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Nedleggelse av OKIS
Sammendrag
Opplæringskontoret i Salten (OKIS) vil bli nedlagt med virkning fra 30.06.2015, da det ikke er
økonomisk grunnlag for videre drift.
De to siste årene har OKIS hatt et fallende driftsresultat. I 2014 hadde OKIS et negativt
driftsresultat på kr. 653.653,-. I 2015 har OKIS et negativt driftsresultat på kr 635.192,pr. 30.04.2015.
Noe av årsaken til dette resultatet kan relateres til en større personalkonflikt i selskapet, og de
konsekvenser dette har hatt for drift og fremtidig inntektsgrunnlag.

Saksopplysninger
Allerede høsten 2013 ble Bodø kommune, gjennom sitt styremedlemsskap og sin faste
kontaktperson i selskapet gjort kjent med at det var personalmessige utfordringer i OKIS. Dette
eskalerte frem mot jul, og på nyåret 2014 resulterte dette i flere sykemeldinger. I tillegg valgte
kommunens faste kontaktperson å slutte i selskapet.
I brev av 19. mars 2014 gjorde Bodø kommune daværende styreleder oppmerksom på at vi var
svært bekymret for OKIS evne til å kunne levere de tjenester som kommunen var avhengig av i
forhold til oppfølging av våre lærlinger - og som virksomheten har rettmessige krav på. Dette
baserte seg da på de personalmessige utfordringer som eksisterte, i form av interne
samarbeidsproblemer og et høyt sykefravær som konsekvens av dette.
Bodø kommune ba om at styret og den daglige ledelsen etablerte virkningsfulle tiltak, og at
etablerte tiltak skulle dokumenteres og gjennomgås i et eget møte. Møtet ble avholdt, og Bodø
kommune besluttet på bakgrunn av de skisserte tiltak å fortsatt benytte seg av lærlingetjenestene
OKIS kunne levere.
I løpet av siste halvdel av 2014 var Bodø kommune, gjennom sitt styreverv, tett på de tiltak og
prosesser som ble gjennomført. Ved årsskiftet virket personalkonflikten å være løst, de tidligere
sykemeldte kom tilbake på jobb og ny daglig leder var ansatt.
Når vi gjennom de fire første månedene av 2015 så er blitt kjent med Opplæringskontorets
vanskelige økonomiske situasjon, har vi ved flere anledninger muntlig gitt uttrykk for at Bodø
kommune vil måtte vurdere muligheten for å trekke seg ut av ordningen som sådan dersom
situasjonen ikke bringes under kontroll.

Dette budskapet ble ytterligere forsterket overfor OKIS når vi ble gjort kjent med Økonors`s
regnskapsrapport pr. 30.04.2015, som viser et underskudd på kr. 635.265,-.
I brev av 1.juni 2015 gjør Bodø kommune det kjent overfor OKIS at selskapets økonomiske
situasjon vurderes som så kritisk, at vi ikke ser at OKIS fremover vil kunne levere de tjenester som
Bodø kommune er avhengig av i forhold til sin lærlingeoppfølging.

Konklusjon
Fra og med 1.juli 2015 står Bodø kommune uten et oppfølgingstilbud for sine lærlinger.
Av den grunn startes det umiddelbart en utredningsprosess for å skissere mulige løsninger
- som fremmes som sak for Bystyret.
Denne utredningen vil se på to mulige løsninger:
1 Bodø kommune håndterer oppfølging av lærlinger selv
2 Bodø kommune kjøper oppfølgingstjenester hos ekstern leverandør
I perioden frem til endelig løsning foreligger, vil HR-kontoret ivareta oppfølging av lærlingene.
Dette kan skje ved bruk av egne ansatte, eller ved innleie av oppfølgingsressurs.
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