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Status koordinator seriøst arbeidsliv
Forslag til vedtak:
Fylkesutvalet tar orienteringa til vitande.
Fylkestinget vedtok i sak T 17/21, jfr. sak T 95/20 (Budsjett og økonomiplan) og sak U – 163/20, å
opprette og lyse ut ei 100 prosent fylkeskommunal stilling som koordinator for eit seriøst arbeidsliv.
Fylkeskommunedirektøren tilsette koordinator for seriøst arbeidsliv med oppstart 1. september 2021.
Stillinga er plassert i juridisk sjef sin stab.
Koordinatoren sin rolle
På bakgrunn av vedtaket i fylkestinget har fylkeskommunedirektøren vurdert det slik at koordinator
for seriøst arbeidsliv vil ha to hovudfunksjonar:
1) Ei fagleg og koordinerande rolle internt i fylkeskommunen si verksemd knytt opp til dei
ordinære oppgåvene som ligg til fylkeskommunen sine avdelingar.
2) Vere ein del av funksjonen/rolla fylkeskommunen har som ein regional utviklingsaktør. Det er
eit langsiktig mål i Møre og Romsdal sin regionale planstrategi at arbeidslivet i fylket skal vere
attraktivt og seriøst med sterk verdiskaping. I dette arbeidet vil samarbeid med dei ulike
offentlege og private aktørane i fylket vere avgjerande, og eit viktig satsingsområde for
koordinatoren.

Oppstart
Vi har utarbeidd slik oppstartsplan for vårt arbeid for eit endå meir seriøst arbeidsliv i Møre og
Romsdal. I korte trekk er oppstartsarbeidet organisert slik:
1) Kartlegge korleis dei einskilde fylkeskommunale einingane i dag arbeidar innan feltet seriøst
arbeidsliv.
2) Opprette internt fylkeskommunalt forum for seriøsitetsarbeidet.
3) Vurdere tiltak for å styrke seriøsitetsarbeidet i fylkeskommunen, mellom anna starte med å gå
gjennom eksisterande kontraktar, rutinar mv. i samarbeid med avdelingane med siktemål å
gjere kontinuerleg forbetringar – særleg innan arbeidet med inngåing av nye kontraktar og
oppfølging av desse.
4) Starte arbeid med ein strategi for seriøst arbeidsliv i vår region der ein mellom anna vil gå inn
på korleis fylkeskommunen som offentleg innkjøpar skal redusere risikoen for
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og sikre eit seriøst og rettferdig arbeidsliv.
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5) Fortsette arbeidet med å etablere modell for seriøst arbeidsliv i Møre og Romsdal jf. vedtak i
sak U-163/20.
6) Deltaking i eksterne regionale, nasjonale og internasjonale fora der det er aktuelt,
eksempelvis i berekraftsarbeidet fylkeskommunen alt deltek i.
Følgjande punkt i oppstartsplana er gjennomført

Koordinatoren har gjort seg kjent med organisasjonen gjennom møter med dei ulike
avdelingane der koordinatoren har informert om den nye stillinga, og verksemda har blitt
presentert med spesielt fokus på det seriøsitetsarbeidet som allereie blir gjort. Koordinator har
og gjennomført møter med fleire som arbeider med kontraktar og kontraktsoppfølging på
samferdsel og bygg og eigedom, og slik fått innblikk i korleis dette blir gjort i dag. Det er og
planlagt at koordinatoren skal delta i kontrollar på reinhaldsseksjonen som gjerast som ein del
av kontraktsoppfølginga, for å bli kjent med korleis dette er i dag. Vidare har koordinatoren
besøkt byggeplassar på fylkeskommunalt anlegg for å gjere seg kjent med ulike prosjekt som
er i fylkeskommunen.


Koordinatoren har blitt tatt særs godt i mot på alle aktuelle områder i fylkeskommunen. Det
kan spesielt nemnast særleg god samhandling med fylkesvegavdelinga og bygg- og
eigedomsavdelinga. Det er også i desse avdelingane ein kan ha størst utbytte av det
koordinerande arbeidet inn mot seriøst arbeidsliv.



Koordinatoren deltek i utviklingsarbeid internt med tanke på å gjere oppfølging av
seriøsitetskrava mindre ressurskrevjande, mellom anna ved å gjere kontraktane tydelegare og
systematisere seriøsitetsarbeidet under kontraktsoppfølging.



Erfaringane så langt er særs positive. Det blir arbeidd godt for å sikre seriøsitet i
fylkeskommunen sine prosjekt og driftskontraktar. Det er avgjerande for seriøsitetsarbeidet at
dei einskilde einingane i fylkeskommunen sett av tilstrekkeleg ressursar til å følgje opp
arbeidet mot seriøst arbeidsliv innanfor eige område. Her kan det nemnast at Trøndelag
fylkeskommune har fleire ressursar innanfor arbeid opp mot HMS og seriøsitet enn Møre og
Romsdal. Fylkeskommunedirektøren ser det likevel som viktig at ein ikkje opprettar eit unødig
stort byråkrati, men at ein arbeidar målretta og samarbeidsorientert, og gjennom det oppnår
mykje med dei ressursane som ein har tilgjengeleg i fylkeskommunen i dag.



Koordinatoren har delteke i møte med Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og
samarbeidsforum mot arbeidslivskriminalitet innan anlegg i regi av Statens Vegvesen og Bane
Nor. Koordinatoren skal delta i møte med Fellesforbundet i november, samt nye samlingar i
SMSØ og samarbeid mot arbeidslivskriminalitet innan anlegg i desember.



Deltakarar i internt forum i fylkeskommunen for seriøst arbeidsliv er avklart. Det vil bli
gjennomført oppstartsmøte før jul, og det er planlagt at forumet skal ha jamleg kontakt for å
dele erfaringar og diskutere utfordringar.



Koordinatoren skal fortsette arbeidet med å utvikle ein eigen modell for eit seriøst arbeidsliv i
Møre og Romsdal. Fylkeskommunen vil søke og starte opp arbeidet med dei ulike partane før
jul 2021.

Vidare arbeid
Det vert no arbeidd med ei eiga årsplan/årshjul for koordinatoren for 2022. Dei viktigaste punkta for
oppfølging vil vere;
I.

Internt arbeid med strategi og utvikling. Her vil det interne forumet vere ein viktig møteplass
for samarbeid. Utvikling kan vere både systematisering av seriøsitetsarbeidet på tvers av
avdelingar og kompetansehevingstiltak internt i fylkeskommunen.

II.
III.
IV.
V.

Deltaking i internt seriøsitetsarbeid for å bli kjent med fylkeskommunen, mellom anna
etablere kontakt med ulike prosjekt og delta i utvalde kontrollar.
Etablere modell for seriøst arbeidsliv i Møre og Romsdal.
Deltaking i eksterne fora og gjennom dette styrke innsatsen for et seriøst arbeidsliv både
eksternt og internt i fylkeskommunen.
Ta ansvar som regional utviklingsaktør, og starte arbeidet med ein eigen fylkesstrategi for
seriøst arbeidsliv. Alternativt søke å påverke eksisterande fylkesplanar og strategiar for å
styrke fokuset på FN sitt berekraftsmål nr 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst,
herunder seriøsitet i arbeidslivet.

Oppsummering
Erfaringa så langt, etter oppstarten internt i fylkeskommunen, samt påbegynt arbeidet med å etablere
ein eigen modell for seriøst arbeidsliv i Møre og Romsdal, er at koordinatorfunksjonen vil vere svært
omfattande. Eit viktig suksesskriterium vil difor vere, slik fylkeskommunedirektøren ser det, og ha
realistiske delmål i høve dei einskilde punkt. På det noverande tidspunkt er det ikkje mogleg å tidfeste
alle delmål. Det leggast difor opp til jamleg orientering til politisk leiing av framdrifta på arbeidet for
seriøst arbeidsliv i Møre og Romsdal.

