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Høring – Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 24.8.2016. 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 15.92016. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

Bakgrunn for høringen:  

Regjeringen besluttet våren 2015 at Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) 

skal gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. KMD har 

nå sendt en foreløpig rapport fra en prosjektgruppe på innspillsrunde. Mandat for utredningen 

har vært å utrede ulike modeller for fylkesmannens fremtidige struktur, avgrenset til 

geografisk inndeling av embetene med utgangspunkt i sannsynlige scenarier for 

kombinasjoner av ny kommunestruktur og ny fylkesstruktur. 

I utredningen er det skissert tre hovedmodeller for framtidig inndeling av embetene: 

- Konsolideringsmodell som innebærer mindre endringer i dagens struktur 

- Regionmodell som innebærer et antall mellomstore embeter 

- Landsdelsmodell som innebærer et antall store embeter på landsdelsnivå 

For spesialisthelsetjenesten vil det først og fremst være Fylkesmannens helseavdeling som del 

av tilsynsmyndighetene som vil være av betydning. Fylkesmannsembetene slik de fungerer i 

dag varierer i størrelse og vil ut fra geografisk plassering ha ulike utfordringer med tanke på å 

rekruttere kompetente medarbeidere. Of mener at det viktigste når en planlegger ny struktur 

for fylkesmannsembetene vil være å sikre at nok kompetent fagpersonell ansettes til å 

gjennomføre faglig gode og forsvarlige tilsyn med spesialisthelsetjenesten og at 

saksbehandlingstiden ikke blir for lang. 

Dersom konsolideringsmodellen blir vedtatt, foreslår Of at embetene samarbeider om tilsyn 

med spesialisthelsetjenesten og at tilsynsmyndighetene blir regionaliserte tilsvarende evt. 

fremtidige helseregioner.  



Regionsmodellen synes noe prematur, men kan bli aktuell i fremtiden. I så fall vil det være 

naturlig at helseregionene tilsvarer de geografiske regionene med folkevalgte politikere og at 

tilsynsmyndighetene blir tilsvarende regionaliserte. Of mener imidlertid at en evt. 

regionalisering i Norge må avklares først på et bredere grunnlag enn fylkesmannsembetet. 

Landsdelsmodellen synes mindre aktuell, noe som også er kommentert i utredningen. 

Embetene ville i så fall måtte dekke så store geografiske områder og så mange enheter at det 

ville bli uhåndterlig og lite effektivt. 
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