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Agenda

• Bakgrunnen for sammenslåingen

• Hva vil Regjeringen oppnå med sammenslåingen

• Organisering av det nye embetet

• Fordeler og utfordringer ved sammenslåingen – og 

hvordan møte disse



Hvorfor ny fylkesmannsstruktur?

Fra Kongelig resolusjon :

« (…) endret kommunestruktur, ny inndeling av folkevalgt regionalt nivå 
og endret struktur for andre regionale statsetater som fylkesmannen 
samarbeider tett med, ikke minst politiet og beredskapsetatene, gir 
endrede forutsetninger for fylkesmannens samhandling og kontakt 
med viktige målgrupper. Dette aktualiserer ny struktur for 
fylkesmannen.»



Politisk beslutning

• Kongelig res. 10.mars 2017: Akershus, Østfold og Buskerud til 
ett fylkesmannsembete 

• Hovedsete i Moss, øvrige kontorsteder i Oslo og Drammen 

• Omtrent samme antall medarbeidere som i dag

• Valgerd Svarstad Haugland utnevnt til ny fylkesmann 21.juni 
2017



Politiske føringer

• Hovedsete i Moss: Regional balanse i offentlige 
arbeidsplasser 

• Tre kontorsteder for å sikre nærhet til innbyggerne 

• Hensynet til regional balanse skal ivaretas i det nye embetet

• Sterkere fagmiljøer, bedre samordning mot kommunene og 
mer effektiv drift



Fylkesmannsembete 
frå 2019



Regionar frå 2020



Fylkesmannen i Oslo og Viken





Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
ass. fylkesmann Trond Rønningen 

Administrasjon Kommuneøkonomi, 
analyse og internkontroll

Kommunikasjonsenhet

Barnehage- og utdanning 
(Oslo) 

Grethe Hovde Parr

Utdanning

Barnehage- og skolemiljø

Barnehage

Kompetanse og 
kvalitetsutvikling

Juridisk 
(Oslo)

Rannveig Bjerkmo 

Fast eiendom og 
kommunalrett Moss

Fast eiendom og 
kommunalrett Oslo

Bevilling, tro og livssyn (O)

Helse 
(Moss)

Jan Petter Odden

KHT Oslo (O)

KHT Østre Viken Sør (M)

KHT Østre Viken Nord (M)

Felles oppgaver og utvikling 
(M)

SHT (O)

KHT Vestre Viken (D)

Sosial- og barnevern 
(Oslo) 

Bente Rygg

Sosial  

Barnevern  

Vergemål 
(Oslo) 

Eldbjørg Sande  

Vergemål Oslo

Vergemål Moss

Vergemål Drammen

Vergemål mindreårige (O)

Klima og miljøvern 
(Drammen)

Gunhild Dalaker Tuseth

Industri, forurensning og 
avfall (O) 

Vannmiljø og forurensning 
(D)

Naturforvaltning – lavland 
og kyst (M)

Naturforvaltning – skog og 
fjell (D)

Klima og plan (D)

Landbruk 
(Drammen) 

Nina Glomsrud Saxrud

Skogbruk og arealforvaltning 
(D)

Tilskudd og kontroll (M)

Jordbruk og mat (D)

Oppdatert 14.9.2018

(D)= Drammen, (M)= Moss, (O)= Oslo
SHT= Spesialisthelsetjeneste, KHT= Kommunehelsetjeneste

Samordning, beredskap 
og prosjekt



➢ Bindeledd mellom stat og kommuner 
➢ samordningsmyndighet mellom
o kommuner
o regional stat
o folkevalgt regionalt nivå

➢ rettssikkerhetsinstans
o klageinstans
o tilsynsmyndighet

Fylkesmannsreformen skal styrke embetene som



SWOT 

- Større fagmiljøer/ kompetanseløft, 
mindre sårbarhet

- Rasjonell bruk av spesialiserte ressurser
- Kapasitetsøkning i fht. 

saksmengde/saksbehandlingstid/ 
kvantitet

- God kvalitet på myndighetsutøvelse
- Mer tverrfaglighet

- Bedre rettsikkerhet
- Lik saksbehandling, 

skjønnsutøvelse og kvalitet
- Bedre tilgjengelighet
- Proaktiv/ forbyggende arbeid
- Kommunedialog: Informasjon 

og veiledning
- Mindre habilitetsutfordringer

- Tap av lokalkunnskap: Nærhet og 
kjennskap til kommuner

- Mister generalister
- Mer administrasjon: Større behov for 

samordning og koordinering internt

- Forventninger fra kommunesektoren
- Samordning og koordinering i tid, omfang 

og sted
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Hvordan bøte på svakhetene?

1) Tap av lokalkunnskap
• Nærhet og lokalkunnskap vil bli opprettholdt gjennom 
• tre kontorsteder
• gode systemer for digital informasjonsutveksling
• Reisevirksomhet

2) Tap av generalister
• Robust organisasjon
• Sikre dobbeloverlappende kompetanse
• Noen vil alltid være generalister

3) Mer administrasjon
• Fylkesmennenes fellesadministrasjon
• Digitale løsninger



1)Forventninger fra kommunene
• Kommunebesøk
• Kommunesamlinger
• Økt samarbeid med KS og regional stat

2)Samordning og koordinering i tid, omfang og sted
• Digitalisering (en gjenganger)
• Gode interne systemer
• Egen stab med ansvar for samordning, beredskap og prosjekter

Hvordan møte «truslene»?



Spørsmål?


