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Internasjonalt arbeid- Årsrapport 2020
Formålet med årsrapporten er å gi ei samla oversikt over internasjonale prosjekt og
samarbeid i fylkeskommunen. Rapporten gir ei oversikt over aktiviteten på dei forskjellige
fagområda og over dei tverrfaglege aktivitetane og samarbeida.
Som regional utviklingsaktør bruker fylkeskommunen internasjonalt samarbeid og prosjekt
som verktøy for å nå utviklingsmåla som er sett i fylkesplanen. Fylkeskommunen arbeider
derfor både for å skape meir internasjonal aktivitet i fylket og for at fylkeskommunen sjølv
skal delta i utviklingsprosjekt.
Deltaking i europeiske samarbeidsprosjekt som blir finansiert gjennom EU-/EØS-midlar, gir
fylkeskommunen moglegheit til å delfinansiere eigne utviklingsprosjekt og få tilgang til
kunnskap, erfaringar og nettverk. Politikkutforming og lovgjeving i EU gir viktige
rammevilkår for både offentleg og privat sektor i Noreg og i vårt fylke. Deltaking i
europeiske interesseorganisasjonar gir oss kunnskap om politiske prosessar i EU, og vi kan
tydeleggjere våre posisjonar og medverke inn i politikkutforminga i EU på viktige samfunnsog næringsområde for vår region.
Trass i covid-19-pandemien, har den internasjonale aktiviteten vore høg i 2020, med
prosjekt og samarbeid som har omstilt seg til den nye digitale verkelegheita. Her er nokre
eksempel frå året som gjekk som er nærare omtalt i årsrapporten:






Møre og Romsdal ligg på andreplass i utbetaling av midlar frå EUs program for
utdanning og opplæring Erasmus+ per capita, sjå side 3
Det er sett i gang eit nytt prosjekt på verdiskaping og kulturarv, side 6
Fylkeskommunen bidreg med læring og ekspertråd til europeiske regionar gjennom
OSS-prosjektet, side 7
Internasjonal forprosjektordning mobiliserer til meir internasjonal aktivitet i fylket,
side 11
Fylkeskommunen rustar seg for Horisont Europa gjennom deltaking i
mentorprogrammet, side 11
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Ramma for internasjonalt arbeid i 2020 er lagt i Internasjonal strategi for Møre og Romsdal
fylkeskommune 2017-2020. I strategien blir det peikt på prioriterte satsingsområde.
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