
Fylkesmannen i Oppland
- er Kongens og regjeringens 
  representant i fylket
- skal formidle regjeringens politikk 
-  skal bidra til å samordne statlig
   forvaltning i fylket til beste for 
   kommunene
-  er rettssikkerhetsmyndighet, altså   
   klage- og tilsynsmyndighet på en   
   rekke velferdsområder som forvaltes   
   av kommunene
- skal som regjeringens representant ta       
  de initiativ som er påkrevd til beste for  
  fylket
- skal holde sentrale myndigheter 
  orientert om viktige spørsmål i fylket

Fylkesmannen i Oppland
- er administrativt underlagt 
  Kommunal- og moderniserings-  
  partementet

Fylkesmannen i Oppland
- har ca. 140 medarbeidere
- har et årlig budsjett på ca 93 mill. 
kroner 

Fylkesmannen i Oppland
har følgende avdelinger:
 Landbruksavdeling
 Helse- og sosialavdeling
 Miljøvernavdeling
 Oppvekst- og utdanningsavdeling
 Administrasjonsavdeling
 
 Samordnings- og beredskapsstab 

Besøksadresse Gudbrandsdalsvn. 186, Lillehammer
Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer
Telefon 61 26 60 00
E-post fmoppost@fylkesmannen.no
Nettsted www.fylkesmannen.no/oppland
 

www.facebook.com/fylkesmannenoppland 
Blogg: www.fylkesmannenoppland.wordpress.com 

Filmer: www.youtube.com/fylkesmannenoppland
Twitter: http://twitter.com/fylkesmannenopp

 BYGGET VÅRT: Vi som arbeider hos Fylkesmannen i  
Oppland er stolte av bygget vi leier. Det imøtekommer nye 

arbeidsmetoder - og det har spennende miljøløsninger.  
Kontoret mitt tenker!

5minutter?

Har du

Fylkesmannen 
i Oppland

 Lyset 
slås på når jeg 

er i rommet. Lys- 
styrken justeres  

etter lyset  
utenfra.

Luftanlegget 
virker når jeg er 
i rommet - ikke 

når det er 
tomt.

Varmen  
stiger når jeg 
er der. Sparer 

energi ved lavere 
temperatur 

 ellers.

Om vinteren hentes 
varme fra 32 brønner 

- 200 meter dype - ved 
hjelp av varmepumpe, 
om sommeren hentes 
kjøling fra de samme 

brønnene



Statens Hus, Storgata 186 

Januar 2011: annonser-
ing etter nye lokaler. Etter 
prekvalifisering: 11 tilbud fra 
10 tilbydere. 3 av disse var 
med helt til sluttfasen.

Januar 2012: Departementet 
girfullmakt til å gå inn i slutt-
forhandlinger med Rosen-
lund om leieavtale. Det 
settes krav om A-bygg.  
Oktober 2012: Leieavtale 
signeres.  

Juni 2015: Vi flytter inn.

Eier: Rosenlund Kontorbygg AS
Leietaker: Fylkesmannen i Oppland
Areal: 4.767 m2 BTA. (Før hadde Fylkesmannen ca. 7.000 m2)
Antall arbeidsplasser: ca. 140 (80 % i cellekontor, 
20 % i gruppekontor/ landskap)
Fleksibelt bygg: Det kan lett endres for eksempel til mer bruk 
av åpne soner - delte kontor osv.  

Konsekvenser for arbeidsformer
Avdelinger «samlokalisert» - gir ny «geografi» med hensyn til 
kontorfordeling.
Mange og svært forskjellige møterom.
Fremtidsrettet bruk av kontorløsninger og IKT/
kommunikasjonsutstyr.
Arealeffektivt bygg - lettere driftsform.

Miljøkrav (miljøbygg klasse A)
Energiforbruk 85 kWh per m2. (vanlige kontorlokaler: 250 kWh 
per m2)
32 200 meter dype jordbrønner gir varme/kjøling.
Overskuddsvarme fra kjøling av datarom benyttes.
Brukerbehovsstyrte kontor 

Kunstnerisk utsmykning
Eva Willix ble det inngått kontrakt med tidlig i 2013 om l 
everanse og tilrettelegging for bruk av glasstrykk. 18 trykk  
tilpasset de farger osv. som er valgt i bygget er levert.   
I respesjonen har KORO (Kunst i offentlige rom) bekostet et 
prosjektet utført av kunstneren Andreas Siqueland.  
Ellers kunst av bl.a. Dronning Sonja, Anne Kristine Thorsby og Jan Egge. 


