KRAFTTAK
En sunnere økonomi og kraft til å påvirke
regionens store utfordringer

Offisiell nr 01. 30. juni 2020
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Krafttak = vårt felles ansvar
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Restart

Restart; bedre forståelse, bedre involvering og sterkere gjennomføringskraft
SAGT OM KRAFTTAK


Målbildet og virkemidlene er ulikt forstått



Omstilling og effektivisering er krevende, og
det er viktig å mobilisere ansatte, ledere og
tillitsvalgte med et enda bedre felles målbilde
og forståelse



Trenger å skille arbeidet med effektivisering fra
arbeidet med verdiskaping

«RESTART»

VI BYGGER VIDERE PÅ TIDLIGERE ARBEID


Sektorområdene har gjort et omfattende analysearbeid i i første
halvår



Avdekket mulighetsrom skal sammenstilles og kvalifiseres videre

VI ENDRER TILNÆRMINGEN


Vi rigger Krafttak tydeligere som et prosjekt



Vi tar et konsernperspektiv, som skal fylle ut sektorperspektivet

Vi tydeliggjør lederansvaret i sektorområdene



Kommunikasjonsarbeidet må styrkes





Arbeidet bør styres og ledes mer koordinert
enn gjennom oppfølging i linja, og alle viktige
aktiviteter og plan for involvering og
medbestemmelse må tydeliggjøres i en
overordnet prosjektplan

VI RIGGER FOR INVOLVERING


Vi involverer bredt i organisasjonen for å sikre innspill, engasjement
og forankring



Vi etablerer møtearenaer med regelmessige møter i prosjektet



Vi setter ambisjonsnivå sammen med mellomledere og tillitsvalgte



Fylkesrådmannen involverer seg enda tettere i prosessen

Hvorfor tar vi et Krafttak?

Vi må få en sunnere økonomi for å øke handlingsrommet
Netto korrigert driftsresultat

ØKONOMIEN ER PRESSET

Langsiktig gjeld



Redusert netto driftsresultat



Økt i gjeld



Disposisjonsfondet er presset

DRIFTSEFFEKTIVISERING

- 90 MNOK
innen 2023

Ca. 2 % av driftsbudsjettet

Hvorfor tar vi et Krafttak?

VTFK trenger kraft til å gjøre noe med tre av regionens store utfordringer
Økonomisk
bærekraft

For lav
verdiskaping
Grønn verdiskaping
Sosial
bærekraft

For mye
utenforskap

+ 160 MNOK
Ca. 3 % av driftsbudsjettet

Miljømessig
bærekraft

For stort
miljøutslipp

Hvorfor tar vi et Krafttak?

Krafttak adresserer viktige utfordringer knyttet til bærekraft og økonomi
Økonomisk
bærekraft

Sosial
bærekraft

Miljømessig
bærekraft

For lav
verdiskaping

For mye
utenforskap

For stort
miljøutslipp

Krafttak
Fase 1: Skaffe handlingsrom

Fase 2: Realisere handlingsrom
VERDISKAPING: 160 MNOK

250 MNOK INNEN 2023

DRIFTSEFFEKTIVISERING: 90 MNOK

Redusert driftsresultat

Økt gjeld

Presset
disposisjonsfond

Fallende

Stigende

Svakt økende

Hva er Krafttak?

Mål om bedre forståelse, bedre involvering og sterkere gjennomføringskraft

Fase 1: Skaffe handlingsrom

RESTARTE

ÅPNE

VURDERE

LUKKE

Nå

Frem til
fellesferie

Frem til medio
oktober

Frem til medio
november

RETNINGSSAK

BUDSJETT

September

November

250 MNOK
I ØKT HANDLINGSROM

Frem til 2023

Fase 2: Realisere
handlingsrom

160 MNOK
VERDISKAPING

ØKT GRØNN
VERDISKAPING

90 MNOK
EFFEKTIVISERE

DRIFTSEFFEKTIVISERING

Hvordan gjennomfører vi Krafttaket?

Vi ser flere muligheter for å gi oss selv et handlingsrom - noen eksempler

Justere tilbudsstruktur innenfor videregående skole
Tilbudsstrukturen innenfor videregående skole er ikke
tilpasset en ny fylkeskommune

Gjennomføre flere innovative anskaffelser
Vi formidler behovet, leverandørene foreslår løsninger

Ta tydeligere styring av entrepriser
Byggeherrestyrt kontraktstyring, som vil innebære mindre
konsulentbruk, kan frigjøre betydelige midler

Effektivisere transporttjenester
Mulighet for å benytte enklere og mindre transportmidler
utenfor rushtiden uten at dette påvirker tjenestenivået

Hvordan gjennomfører vi Krafttaket?

Fem mulige innsatsområder for økt verdiskaping

Arbeidsplasser: Vi skal jobbe
aktivt med å skape nye
arbeidsplasser og beholde
eksisterende arbeidsplasser

Kompetanseutvikling: Vi skal
sikre regionen økt tilgang til
kompetanse gjennom å tiltrekke,
utvikle og fornye. Opplæring og
gjennomføring i vgs er
grunnleggende

Tjenesteutvikling: Vi skal sikre
bedre tilgang til tjenester som er
nødvendig for å utvikle
verdiskapende aktivitet

Kapitaltilgang: Vi skal gi
gründere og bedrifter bedre
muligheter til å få nødvendig
kapital for å styrke
verdiskapingen

Tilstedeværelse: Vi skal sikre nærhet til
innsatsområdene slik at effekten forsterkes

Hvordan gjennomfører vi Krafttaket?

Organisering, involvering og arbeidsmåter
PROSJEKTORGANISASJON

PROSJEKTEIER
Fylkesrådmannens ledergruppe








PROSJEKTGRUPPE (6 pers)

REFERANSEGRUPPE (9 pers)

Sentrale ressurser fra sentraladministrasjonen og virksomhetene

Sentrale ressurser fra sentraladministrasjonen og virksomhetene

Anette Pedersen, prosjektkoordinator
Olaug Skau fra Fagforbundet
Mariann Nilsen fra Utdanningsforbundet
Anne Pedersen, HR-direktør
Rune T Hjertaas, ØSE-direktør
Jan Sivert Jøsendal, fylkesrådmann

Ukentlige møter













Bjørn Harald Sti fra SMM
Rune Sundmark fra SMM
Torbjørn Øygard fra TF
Anita Fossum fra SIK
Tore Øystein Strømsodd fra NIK
Jon Helge Bergane, rektor BØ vgs
Cecilie L Bjørnøy, rektor Greveskogen vgs
Stig Larsen, seksjonsleder OF
Henning Wold fra Akademikerne
Harald Haave, kommunikasjonsleder

Jevnlige møter sammen med prosjektgruppa



Deltakerrepresentasjon fra ansatte,
ledere og tillitsvalgte



Tillitsvalgte deltar fast i prosjektgruppe,
og på alle andre samlinger etter eget
ønske



En overordnet prosjektgruppe bestående
av sentrale tillitsvalgtressurser og ledere
hos fylkesrådmann



Bredt sammensatt referansegruppe fra
virksomheter og sektoradministrative
funksjoner

Hvordan gjennomfører vi Krafttaket?

Prosjektplan – prosesser, milepæler og møtepunkter
jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Fase 1: Skaffe handlingsrom
 ÅPNE: Identifisere mulige tiltak
 VURDERE: Analysere konsekvenser av tiltak

Åpne
Vurdere

 LUKKE: Prioritere tiltak i konsernperspektiv

Lukke

Fase 2: Realisere handlingsrom
 Øke grønn verdiskaing

Sette ambisjonsnivå

Sette retning

Planlegge realisering

 Effektivisere driften

 23. september – Behandle sak i fylkesutvalget
 29. september – Behandle sak i fylkestinget
 3. november – Behandle budsjett

Fellesferie

Milepæler
Politisk oppfølging

Planlegge realisering

23. sept: Fylkesutvalgsbehandling
29. sept: Fylkestingsbehandling
3. nov: Budsjettbehandling 2021

Prosjektstyring - møtepunkter
Prosjektgruppemøter

 12. juni – ukentilige møter deretter

12. juni: Forankre utkast til prosess- og aktivitetsplan

Referansegruppemøter

 Referansegruppe 1 19. juni
 Referansegruppemøte 2 30. juni
 Referansegruppemøte andre halvår

19. juni: Forankre planutkast og drøfte innspill til Krafttak-arbeidet
30. juni: Gjennomgå prosess- og aktivitetsplan samt drøfte forankring og fremdrift
Drøfte ambisjonsnivå

Andre møter






24. juni – Medbestemmelsesmøte
13. august? – Stormøte (Ledergr., prosj.gr., ref.gr.)
27. august – Medbestemmelsesmøte
1. oktober – Medbestemmelsesmøte
Virksomhetsledermøter

24. juni: Gjennomgå prosess- og aktivitetsplan og drøfte innspill
13. aug: Drøfte status og veien videre for Krafttak
27. aug.: Drøfte status og veien videre for Krafttak
1. okt: Drøfte status og veien videre for Krafttak

