
 

 

Enige om plan for statlige arbeidsplasser 

Regjeringspartiene og Venstre presenterer i dag en offensiv plan for å lokalisere statlige 

arbeidsplasser i hele landet. Vi vil bruke og videreutvikle kompetansemiljøer i hele 

Norge, og forsterke de regionale arbeidsmarkedene.  

 

- Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og 

utvikling både i byer og distrikter, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore 

Sanner (H). 

    

Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i 

Stortinget etter en avtale i fjor vår.  

 

- Jeg er stolt over at Venstre og regjeringspartiene i dag har tatt grep som bidrar til økt 

maktspredning i Norge. Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning 

for distrikts-Norge. Gjennom framtidsretta distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn 

friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier André Skjelstad (V).   

 

Så langt i denne regjeringsperioden er det vedtatt å flytte ut eller etablere om lag 630 statlige 

arbeidsplasser utenfor Oslo. Dette er mer enn dobbelt så mange som den rødgrønne 

regjeringen vedtok i perioden 2009-2013 (ca 240).  

 

- Vi har tro på at det finnes gode kompetansemiljø rundt i landet, og vil bruke statlige 

arbeidsplasser for å styrke disse. Skal vi trygge velferden fremover må vi bruke kloke hoder i 

hele landet, sier Helge André Njåstad (FrP). 

 

Planen beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet 

i hele landet. Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, 

landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester. Språkrådet, 

Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal 

vurderes lokalisert utenfor Oslo.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere 

Politihøgskolens virksomhet i Oslo. 

 

Fakta om forslaget: 

Tabell: Beslutninger om nyetablering av statlige virksomheter og flytting av statlige arbeidsplasser, 

2013 -2017 

 

Virksomhet Lokalisering 
Antall 

arbeidsplasser 

Nyetablering eller 

utflytting 

Forbrukerrådet Tromsø 15 

Nyetablering /Nye 

arbeidsplasser til 

regionkontor 

Nasjonal IKT HF* Bergen 20 Nyetablering 

Sykehusinnkjøp HF * Vadsø 50  Nyetablering 

Nasjonalt klageorgan for 

helsetjenesten* 
Bergen 100 Utflytting 



 

 

Sykehusbygg HF* Trondheim 40 Nyetablering 

Valgdirektoratet Tønsberg 23 Utflytting 

Nye Veier AS* Kristiansand 60 Nyetablering 

Skatteklagenemda, FIN Stavanger 40 Nyetablering 

Regelrådet; NFD Hønefoss 8 Nyetablering 

Parkeringstilsynet (Statens Vegvesen) Lillehammer 6 Nyetablering 

Seksjon for trafikant og 

kjøretøykriminalitet (Statens 

Vegvesen) 

Tønsberg 4 Nyetablering 

Konkurranseklagenemnda Bergen 3 Nyetablering 

Norsk helsearkiv Tynset 58 Nyetablering 

Deler av Departementenes sikkerhets- 

og serviceorganisasjon (DSS) til DFØ 

Stavanger/ 
30 

  

Utflytting av 

oppgaver 

  
Trondheim 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - 

Administrasjon av statlig partistøtte 
Leikanger 1 

Utflytting av 

oppgave 

Norsk kulturråds nye kontor, Kreativt 

Norge  
Trondheim Om lag 10 

Utflytting og 

nyetablering** 

Norsk kulturråd, museumsfaglige 

oppgaver 
Bodø Om lag 10 Utflytting 

Statlige arbeidsoppgaver, herunder 

Politiets lønns- og regnskapssenter 
Kristiansund Om lag 70 Nyetablering 

Sivil Klareringsmyndighet Moss  20 Nyetablering 

Forvarets personell- og 

vernepliktssenter 

Harstad 

Hamar 

23 

35 
Utflytting 

Norsk helsenett Longyearbyen 3-5 Utflytting 

Totalt   Om lag 630  
*
) Omfattes ikke av retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteyting 

** ) Gjelder utflytting av 7 arbeidsplasser. I tillegg vil det etableres 3-5 nye arbeidsplasser. 

 

Videre vurderinger:  
De oppgavene vi nå tar en gjennomgang av omfatter pr i dag om lag 1200 årsverk, og ca 600 

studieplasser. Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi 

nå vurderer å flytte ut av Oslo. Dette kommer i tillegg til de 630 vi allerede har vedtatt å 

flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.   

Fornybar AS (OED): Investeringsselskapet for grønn teknologi, etableres som 

investeringsfond for å bidra til reduserte klimautslipp. Stavanger-, Bergens- og 

Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer for det nye investeringselskapet 

Fornybar AS i 2017.  

 

Språkrådet (KUD): Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere 

Språkrådet utenfor Oslo. Det arbeider i dag 34 ansatte i Språkrådet. 
 

Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD): Kunnskapsdepartementet går 

nå gjennom de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren, med formål om 

forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk. Gjennomgangen skal føre til at flere 



 

 

oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo. Oppgaver og enheter skal blant annet 

vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Gjennomgangen 

omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.  

 

Landbruksforvaltningen (LMD): Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen 

i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå med sikte på forenklinger, 

bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom 

kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet. Utredningen skal ferdigstilles innen 1. 

juli 2017. Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til 

ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved 

Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til 

landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk. 

 

Likestillings- og diskrimineringsnemda (BLD): Barne- og likestillingsdepartementet 

vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemd. BLD vil 

vurdere mulig lokalisering til et av de følgende stedene: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, 

Stjørdal eller Bodø.  

 

Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED): Olje- og energidepartementet sørger innen 

1. mai.2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i 

Oslo og ut til regionkontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte som jobber 

med tilsynsoppgaver i dag. 

 

Fredskorpset (UD): Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av 

Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til 

Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo.  

 

Miljøvennlige innkjøp (KMD): I budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene ble det avtalt 

at det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil 

omfatte cirka 10 stillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer om 

stillingene for å ivareta oppgaven kan opprettes utenfor Oslo, herunder i Difi Leikanger eller 

på Gjøvik. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD): Arbeids- og sosialdepartementet utreder hvordan 

dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i 

den regionale organiseringen. Organiseringen vil avhenge av regionreformen og ny 

organisering av fylkesmannsembetene. Ansvaret for varig tilrettelagt arbeid er i dag delt 

mellom stat og kommune. Det skal gjennomføres forsøk der noen kommuner tar et helhetlig 

ansvar for statlige og kommunale oppgaver som er knyttet til varig tilrettelagt arbeid. 

 

Sekretariatet for Bioteknologirådet (HOD): Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere 

alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Det skal søkes etter 

kostnadseffektive og egnede lokaler som ivaretar rådets uavhengige rolle. Bioteknologirådets 

sekretariat består av 7 statlige stillinger. 

 

Politihøgskolen (JD): Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å 

omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering 

av statlige arbeidsplasser. Framtidig kapasitetsbehov ved Politihøgskolen som helhet er under 

vurdering, og må ses i sammenheng med spørsmålet om lokalisering. Nå er det 260 årsverk 

ved skolen i Oslo, og om lag 670 studenter på bachelorutdanningen 



 

 

 

Husbanken (KMD): Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt ut en ekstern 

utredning av Husbankens organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten. 

Utredningen skal være ferdig våren 2017 og legge grunnlaget for mer effektiv ressursbruk og 

økt måloppnåelse. Oppdragstaker skal bl.a. vurdere hva som er en effektiv og hensiktsmessig 

kontorstruktur i Husbanken. Oppdragstaker skal som et minimum vurdere a) dagens kontor- 

og regionstruktur (tre kontorer i Drammen og seks regionskontorer), og b) en organisering 

med færre kontorer. Når KMD mottar utredningen, vil vurderingene og anbefalingene i 

rapporten, inkludert spørsmålet om kontor- og regionstruktur følges opp. Departementet vil 

vurdere en eventuell ny struktur i Husbanken i lys av bl.a. de statlige retningslinjene for 

lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.  

 

I Husbanken blir forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens 

Innkrevingssentral i Rana. Det innebærer at miljøet i Rana blir styrket med flere oppgaver. 

 

 

 


