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Orientering om status i fylkeskommunen sitt arbeid med
prosjektet "Møre og Romsdal 2025"
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert prosjektet «Møre og Romsdal 2025».
Prosjektet skal bidra til heilskapleg utvikling og samordna innsats for å styrke
regionen. I prosjektet samarbeider Møre og Romsdal fylkeskommune med
Fylkesmannen, regionale statlege aktørar og kommunar.
Satsinga skal bidra til å samordne og styrke offentleg sektor som samfunnsutviklar.
Målet er at offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal skal vere godt
samordna og ein sterkare utviklingsaktør for Møre og Romsdal.
Sentrale områder i prosjektet går fram under:

Prosjektet kan påverke kontrollutvalet sine kontroll- og tilsynsaktivitetar. Det er
derfor sentralt for kontrollutvalet å halde seg oppdatert om status i prosjektet I
denne saka blir det orientert om prosjektet «Omstilling av organisasjonen mot
2020».
-

Vedlegg 1: Presentasjon av prosjektet

Side 2

Vurdering
Føremålet med omstillingsprosjektet «Møre og Romsdal 2025» er å få offentleg
sektor med ansvar for Møre og Romsdal til å arbeide betre saman til beste for
regionen.
Prosjektet har 4 innsatsområde:
 Møteplassar (nyttårskonferanse, statsetatsmøte)
 Regional planlegging (auka deltaking frå regional stat og kommunar)
 Strategiske og operasjonelle faglege samarbeid (samarbeidsavtalar og
faglege nettverk)
 Sektorovergripande satsingar
Første året for prosjektet var 2019. Få har etablering av møteplassar vore
prioritert som grunnlag for samarbeid og samordning. Vidare har det vore oppstart
av Leveårsnettverket, der statlege etatar på velferdsområdet samarbeider. Vidare
er også Nullvisjon utanforskap starta opp – eit fagleg samarbeid for å motverke
utanforskap blant barn og unge. I tillegg er under planlegging / oppstart to
fylkesdekkande samarbeid – digitalisering samt klima/berekreft.
Med grunnlag i dette har kontrollsjefen bedt fylkeskommunedirektøren ved
spesialrådgivar Ole Helge Haugen om å orientere nærare om status i arbeidet.
Dersom det i orienteringa ikkje kjem fram spesielle moment utover det som kjem
fram i saksframlegget, vil kontrollsjefen tilrå kontrollutvalet å treffe følgjande
vedtak:
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet tar orienteringa om status i arbeidet med prosjektet «Møre og
Romsdal 2025» til etterretning.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef

