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Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur  - utsendelse av foreløpig rapport på 

bred innspillsrunde 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på en bred 

innspillsrunde en foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Statsforvaltningsavdelingen som 

utreder fremtidig struktur for fylkesmannen. Den foreløpige rapporten inneholder ikke 

konkrete anbefalinger og er ikke behandlet politisk i KMD.  

 

Mandatet for utredningen har vært å utrede ulike modeller for fylkesmannen struktur, 

avgrenset til geografisk inndeling av embetene. Siden utredningen foregår parallelt med 

kommune- og regionreformene, drøftes modellene blant annet i lys av ulike scenarier for 

kommune- og regionstruktur.  

 

Den foreløpige rapporten vil bli videre bearbeidet i høst, blant annet i lys av innkomne 

innspill og resultatene i de parallelle prosessene så langt. Utredningen skal foreligge før 

årsskiftet.  

 

1. Bakgrunn  

Regjeringen besluttet høsten 2014 at KMD skulle gjennomføre en utredning av fremtidig 

struktur og størrelse for fylkesmannen. Målsettingen med arbeidet er at utredningen skal gi 

departementet et godt grunnlag for å vurdere hva som er hensiktsmessig inndeling av 

embetene gitt de oppgaver og roller fylkesmannen skal ivareta i forvaltningen nå og i tiden 

fremover. En prosjektgruppe bestående av representanter for KMD og et eksternt 

analysemiljø (NIVI Analyse) har stått for arbeidet med utredningen. KMD har i tillegg 

oppnevnt en referansegruppe bestående av fylkesmannens oppdragsdepartementer og 

representanter fra embetsledelsen hos fylkesmannen til å følge arbeidet.  
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Side 2 

 

Bakgrunnen for å igangsette utredningen var at kommunereformen og en endret 

kommunestruktur med færre og mer robuste kommuner åpner for å vurdere 

fylkesmannsembetets geografiske inndeling.  Kommunene er fylkesmannens viktigste brukere 

og samarbeidspartnere og det er et viktig mål at stat og kommune skal fungere best mulig 

sammen. Også andre reformprosesser og utviklingstrekk i forvaltningen har aktualisert 

behovet for en vurdering av inndelingen av fylkesmannen. Det skal gjennomføres en 

regionreform der målet er om lag ti nye folkevalgte regioner med en sterkere 

samfunnsutviklerrolle og nye oppgaver. Betydelige endringer i inndelingen av en rekke 

regionale statsetater i løpet av de siste 15-20 år har også medført endrede rammebetingelser 

for fylkesmannens samhandling og samarbeid med disse etatene. 

 

2. Utredningens hovedinnhold og anbefalinger 

Utredningen består av fire hoveddeler. Først gjennomføres det en prinsipiell vurdering av 

spesifikke inndelingsbehov knyttet til fylkesmannens roller og oppgavetyper. Deretter følger 

en gjennomgang og analyse av dagens embeter mht. geografiske forhold, ressursbruk og 

kompetanse. Så gis det en drøfting av aktuelle reformprosesser og betydningen av disse for 

inndelingen av fylkesmannen. I siste del av utredningen skisseres og drøftes tre 

hovedmodeller for framtidig inndeling av embetene. De tre hovedmodellene utgjør ikke 

konkrete inndelingsforslag, men representerer mulige hovedløsninger med ulike egenskaper 

for å møte eksisterende og framtidige utfordringer og behov. Antall embeter i hver 

hovedmodell angis innenfor et intervall. Sentralt for drøftingen av egenskaper og 

konsekvenser av de tre modellene er å vurdere hvordan den enkelte modell sikrer at 

fylkesmannens rolle og hovedfunksjoner kan ivaretas på best mulig måte. Følgende modeller 

drøftes: 

 

 Konsolideringsmodell som innebærer mindre endringer av dagens struktur (14-17) 

 Regionmodell som innebærer et antall mellomstore embeter (8-13) 

 Landsdelsmodell som innebærer et antall store embeter på landsdelsnivå (4-7) 

 

KMD vil understreke at de tabellene som er angitt i rapportens kapittel 6 ikke er konkrete 

forslag til inndelinger, men kun eksempler på ulike alternativer som illustrerer forskjellige 

karakteristika ved modellene.  

 

I den samlede vurderingen av modellene legges det vekt på at fremtidig struktur for 

fylkesmannen skal være fremtidsrettet og ha bærekraft i møte med nye og endrede oppgaver. 

Den skal også være robust sett i relasjon til en endret kommunestruktur i et langsiktig 

perspektiv. På den bakgrunn mener prosjektgruppen at regionmodellen er den av modellene 

som best forener de viktigste hensyn som en inndeling av fylkesmannen skal ivareta. Den 

legger strukturelle forutsetninger for økt faglig bærekraft, funksjonalitet, stordriftsfordeler, 

samordning i regional stat og harmonisering med fremtidig regionalt folkevalgt nivå. 

Modellen kan også representere en robust løsning for de endringer i kommunestrukturen som 

kan komme på både kort og lenger sikt. 
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KMD ber om at mottakerne av den foreløpige rapporten særlig vurderer de tre 

hovedmodellene som skisseres i rapporten og modellenes egenskaper sett fra egen synsvinkel. 

KMD ber også om tilbakemelding på eventuelle feil eller mangler i rapporten. 

Departementene kan vurdere om det er andre underliggende virksomheter enn de som står på 

mottakerlisten som bør gis anledning til å komme med innspill til den foreløpige rapporten. 

Det vises til vedlagte foreløpige rapport og et fyldig sammendrag for en mer grundig 

redegjørelse av prinsipper for inndeling, modeller og begrunnelser for modellvalg samt 

vurderinger av konsekvenser og egenskaper. 

3. Frist for innspill  

Departementet ber om at eventuelle merknader og innspill til den foreløpige rapporten sendes 

elektronisk til: postmottak@kmd.dep.no innen 14. oktober 2016. 

Merknader kan også sendes til: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep,  

0032 Oslo  

 

Spørsmål om utredningen kan rettes til prosjektgruppen ved spesialrådgiver Øivind 

Christoffersen på e-post: Oivind.Christoffersen@kmd.dep.no eller seniorrådgiver Synnøve 

Bøen på e-post: Synnove-Karin.Boen@kmd.dep.no. 

  

Med vennlig hilsen 

 

Med hilsen  

 

 

Svein Berbu (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Synnøve K. Bøen 

 seniorrådgiver  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Departementene  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Statens sivilrettsforvaltning 

Miljødirektoratet 

Landbruksdirektoratet 

Helsedirektoratet 

Statens helsetilsyn 

Utdanningsdirektoratet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Riksantikvaren 

Arbeidstilsynet 

Senter for IKT i utdanningen  

Statped 

Fylkesmannsembetene 

Sysselmannen på Svalbard 

Kommunene 

Fylkeskommunene 

Sametinget 

KS  

Virke 

SPEKTER  

NHO 

LO - stat 

Akademikerne  

YS - stat 

Unio  

Den norske legeforening 

Econa 

Fagforbundet 

Fellesorganisasjonen 

Forskerforbundet 

Naturviterne 

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon 

Norges Juristforbund 

Norsk lektorlag 

Norsk Sykepleierforbund 

Parat 

Samfunnsviterne 

Samfunnsøkonomene 

Tekna 

Utdanningsforbundet 
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Akademikerforbundet 

NTL 

Fellesforbundet 

Norsk institutt for naturforskning 

Norges naturvernforbund   

SABIMA   

Norges jeger og fiskerforbund  

Norsk friluftsliv  

Verdens naturfond  

Natur og ungdom  

Miljøstiftelsen Bellona 

Norges Skogeierforbund 

Bondelaget 

Norsk bonde- og småbrukarlag 

Norskog 

Statskog SF 

Treforedlingsindustriens bransjeforening 

Treindustrien  

Maskinentreprenørenes Forbund 

Norsk Allmenningsforbund 

Norges Fjellstyresamband 

Det norske Skogselskap 

Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) 

Universitets- og høgskolerådet  

Norsk Montessoriforbund 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 

Steinerskoleforbundet 

Voksenopplæringsforbundet 

Private barnehages Landsforbund 

Kristne Friskolers Forbund 

Elevorganisasjonen 
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