal fylkeskommune er ein attraktiv og innovativ samfunnsutviklar,
tenesteleverandør og arbeidsgivar. Organisasjonen har kapasitet og kompetanse til
å møte framtidige behov med eit bærekraftig drifts- og investeringsnivå.
Effektmåla som beskriv den ønska nytteverdien av å gjennomføre
omstillingsprosjektet:
1.
Avklart ambisjonsnivå for tenestetilbodet og rolla som samfunnsutviklar ligg
til grunn for organisering, kompetanse- og bemanningsnivå
2.
Ein bærekraftig økonomi med redusert driftsnivå og årleg netto driftsresultat
på ca. 2 %.
3.
Verksemdsstyringa bygger på kunnskapsbasert praksis, gjennomgåande
plansystem, systematisk kvalitetsarbeid og gevinstrealisering.
4.
Organisasjonen er innovativ og digitalt moden
5.
Tenestetilbodet og rolla som samfunnsutviklar vert utvikla gjennom internt
samarbeid, og i samspel med brukarar, kommunar, næringsliv og
organisasjonar.

6.
7.

Arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og resultatet i medarbeidarundersøkinga er
minst på nivå med norsk arbeidsliv generelt.
Nye arbeidsplassar i samband med regionreforma er lokalisert og samla i
robuste fag- og arbeidsmiljø, som understøtter utvikling i heile fylket.

Desse tiltaksområda skal utgreiast som grunnlag for å nå det overordna målet og
effektmåla:
1.
Avklare ambisjonsnivå som gir grunnlag for å dimensjonere samla
kompetanse-, bemannings- og driftsnivå etter regionreforma og innafor total
økonomisk ramme
a. M.a. lage retningsliner for samordning av rekrutteringsprosessane
med tanke på justering av driftsnivået til dei økonomiske
rammeendringane og sikre riktig kompetanse. «Reduksjon i
bemanning vil så langt som mulig skje gjennom naturleg avgang og
turnover.»
2.
Utvikle/tilpasse eit gjennomgåande plan- og kvalitetssystem som sikrar
systematisk kvalitetsarbeid, der praksisen er kunnskapsbasert, og ligg til
grunn for verksemdsstyringa (kvalitetsårshjul og leiardialog)
3.
Utvikle og innføre strategi for gevinstrealisering som ein integrert del
verksemdstyringa og plansystema
4.
Utgreie organisering av IT-tenestene og porteføljestyring, som skal sikre
sikker IT-drift og utvikling av ein digitalt moden organisasjon
5.
Utvikle/tilpasse ein kunnskapsbasert arbeidsgivar- og organisasjonspolitikk,
som byggjer omdøme, organisasjons-kultur og identitet
6.
Utgreie organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta som tek
opp i seg måla i regional delplan
7.
Utgreie organisering av og tilbods- og skolestruktur for den vidaregåande
opplæringa
8.
Med bakgrunn i avklart ambisjonsnivå, resultata av forprosjektet og dei ulike
underprosjekta - fastsette og implementere ny administrativ organisering
(overordna organisasjonsplan) for Møre og Romsdal fylkeskommune frå
01.01.20.
 Ny organisering skal fremme samarbeid på tvers og mellom nivå både
internt og eksternt
 Implementere ny organisering av samferdselsområdet som ein del av ny
administrativ organisering (overordna organisasjonsplan) for Møre og
Romsdal fylkeskommune
 Utgreie og tilrå korleis regionreforma med fleire ansvarsområde og nye
arbeidsplassar skal skape utvikling i heile fylket.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Dag Lervik
Prosjektleiar omstilling
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