
 
630 statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo 
Regjeringspartiene og Venstre vil flytte en rekke statlige arbeidsplasser ut av 
Oslo.  Torsdag ettermiddag kom listen som viser hvilke virksomheter som skal 
lokaliseres hvor. 
 
Torsdag ettermiddag la regjeringspartiene og venstre ut denne listen: 
 
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 loka 

 
Regjeringen og Venstre mener planen borger for nye kompetansearbeidsplasser i 
hele landet, og forsterker arbeidsmarkedene i distrikts-Norge, fra Longyearbyen i 
nord til Kristiansand i sør.  

- Dette vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og 
utvikling både i byer og distrikter, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan 
Tore Sanner da listen ble gjort offentlig torsdag ettermiddag.  
 
Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, sier han ikke er beroliget av Sanners argumenter: 
 
- Jeg er ikke beroliget av de argumentene politikerne kom med torsdag ettermiddag. 
Vi har erfaringer fra flyttingen av flere tilsynsetater i 2003. Jeg forstår ikke hvilke 
forutsetninger som skulle være annerledes i dag enn den gang, sier Arnesen.  
 
I 2003 ble Arbeidstilsynet, Konkurransetilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet, 
Medietilsynet, Post- og teletilsynet, Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet 
flyttet ut av Oslo. Utflyttingen skapte mye usikkerhet og frustrasjon blant de ansatte.  
 
- Jeg håper statsrådens løfter om at de ansatte skal involvering i prosessen gjennom 
hovedsammenslutningene er mer enn en festtale.  
 
 

 


