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Forventninger til ny fylkesmann – det formelle

• Wikipedia: Fylkesmann er Kongens (og dermed statens) representant i et 
fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet betegnet fylkesmannsembetet

• Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke. 
Fylkesmannen skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir 
fulgt opp. Dette skjer ved at:

1. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av 
departementene.

2. Fylkesmannen overvåker kommunens virksomhet og er klageinstans for 
mange typer kommunale vedtak

Er det dette vi forventer av fylkesmannen i 2017?



Forventinger til ny fylkesmann -
”Forene krefter”
• Ta en tydelig posisjon og være lagbygger – fjerne fokus fra navnevalg 

og lokaliseringsstrid. Være ambassadør for det nye!
• Få fram alt det positive – posisjonere, ikke bare budbringer. Våre 

fortrinn, sentral del av Norge
• To kulturer som skal smelte sammen, både organisatorisk, politisk og i 

befolkninga
• Lære å kjenne 48 kommuner (bør minimum kjenne ordfører og 

rådmann)
• Respekt for folkestyret og de lokale kommunestyrene
• Bosted Elverum, kontor Lillehammer – godt utgangspunkt 



Forventninger til ny fylkesmann – rolle

• Fra innsigelser og konflikt til dialog og forståelse
• Bidra til raushet og balansert utvikling i hele Hedmark og Oppland –

hele regionen skal med
• Ikke bare forholde seg til kommunebildene – få oversikt bak talla
• Bruke handlingsrommet i rovdyrforvaltninga – ikke bare vernebrillene. 

Videreføre den gode utviklinga vi har sett hos Fylkesmannen i 
Oppland.

• Balansere nasjonale krav og forventninger med lokale muligheter og 
ønsker.

• Samspill og dialog i tidlig fase er avgjørende, være på tilbudssida.



Forventninger til ny fylkesmann – rolle

• Innta rådgivning og veiledningsfunksjon – ikke vente til alle planer er ferdig 
behandla i kommunene, mer aktivt inn i hele prosessen.

• Være pragmatisk og lete etter kompromiss. Fagfolka lever ofte i en ideel
som ikke eksisterer hos oss!

• Bruke sitt nettverk, ikke minst de politiske kanalene på tvers av partier –
må komme regionen til gode, døråpner for oss alle.

• Utnytte potensialet i vår region... Dystre spådommer iht demografi og 
befolkningsutvikling – samtidig har vi aldri tidligere hatt flere innnbyggere
enn nå!

• Næringsutvikling!!!
• OPPSUMMERT: 
Ambassadør, Lagbygger, Rådgiver, Tilrettelegger. Samfunnsbygger
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