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Politisk besluttet 
utflytting fra Oslo 



Avtale om nytt inntektssystem for kommunene mellom 
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre 

Lokalisering av statlige arbeidsplasser   

• Avtalepartnerne er enig om at kommunereformen legger til rette for større 
kompetansemiljøer i hele landet. Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende 
arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides 
sammen med Venstre. Lokalisering skal særlig vurderes i nye regionsentre, også 
utenom de store byene. Avtalepartnerne er enige om at denne planen innen 
utgangen av 2016 legges frem for Stortinget på egnet måte. Nye og omlokaliserte 
statlige arbeidsplasser skal som hovedregel plasseres utenfor Oslo.  



Prosjektresultater 
Prosjekt «statlige/private arbeidsplasser til Østfold», og dets underliggende 
delprosjekter, skal bidra til å realisere følgende resultatmål: 

Statlige arbeidsplasser: 

•  På kort sikt: 1000 statlige arbeidsplasser i Østfold innen 2020.  

•  På lang sikt: ytterligere 1.000 statlige arbeidsplasser i Østfold innen 2026.  
 

Resultatmålene vil videre måtte brytes ned i delmål og forankres i delprosjekter 
med tilhørende tiltaksplaner og budskapsplattformer.  
 



Research    Analyse    Innsikt          Mål    Strategi    Handlingsplan          Utføre    Påvirke    Evaluere 

STRATEGI RESEARCH + INNSIKT UTFØRELSE + PÅVIRKE 

Metode 

Grunnleggende analyse gjennomført av 
MNU 

Delprosjekter startes opp og 
ledes av MNU 

Delprosjekter koordineres av 
MNU, ledes av ekspertgrupper 



Prosessen med delprosjektene 

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 

Forberedelser: 
Organisering av 
ekspertgruppe. 

Forberede 
workshops 

Renskriving og 
videreutvikling 
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Igangsetting 
og drift 

1) SWOT Analyse 2) Strategiske mål 

3) Budskapsplattform 4) Interessentanalyse 

5) Handlingsplan 

2016 JAN – FEB FEB -  

6) Gjennomgang og konklusjon 
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OUTPUT 
STRATEGI RESEARCH + INNSIKT UTFØRELSE + PÅVIRKE 

5) Handlingsplan 
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1) SWOT Analyse 

Innsikt gjennom 
Research + Analyse + Workshop 
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2) Strategiske mål 

3) Budskapsplattform 

4) Interessentanalyse 



Organisering av delprosjekt 

• MNU er prosessdriver og fasilitator 

• Det er behov for fagpersoner knyttet til hver av prosjektene 
• Norsk filminstitutt 
• Oljeskattekontoret 
• Tolldirektoratet 
• Utlendingsfeltet: 

• Politiets utlendingsenhet 
• Utlendingsdirektoratet 
• Nasjonalt ID-senter 

• I tillegg er det behov for ressurspersoner som kjenner 
eiendomsmarkedet 



MNU 
Innleid eksperthjelp og 

prosjektstøtte 

Norsk 
filminstitutt 

Oljeskatte-
kontoret 

Toll-
direktoratet 

Utlendings-
feltet 

Andre? 

Situasjonsoversikt 
Overordnet planlegging 
Pådriver 
Koordinerer 

Faglig innsikt 
Detaljplan 
Utfører 

STYRINGSGRUPPE 
Næringsriket Østfold 




