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Høringsuttalelse – RSK Vest-Finnmark i utvikling; Kvalitet og kompetanse i barnehager
og skoler
Vest-Finnmark Regionråd vedtok i regionrådsmøte 20. oktober 2017 følgende enstemmige
høringsuttalelse i sak 8/17:
«Vest-Finnmark Regionråd gratulerer RSK Vest-Finnmark med en godt gjennomarbeidet plan
i «RSK Vest-Finnmark i utvikling: Kvalitet og kompetanse i barnehager og skoler», som danner
et godt grunnlag for videre samarbeid i barnehage- og skolesektoren i Vest-Finnmark.
Fokuset på å utvikle lærende organisasjoner gjennom et målrettet utviklings- og endringsarbeid
synes det rette i forhold til å bygge kompetanse som varer over tid. Denne typen kompetanse
må integreres som en naturlig del av organisasjonskulturen i den enkelte kommunes
oppvekstsektor, barnehage og skole. Det iverksettes en rekke strategier og tiltak i RSK VestFinnmark og den enkelte kommune for å oppnå de vedtatte målsettingene.
Vest-Finnmark Regionråd har i sin «Strategiplan 2016-2019» et hovedmål om «Økt
tjenestekvalitet og næringsvekst i kommunene i Vest-Finnmark». Hovedstrategien er at man
gjennom nytenking i kommunene skal drive frem resultater gjennom konkrete
samarbeidsprosjekter, og ved å fokusere på etablert næringsliv. Vest-Finnmark Regionråd skal
benytte ca. 25 % av sin kapasitet til å utvikle kommunale tjenester, der det er et strategisk mål
å oppnå optimal ressursbruk og tjenester med høy kvalitet. Dette skal oppnås blant annet ved
å øke kompetansen gjennom faglige samarbeid, øke kvaliteten på kommunale tjenester gjennom
gode utviklingsprosjekter og etablering av faste møtearenaer for fagledere på tvers av
kommunegrensene. Vi henviser til vedlagte strategiplan i høringssvaret fra Vest-Finnmark
Regionråd for nærmere detaljer.
RSK Vest-Finnmark er et velfungerende og viktig samarbeidsorgan, som til fulle kan sies å
benytte alle de vedtatte strategiene i sitt arbeid rettet mot barnehager og skoler i vår region.
Dette fremgår også av innholdet i høringsdokumentet. RSK Vest-Finnmarks samarbeidsmodell
kan være et eksempel til etterfølgelse på andre sektorområder.

Alta – Hammerfest - Hasvik - Kvalsund - Loppa - Måsøy - Nordkapp - Porsanger

Porsanger kommune kan tiltre dette samarbeidsorganet dersom/når dette er ønskelig fra deres
side, ettersom kommunen fra januar 2017 inngår som en av de 8 medlemskommunene i VestFinnmark Regionråd.»
Vi ønsker RSK Vest-Finnmark lykke til videre med det viktige arbeidet.
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