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Nytt fylkesmannsembete fra 1.1.2019

Kongelig resolusjon 10. mars 2017

Aust- og Vest Agder sammenslått fra 010116. Nord- og Sør Trøndelag fra 010118

≡ Buskerud, Oslo/Akershus og Østfold: Ett embete, tre kontorsteder (Drammen, Oslo og Moss)

≡ Hedmark og Oppland: Ett embete, Ett kontorsted (Lillehammer) + en atskilt organisatorisk enhet (Hamar)

≡ Telemark og Vestfold: Ett embete, ett kontorsted (Tønsberg)+ en atskilt organisatorisk enhet (Skien)

≡ Hordaland og Sogn og Fjordane: Ett embete, to kontorsteder (Bergen og Leikanger) 

≡ Troms og Finnmark: Ett embete, to kontorsteder (Tromsø og Vadsø)

≡ Rogaland, Møre- og Romsdal og Nordland forblir som i dag

≡ «Framtidig inndeling må styrke embetenes muligheter for å fylle rollene som 

bindeledd mellom stat og kommune, tverrsektoriell samordner og 

rettssikkerhetsinstans overfor innbyggerne.»



≡ 7,6 prosent av Norges areal
(middels stort embete geografisk sett)

≡ Innbyggertall på over 1,8 millioner, dvs. over en 
tredjedel av Norges befolkningen
(vesentlig mer enn øvrige embeter)

≡ 51 kommuner (inkl. Jevnaker og Lunner) og 15 bydeler 
(Oslo)

≡ 3 kontorsteder

≡ Ca. 600 ansatte

Det nye embetet – noen tall…



Rammebetingelser

≡ Hovedsete i Moss

≡ Tre kontorsteder

≡ Omtrent samme antall 

medarbeidere i Drammen, 

Oslo og Moss som i dag



Viktige milepæler

≡ 1. mars 2018: Nytt organisasjonskart ferdig forhandlet på 

avdelingsnivå.

≡ 16. mai 2018: Seksjonsnivået ferdig forhandlet.                 
Gjenstår: Forhandling av navn på staber og plassering av Administrativ avdeling/stab i 

organisasjonskartet

≡ 1. oktober 2018: Innplassering av alle ansatte i den nye 

organisasjonen (tidligere frister for avdelingsdirektører og 

ledernivået under).

≡ 1. januar 2019: Nytt embete skal være etablert og operativt.

≡ Navn på nytt embete avklares våren 2018, vil følge navn på 

nytt fylke, jf. «regionreformen».



138 ansatte

Fylkesmannen

i Østfold – i dag



EMBETSLEDELSEN

Nina 
Glomsrud 

Saxrud

Gunhild 
Dalaker 
Tuseth

Rannveig 
Bjerkmo

Jan Petter 
Odden

Bente 
Rygg

Grethe 
Parr

Eldbjørg 
Sande 

Valgerd Svarstad 
Haugland

Trond Rønningen



Organisasjonskart nytt embete (per mai 2018)



Strategiske valg

≡ «Ett-stopp-prinsippet» - redusere behovet for pendling

≡ «Fredningsår» i 2019 – sikre ro og tid til å «sette» ny organisasjon

● De aller fleste kan være der de er i hele 2019

● Unntak for ledere som skal til «sitt» kontorsted fra start

● Noen vitale funksjoner knyttet til embetsledelsen må være forberedt på å 
flytte 

● Nyansatte medarbeidere innplasseres der de skal være så langt det er 
mulig/praktisk

≡ Suksessiv iverksetting av flyttingen i 2020

≡ Organisasjonen skal være på plass på kontorstedene fra 1. januar 2021



Fylkesmennenes fellesadministrasjon 

(FMFA)

≡ Etableres fra 01.01.2019, med ansvar for styrings-, drifts- og 

utviklingsoppgaver

≡ Berører oppgaver innen fylkesmannsembetenes administrative 

område (HR/Personal, Økonomi, Anskaffelser, IKT, 

Informasjonssikkerhet, Dokumentforvaltning

≡ Innebærer sentralisering av ansvar for de administrative 

tjenestene

≡ Oppgavene skal utføres av medarbeidere med kontorsted ved 

embetene

≡ Hovedsete i Arendal


