Konsulentrapport anbefaler
IKT-organisering
PA Consulting Group anbefaler den nye fylkeskommunen å
organisere IKT gjennom IKT Agder.
Konsulentselskapet PA Consulting Group (PA) har på vegne av Aust-Agder
og Vest-Agder fylkeskommuner foretatt en vurdering og anbefaling av ny
IKT-organisering i Agder fylkeskommune.
Anbefalingen ble lagt frem for felles hovedsamarbeidsutvalg (FHSU) på et
møte 27. februar 2018. PA anbefaler gjennom sine vurderinger og analyser
at den nye fylkeskommunen organiserer IKT-arbeidet gjennom IKT Agder.
Arbeidsgruppens anbefaling kommer
Det er viktig å være oppmerksom på at dette er anbefalingen til PA.
Arbeidsgruppen for IKT og digitalisering til fremtidig organisering av IKT har
så langt ikke kommet med noen tilrådning.
Arbeidsgruppen for IKT og digitalisering vil nå vurdere anbefalingen fra PA
og vurderingene som ligger bak. Hele rapporten fra PA forventes ferdigstilt i
løpet av første halvdel av neste uke (uke 10) og vil da bli tilgjengeliggjort.
Etter at arbeidsgruppen har kommet med sin anbefaling, vil saken bli
behandlet i FHSU 14. mars. Deretter blir saken behandlet i PSU og til slutt
i fellesnemnda. Det tas sikte på at saken behandles i et ekstraordinært
møte i fellesnemnda etter 12. mars.
En presentasjon med hovedfunnene i rapporten «Agder fylkeskommune
– vurdering og anbefaling av ny IKT-organisering» kan leses her.

Bildet er fra allmøte, der IT-sjef
i VAF Knut Fredvik orienterer
ansatte om anbefalingene fra PA.

Om anbefalingen fra PA
PA Consulting Group har i sitt arbeid benyttet kvantitativ og kvalitativ metode
og bl.a. intervjuet 47 ledere og ansatte i fylkeskommunen og IKT-avdelingene.
Rapporten bak anbefalingen beskriver dagens organisering av IKT i
fylkeskommunene, og vurderer fordeler og ulemper ved fire ulike
organisasjonsmodeller:
Modell 1: Egen IKT-organisasjon i fylkeskommunen
Modell 2: Organisering av IKT med IKT Agder
Modell 3: Hybridmodell
Modell 4: Konkurranseutsette drift til ekstern aktør
Sammendraget i rapporten fra PA oppsummerer:
«Vest-Agder har i dag en intern IKT-avdeling i fylkeskommunen som leverer
alle IKT-tjenester. Aust-Agder har løst sitt IKT-behov ved å kjøpe tjenester fra
IKT Agder. Begge organisasjoner har høy kompetanse og lang erfaring med å
utvikle og levere IKT-tjenester. Det er derfor store gevinster ved samordning av
de to miljøene til ett felles miljø.
Begge organisasjonene leverer IKT-tjenester av høy kvalitet, og kostnadene
knyttet til tjenestene er relativt like.
Den nye fylkeskommunen vil overta nye oppgaver fra statlige etater, og skal ta
en pådriverrolle i regionen og tilby effektive tjenester til innbyggere og
næringsliv. Dette målbildet stiller krav til høy digitaliseringsgrad av tjenestene
gjennom selvbetjening, integrasjon og bruk av nasjonale løsninger. Et
eksempel på dette er at data om eleven, på tvers av kommune og
fylkeskommune, kan bidra til bedre levekår i regionen.

PA anbefaler den nye fylkeskommunen å organisere IKT gjennom IKT Agder.
IKT Agder-modellen møter ambisjonen om å ta en aktiv utvikler- og pådriverrolle i
regionen. Et styrket IKT Agder vil bli et av de største IKT-miljøene for kommunal
sektor i Norge, med unntak av de tre største byene. Modellen vil også være en
foregangsmodell for andre regioner, som alle søker bedre samhandling med
kommuner innenfor alle tjenesteområder.
Begge organisasjonene driver i dag kostnadseffektivt og har en god brukerstøtte.
IKT Agder har ca. 30 % lavere kostnader knyttet drift av de store fagsystemene
(HR, lønn, økonomi og arkiv), fordi de har implementert skybaserte versjoner
av disse.
På kort sikt kan denne modellen gi noe økning i kostnader knyttet til support
pr. ansatt og elev. PA foreslår derfor å implementere modellen og kompetansen
fra Vest-Agder inn i IKT Agder. Samorganiseringen vil frigjøre ressurser i form av
penger og kompetanse som kan nyttes til utvikling av enda flere digitale tjenester
i fylkeskommunen fra 1.1.2020.
Grunnet sammenslåing må det uansett byttes system for HR, økonomi og lønn for
én av dagens to fylkeskommuner. IKT Agder har allerede forhandlet priser og
betingelser for den nye fylkeskommunen, og økonomisjefen i Vest-Agder ser ingen
store hindre knyttet til å bytte til det systemet Aust-Agder bruker i dag. Modellen gir
dermed en kostnadseffektiv overgang til et skybasert fagsystem som er i full drift i
Aust-Agder.
Utdanningsområdet vil raskt kunne ta ut synergier fordi det er gjort beslutninger
om oppgradering til samme systemer i begge fylkeskommuner.
Det er mye god kompetanse i begge organisasjoner i dag. Det er PAs vurdering
at den foreslåtte modellen er attraktiv for ansatte, fordi de får anledning til å jobbe
i et større fagmiljø uten å bytte fysisk arbeidssted.»

Arild Eielsen går av som fylkesrådmann
Mandag 26. februar ble det kjent at Arild Eielsen
sier opp sin stilling som fylkesrådmann i Aust-Agder
fylkeskommune. Eielsen sier opp for å gå over i et
engasjement som prosjektleder i regionprosjektet
i KS, kommunesektorens organisasjon. Prosjektet
følger opp kommunesektorens arbeid med
regionreformen.
I tillegg til å være fylkesrådmann har
Eielsen fra september 2017 til februar 2018 fungert
som midlertidig prosjektleder for sammenslåingsprosessen mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner.
Eielsen vil etter avtale med fylkesordfører Gro Bråten fratre som
fylkesrådmann etter fylkestinget 24. april. Les mer her.

Kristin Tofte Andresen på plass som fylkesrådmann i Vest-Agder

Samtidig som fylkestinget i Vest-Agder innvilget Tine Sundtoft permisjon,
ble Kristin Tofte Andresen konstituert som fylkesrådmann i Vest-Agder.
Nå har de to byttet kontor i fylkeshuset i Kristiansand.
- Det kan jo symbolisere det som er viktig nå: Vest-Agder fylkeskommune
skal ha fullt fokus den daglige virksomhet samtidig som datoen for
fylkessammenslåingen nærmer seg. Jeg har jo vært konstituert i en
toårsperiode tidligere, så på sett og vis kan du si at vi har erfaring når
Tine får nye oppgaver for en periode. Derfor vet jeg at vi i ledelsen
drar lasset sammen.
Dette er en midlertidig løsning, og derfor er det naturlig
å gjøre færrest mulig endringer nå. Vi skal spille på de
lederne vi har. Derfor har jeg også (i samråd med
fylkesordfører) besluttet at vi ikke utpeker en assisterende
fylkesrådmann, men at de andre lederne representerer
fylkesrådmannen innenfor egne ansvarsområder
når det er naturlig. Som sist vil økonomisjef Lise
Solgaard være fylkesrådmannens stedfortreder
i fylkesutvalg og fylkesting dersom det blir nødvendig.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe eller har andre tilbakemeldinger?
Kontakt Cheryl Macdonald, cmd@vaf.no,
eller Svein Buer, Svein.Buer@austagderfk.no

