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Oppfølging av forsøk med samordning av Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal og Karriere
Oppland Midt Gudbrandsdal.
Samordningen ble avtalt prøvd ut i ett år med bakgrunn i at opplæringsrettigheter for voksne utvides
og Karriere Oppland får et stadig større ansvar både fra politikere og administrasjon. Samtidig har
Karriere Oppland fått redusert sine rammer i 2017 og må forvente ytterligere kutt i årene framover.
Leder for Karriere Oppland (KO) Nord-Gudbrandsdal (NG) har i forsøksperioden vært leder for begge
karrieresentrene, mens leder ved KO Midt-Gudbrandsdal (MG) har fungert som avdelingsleder for KO
MG.
For å ivareta de økende oppgavene i en begrenset og liten organisasjon som Karriere Oppland har vi
sett på organisering av personale og ressurser. Uavhengig av antall ansatte og oppgaver er alle
virksomheter pålagt de samme merkantile/administrative oppgavene. De skal følge opp
fylkeskommunens styringssignaler, ha egne handlingsplaner, rapportere på økonomi og tiltak, følge
opp medarbeidere og medarbeiderundersøkelser, delta på ledersamlinger etc. For små
karrieresentre med få ansatte (KO MG: 250%) er dette krevende både tidsmessig, administrativt og
organisatorisk. Få ansatte gir også et lite robust arbeidsmiljø som er svært sårbart for endringer og
fravær i personalet.
Forsøksordningen har vart over et begrenset tidsrom så ansatte mener de ikke har fått tatt ut alle de
planlagte effektene, bla. samordning av økonomisystem. Prøveperioden, som er evaluert i felles
personalmøte med alle ansatte, beskrives likevel som positiv.
Punkt som ble nevnt i evalueringsmøte:
 Blitt flinkere til å jobbe på tvers av oppgaver og tilhørighet.
 Trygghet i at det er back-up, flere om å kunne løse de oppgavene som kommer.
 Bedre felles plattform for arbeidet.
 Felles kontormøter har gjort det lettere å koordinere arbeidet/tilbudene.
 Skype fungerer fint i kontormøter.
 Blitt naturlig at en har tilbud til brukere (eks. dag for fremmedspråklige) for begge regionene.
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Naturlig for oss å tenke hele Dalen
For brukerne betyr det ikke noe hva senteret heter eller hvem som er hvor. De kommer til
karrieresenteret.
Ser stor fremgang på økonomi, har blitt mye bedre etter at vi tok over selv. Vet nå, ikke bare
tror hvordan det er (tidligere kjøpte de flere tjenester fra skolen).
Kan bli bedre på innkjøp
Kan innsparingene tas på organisering er det ok, være litt føre var i forhold til de
innsparingene som vi vet kommer. Må ta noen organisatoriske grep for å møte dette.
Linjene har vært litt uklare, hvem skal en forholde seg til. Viktig å presisere hvem som har
hvilke roller i en evt. ny modell

Godt og variert tilbud til brukere og samarbeidet med kommunene og andre samarbeidspartnere
anses som de viktigste elementene i karrieresentrenes mandat. Fylkesrådmannen mener dette best
kan ivaretas gjennom en samordning for mer effektiv drift med mindre avsatt tid til ledelse og mer
tid ut mot brukerne. Samarbeid med kommuner, bedrifter, Nav m.fl. i Midt-Gudbrandsdal regionen
vil ivaretas gjennom opprettholdelse av aktivitet og lokaler i Nord-Fron kommune.
Kompetanseforumene i de to regionene vil bli videreført som nå, men det kan være aktuelt å drøfte
om det kan være hensiktsmessig med et tettere samarbeid. Fylkesrådmannen foreslår at et eventuelt
samordnet karrieresenter endrer navn til Karriere Oppland Gudbrandsdal.
Fylkesrådmannen ber om at saken legges fram og drøftes i kompetanseforumene og regionrådene i
Midt- og Nord-Gudbrandsdal. Uttalelser fra regionene vil drøftes internt i fylkeskommunen før det
tas stilling til om saken skal fremmes til politisk behandling.
Uttalelser sendes: Liv.Kari.Ringen@oppland.org innen 1. juni.
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