Samrøystes tilråding frå Fylkesutvalet - 26.03.2019
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.
Arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og resultatet i medarbeidarundersøkinga er
minst på nivå med norsk arbeidsliv generelt.
7.
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.

