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Fokus

• Utfordringer knyttet til at embetet skal forholde seg 
til 48 kommuner

• Forventninger til nytt embete

• Noen konkrete innspill basert på erfaringer med 
dagens embete
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Først litt fokus på endring
• Embetene går inn i en endringsprosess

• Dette gir muligheter: Endringsrommet må utnyttes

• En unik mulighet til:
• å bygge organisasjon
• jobbe med kultur og holdninger (til «kunden»..)
• etablere ny praksis på en rekke områder for å møte framtidas 

utfordringer
• enes om mål og visjoner 

• Endring tar tid og kan være krevende, men muligheten for 
å skape reell endring er stor når rammeforutsetningene
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..og det er da greit å ta 
utgangspunkt i «kundenes» behov

Kommunenes rammevilkår er også under endring:

• Gullalderen er over:
• «Konsekvensen blir at nye tiltak i framtida i større grad må dekkes av 

omprioriteringer enn av friske penger». (Sitat fra finansminister Siv Jensen i 
konsultasjonsmøte 27. oktober 2017) 

• Dette skjer samtidig med at statlige kvalitetskrav øker, jfr Bufdir

• Hva gjør et Storting som ikke kan pøse penger over kommunene i framtida?
• Økt grad av øremerking
• Innføring av normer (i barnehager, grunnskole, helsesøstertjeneste mv)

https://www.youtube.com/watch?v=s_oV00t0Nt0
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..forts…
• Arbeidskraftutfordringene kommer raskt

• Demografien skaper utfordringer i vårt nye fylke

⇒ Konsekvensene er et lokaldemokrati i skvis og kommuner som må
omstille og være innovative! Skal vi lykkes må sentrale myndigheter 
fortsatt vise kommunene tillit og fylkesmenn og andre statlige 
myndigheter må rigge sitt arbeid slik at tilsyn, veiledning og 
utviklingsarbeid fremmer og ikke hemmer kommunenes muligheter for 
å lykkes! 



6

• Utfordringer knyttet til at embetet skal forholde seg 
til 48 kommuner

• Viktig at Fylkesmannen skaffer seg god kunnskap om 
de enkelte kommunene

• Viktig for tillit og samhandling at den enkelte kommune 
opplever god kontakt med Fylkesmannen (også 
personlig)

• 48 kommuner og 10 regioner (?).. Krevende, men 
samtidig helt avgjørende at det legges opp til nær 
dialog. Risikoen for større grad av avstand er absolutt 
til stede.. 
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Forventninger til nytt embete (I)

• Benytt muligheten i endringsprosessen til:
• å bygge lik praksis – og med forhåpninger om at de 

«liberale» sidene ved praksis i en slik forening vinner…
• å vurdere formen på tilsyn. Tilsynene oppleves ofte som 

litt snevre samtidig som kommunenes oppgave er å 
tenke helhet…

• å involvere «kunden» (kommunene) når ny praksis skal 
skapes

• at det skapes en kultur for at embetet skal være en 
pådriver og støttespiller i utviklingsarbeid.  Tilsynsrollen 
skal ivaretas, men tilsynsarbeidet må ikke hemme 
utviklingsarbeidet!!
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Konkrete forventninger til nytt embete (II)

• Synliggjøring av veiledningsansvaret og hvordan dette 
utøves

• Områder kommunene er særskilt opptatt av:
• Areal- og plansaker:

• Dialog
• Effektive samhandlingsrutiner
• Løsningsfokus
• Likebehandling

• Utviklingsarbeid:
• Involvering / samhandling
• Hvordan lykkes  med digitalisering og innovasjon?
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Noen konkrete innspill
• Skjønnsmidler:

• Oppleves i dag litt tilfeldig og ikke bestandig målrettet. Mye jobb og 
lite uttelling for mange…

• Vis tillit og involvert regionalt rådmannsutvalg i utarbeidelse av 
kriterier og tildeling (slik vestlendingene gjør..)

• Legg til rette for samme type samspill  med KS når det gjelder 
andre utviklingsprosjekter. 

• Vi ønsker oss et embete med fokus på støtte, veiledning og 
forbedringsfokus. Bidra til læring i et desentralisert Innland.. 

• Vi ønsker en Fylkesmann som er synlig og «kjemper» for 
våre viktige saker. 
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