
Ein smartare offentleg sektor



Møre og Romsdal 2025

• Korleis kan offentleg sektor med  ansvar for Møre og Romsdal 
arbeide betre saman for å styrke regionen?

• Samarbeid med Fylkesmannen, kommunane og regionale statlege 
aktørar.

• Tiltaksområde i prosjektet:
1. Møteplassar (nyttårskonferanse, statsetatmøte)
2. Regional planlegging (auka deltaking frå kommunar og regional stat)
3. Strategiske og operasjonelle samarbeid (faglege nettverk)
4. Sektorovergripande satsingar (pilotar og prosjekt)



Undersøkingar og innspel
• Statsetatar, fylkesmann og fylkeskommune
• Kommunar

Kva kan vi ha mest nytte av å samarbeide betre om?

To hovedtema:
• Digitalisering 
• Klima



Regionalt digitaliseringssamarbeid i M&R
• Alle regionar/fylke treng slike samarbeid, dei fleste er i 

prosess
• Ingen åpenbar ledestjerne i Møre og Romsdal

• Karabin v/Atle Sandal bidrar til forprosjekt for å finne Møre og 
Romsdalmodellen

• Ein brei prosess som involverer kommunar, regionråd (og 
IKTsamarbeid),fylkeskommune, fylkesmann og regionale 
statsetatar.



Dette er for stort 
og komplekst til 
at jeg kan fikse 
alt alene…

… og digitalisering er langt  
mer enn teknologi!

Kilde: Christian Fotland, Digitaliseringskonferansen 2018



Nasjonal digitaliseringsstrategi
Mål for arbeidet frem mot 2025:

• offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende 
måte

• flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester
• alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne 

til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor 
• offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage -

brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning for næringslivet
• kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med 

utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling
• kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering 

på en systematisert måte



Klyngetanken

 Spille på styrkene til hverandre!

 Kompetanse i felles sekretariat
 Porteføljestyring 
 Effektivt mottak av nasjonale 

prosjekter
 Fordeling av piloter 
 Kompetansebygging
 Nettverk; tjenesteutvikling og fag
 Raushet og delingskultur



Særtrekk ved ulike «Digi»-samarbeid

1.

2.

4.

3.

(Hordaland – kommuner, KS): 

Bergen kommune som vertskommune for sekretariatsfunksjonen, 
KS samarbeid, mottak nasjonale løsninger, påvirker nasjonal standardisering,
ikke utviklingsprosjekter

(Rogaland – kommuner, KS): 

Stavanger kommune som initiativtaker og vertskommune for 
sekretariatsfunksjonen, «alle skal med», utviklingsprosjekter

(Østfold – kommuner, KS og fylkeskommune): 

Sarpsborg kommune som initiativtaker og vertskommune for 
sekretariatsfunksjonen

(Trøndelag – kommuner, KS og fylkeskommune):

Fylkeskommunen som initiativtaker, fokus på kompetansebygging,
innovasjonsbase, sterke fagmiljø og programutviklere



Korleis involvere statsetatane?

• Arenaer
• Nyttige samarbeidsområde
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