
Nytt embete for Fylkesmannen i 
Oppland og Hedmark 



Fylkesmannen har en 
lang historie som 
sentralmaktens myndighet 
i distriktet.

2003:
fylkeslege 
og skoledir.
innlemmes1160: lendmenn,

årmenn, sysselmenn,
lensmenn

7. feb. 1662: ”Instruction 
for Amtmænderne i 
Norge” 1. Juli 2013:

Vergemål

1993:
fylkeslandbruks-
kontoret
innlemmes

1982:
miljøvern-
avdelinger

Stenberg, 2014



Embetene skal være ambisiøse, se mulighetene og ikke begrensningene, og skape en 
merverdi med det nye embetet som er mer enn summen av to embeter. 

Embetet vil få større og mer robuste fagmiljø som vil gi muligheter både for 
embetet og for den enkelte ansatte. Større fagmiljøer vil gi de ansatte flere 
alternativer for utvikling blant annet gjennom jobbrotasjon, faglig utvikling og 
utdanning. 

Embetet vil være et enda mer ettertraktet kompetansemiljø for kommunene og 
andre brukere. Embetet vil også få større kapasitet til oppgaveløsningen. 

Ved å skape et nytt embete kan samordning og samhandling med omverden legges 
som en viktig premiss i tråd med de økende krav til å se helhet og sammenheng. 

Mandat



Intern modning 

Fylkesmannens embete blir på Lillehammer juni 2017: 

Statssekretær Kristin Holm Jensen sier det var naturlig å legge det dit. 
«Vi er interessert i å skape en balansert regional utvikling i hele Innlandet. Fra før er politiets 
hovedsete plassert på Hamar. I går anbefalte NAV direktøren at NAV skal ha sitt hovedsete på Hamar, 
og i dag bestemmer vi ar Fylkesmannens embete skal ligge på Lillehammer.»

Stortingsvalg 2013

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ny regjering varslet kommunereform i 2013. Gjennom samarbeidspartiene forstod vi vel av folkevalgt regionalt nivå skulle strykes Fylkesmennenes geografiske nedslagsfelt ville naturlig også få endret geografisk nedslagsfelt. 



Nytt embete 
Felles 
fokusområ
der

OU Helse SB Landbru
k

Miljø Adma Kommunik
asjon

Flyktninger 

Utsatte 
barn og 
unge

Klima, 
klimatilpasn
ing

Oppfølging 
av 
kommuner 
med 
utfordringer 

Moderniseri
ng/effektivi
sering 

Integrering , 
flyktnigner som 
ressurs

Frafall videregående, 
EMA. 0-24

Kommunale klimaplaner (inkl
tilpasning), skog, effektiv 
ressursbruk  

Kommunebilder 2016 .  Folkevalgtopplæring på 
satsingsområder og områder som peker seg ut. 

Papirløst og «færre reiser», tillitsbasert ledelse = 
«moderne»

Oppdrag fra 11 departement
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Forventnigner  Til organisajonFaglig utviklingSatsningsområder



Faglige 
forventninger

Felles satsninger

Innspill til 
gjennom-

føring 

Innplassering av 
ansatte 

Organisasjons-
modell

15.9. 20.11

Etabler
ing

1.3. 1.10. 

22.-23. jan
Embetssamling

1.mai nye ledere

1.1.18

Prosess

Mer enn summen av to embeter………



Kunnskapsorganisasjon 

Kontrollere            motivere og samhandle
Informere involvere
Alene                    samarbeid og samspill

Utvikle en kultur for å lytte, dele, kommunisere 
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Tidlig inne Hvordan utvikle tjenesten -  parallelt med 



Hvordan samhandler vi? 

Hva fungerer godt ?

Hva kan vi bli bedre på ?



Vi ønsker en kultur der vi:

UTVIKLER – skaper 
læringsmiljø, gir rom for vekst 
og dyrker «talentene»
DELER – resultatet kommer av 
alle innsats, vi har felles 
ansvar

LYTTER – er tilgjengelig, gir 
ros og ris til hverandre og 
inviterer til medvirkning
KOMMUNISERER – deler
informasjon ofte

SER HELE MENNESKE 
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Hvilke verdier vil vi bringe inn i dette arbeidet.  
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