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Disposisjon

Nasjonalt utfordringsbilete og tiltak
Ny organisering av Fylkesmennene fra 01.01.2019
Oppdrag fra 8 departement – eit utdrag
Tverrfaglege utfordringar
Møre og Romsdal 2025
Innovasjon og skjønnsmidlar



Nasjonalt utfordringsbilete

Strammare
økonomiske 
rammer

Forventningar
til velferds-
tenestene

Teknologi og 
omstilling

Vi blir fleire
eldre

Klima-
utfordringar

Migrasjon 
og asyl



1. Omstille norsk økonomi
2. Oppfylle Noregs klimaforpliktelsar
3. Skape eit inkluderande arbeidsliv
4. Sikre gode velferdsordningar
5. Redusere fattigdom
6. Gjennomføre eit integreringsløft



Vi utvikler velferdssamfunnet

 Betre bruk av teknologi
 Betre organisering og 

samordning
 Godt rammeverk for å 

fremme omstilling og 
kompetanseutvikling

 Auke forståinga 
omstillingsbehov

 Likeverdige levekår 
mellom grupper og 
geografiske områder

 Åpenheit og 
medverknad

 Planlegge for å møte 
klimautfordringane

 Sikkerheit rundt bygg 
og infrastruktur

 Informasjons-
sikkerheit i offentlig 
sektor

AUKA
PRODUKTIVITET

HØG GRAD AV 
TILLIT

EIT SIKKERT
SAMFUNN

TILTAK TILTAK TILTAK

DRIVKREFTENE:  Aldrande befolkning, migrasjon, tilgang på arbeidskraft og kompetanse, økonomi, 
teknologi, forventningar fra innbyggarar, sårbarheit, klima, inntektsskilnader, tillit, samensette problemer 



10 nye fylkesmanns-
embeter fra 01.01.2019



Fylkesmannen sine roller og oppgåver 
Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører mange 
og allsidige forvaltningsoppgåver. 

Stortinget

Regjeringa/
departement

Direktorat

Fylkesmannen

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet styrer 
Fylkesmennene gjennom instrukser og 
eit årleg tildelingsbrev. 



Strategiplan 2017 - 2020



Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Oppdrag: 

Plan- og bygningsloven er ein av nøklane til bærekraftig utvikling i heile landet.
Utfordringar knytt til verdiskaping, urbanisering, klimaendringar, miljø og 
boligforsyning stiller krav til Fylkesmannen si samordningsrolle. 
Alle kommunar skal ivareta boligsosiale hensyn i planer
Plankvalitet - Effektive planprosesser - Bruk av Planforum – Nasjonale 
forventninger våren 2019

Lokale mål i Møre og Romsdal:
Alle kommuner skal ha vedtatt Kommunal planstrategi i løpet av 2020 
Alle kommer skal ha oppdaterte samfunnsplaner i løpet av 2021 



Arbeids- og 
sosialdepartementet

Oppdrag:

Fylkesmannen skal bidra til å auke kvaliteten på dei sosiale tenestene i kommunane
gjennom tiltak som styrker kompetansen og regeletterlevinga

Fylkesmannen skal spesielt rette sitt opplæringstilbod til dei kommunar der tilsyn, 
klagesakshandsaming og annen erfaring syner at det er utfordringar

Aktivitetsplikt for ungdom under 30 år, og auka bruk av Kvalifiseringsprogrammet. 
Hensikten er overgang til arbeid. 



Barne- og 
likestillingsdepartementet

Oppdrag:
Fylkesmannen skal bistå og samarbeide med Barne- og familiedirektoratet om auka
kompetanse for eit betre barnevern. 

Fylkesmannen skal sørge for at barnet sitt perspektiv blir ivareteke ved tilsyn på 
barnevern området, og at barna blir involvert i tilsyn på ein aktiv måte. Utvelgelse av 
kommunar for tilsyn skjer etter ei risikovurdering

Fylkesmannen skal bidra til at kommunane styrkar innsatsen mot vold og overgrep 
mot barn, jfr Stortinget opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017 – 2021



Helse- og omsorgsdepartementet

Oppdrag:

« Leve heile Livet – Ei kvalitetsreform for eldre.
Målet er å bidra til at eldre får muligheit til å 
mestre eigen kvardag og får god hjelp når dei
treng det

Samordne og medverke til samarbeid mellom 
systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 
pasient og brukersikkerhet

2018 -> Opptrappingsplan for barn og unges
psykiske helse

2019 - > Ny St.melding om Folkehelsepolitikken,
kor psykisk helse no blir inkludert



«Leve heile livet»   Dialogmøtar 2019

Dato Møtestad Deltakande kommunar

16. Jan Ålesund Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog, Giske, Sula

30. Jan Ulsteinvik Ulstein, Herøy, Hareid, Sande, Ørsta, Volda, Vanylven

31. Jan Stranda Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal,

7. Febr Surnadal Surnadal, Sunndal, Smøla, Aure, Halsa

8. Febr Kristiansund Kristiansund, Tingvoll, Gjemnes, Averøy

12. Febr Molde Molde, Eide, Fræna, Nesset, Midsund, Rauma, Vestnes, 
Aukra

Målgruppe: Ordførarar, rådmenn, planansvarleg, kommunalsjef,  eldreråds-
representant, folkehelsekoordinator.



Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdrag:

Velferdsteknologi skal bli ein integrert del av de kommunale helse- og 
omsorgstenestane innan 2020

Ingen personar med psykisk helse- og eller rusproblematikk skal stå uten egna 
botilbud. Bolig for velferd - Husbanken

Alle kommunar skal ha utarbeidd handlingsplanar mot vold i nære relasjonar
Eks. Krisesenteret i Molde IKS. 10 kommuner har gjort vedtak 

Alle kommunane i Møre og Romsdal skal ha slike handlingsplanar på plass innan
01.01.2020. 



Justis- og 
beredskapsdepartementet

Oppdrag:

Fylkesmannen skal bidra i arbeidet med å fremme samfunnssikkerhet i kommunane, 
vurdere mulige framtidige konsekvensar av ekstremvær og klimaendringar i 
samfunnsplanlegginga, styrke beredskapen og krisehåndteringsevna. 

Målet er å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. 

Fylkesmannen skal fortsatt ha oppmerksomheit på forebygging og systematikk i 
arbeidet. Dette inneber også å tilrettelegge for kommunane sin oppfølging av 
eigenberedskapen i befolkningen. Ref. brosjyre frå DSB til alle husstandar i okt.2018



Klima- og miljødepartementet
Oppdrag: 

Arbeid med klimatilpasning og 
klimagassreduksjon er prioritert i 
2019

Arbeidet med å redusere marin 
forsøpling skal prioriterast høgt i 
2019

Vannforvaltning !



Kunnskapsdepartementet

Nulltoleranse mot mobbing !
Nytt regelverk om skolemiljø fra 1. august 
2017.

Fylkesmannen håndhever ordninga
2018: 71 saker, hvorav 18 er veiledning
Fordelt på 19 kommuner og fylkeskommunen

Fylkesmannen skal jobbe førebyggande og 
systematisk slik at skoleeigarar og skoleleiarar
har kompetanse på kva som gir et trygt og 
godt skolemiljø

Kompetanseutvikling innan barnehage og 
skole, desentralisert ordning 



Landbruks- og matdepartementet

Oppdrag:

Følgje opp Jordvernstrategi !!
Målet er at den årlege omdisponeringa skal være under 4000 dekar innan 2020.
Brev fra Landbruks og matminister 1.10.2018 – klargjort at jordvern  er av
nasjonal interesse i kommunane si planlegging. 

Kommunene får overført oppgaver med forvaltning av tilskot til skogsvegar og 
drift fra 2020. Nyplanting etter hogst skal prioriterast i 2019

Fylkesmannen skal bidra til å styrke beredskapen i Landbruket slik at ein er betre 
rusta til å handtere klimarelaterte hendingar som tørke, skogbrann, storm mm



Tverrfaglege innsatsområder i 2019: 

Utvikle berekraftige
kommunar

Folkevaldopplæring – god 
dialog om utfordringsbilete

Samfunnssikkerheit –
Innbyggjarane sin 
eigenberedskap

Barn og unge

FNs 17 berekraftmål



At offentleg sektor med ansvar for Møre og 
Romsdal blir betre samordna

At offentleg sektor i Møre og Romsdal bidrar til 
vekst og utvikling

Møre og Romsdal 2025
Kva ønskjer vi å oppnå ?



Overordna mål
Møre og Romsdal er ein tydelegare og sterkare region i det nye 
regionlandskapet

Resultatmål
1. Offentleg sektor i Møre og Romsdal er samordna og styrka i 

utøvinga av samfunnsutviklarrolla.

2. Det er utvikla forpliktande samarbeid og regionale 
fellessatsingar som styrker Møre og Romsdal. 

Møre og Romsdal 2025



Skjønnsmidler 2019
Velferdsteknologi
Nye kommunar 
Barnevernsvakt 
Helseplattform 
Kommunal planstrategi 
og samfunnsplan 
Ny modell for 
kompetanseutvikling for 
barnehage og skole
Folkevaldopplæring 

Skjønnsmidler for 2020
Invitasjon til å søke kommer i mars. 
Frist 1. juni

Tildeling skjer over statsbudsjettet 
og kommer i ramma til den enkelte 
kommune

Prioriteringer: Fylkessatsinger!
Nye innovasjonsprosjekter



Avslutningsvis

Frå Fylkesmannen:
Eige forventningsbrev til kommunane der 
oppdrag og forventninger fra nasjonal
politikk for 2019 er teke inn og samordna. 

Brev kjem i løpet av januar

Takk for meg 
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