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Høring – Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene 
 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund ved YS Stat har mottatt på høring rapport fra 

ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. 

Rapporten har bakgrunn i at Stortinget i forbindelse med behandlingen av 

stortingsmeldingen om regionreform anmodet regjeringen om å nedsette et ekspertutvalg 

som skulle foreslå overføring av ytterligere oppgaver til fylkeskommunene. 

YS representerer gjennom hovedsammenslutningen YS Stat 26.000 statsansatte fordelt på 

10 forbund. Våre medlemmer er omfattet av allerede vedtatte planer om nyetablering og 

utflytting av statlige arbeidsplasser i perioden 2013 – 2017, samt virksomheter som er under 

utredning for omlokalisering i 2018. Flere av våre medlemmer vil være omfattet av de 

oppgaver som nå skal vurderes desentralisert samt vurderingen av nedleggelse av fem 

statlige institusjoner. 

Overordnet om rapporten, høringsfrist, utredningsinstruksen m.v. 

Rapporten er opprinnelig sendt på høring med seks ukers høringsfrist, før denne senere ble 

utvidet til tre måneder. Det er beklagelig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

besluttet å sende ut en rapport med et slikt vidt omfang med en høringsfrist på kun seks 

uker. I henhold til utredningsinstruksen pkt. 3-3 skal forslag til tiltak med vesentlige 

virkninger ha en høringsfrist som er tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er. 

Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. 

Utredningsinstruksen gjelder også ved oppfyllelse av anmodningsvedtak fra Stortinget. Selv 

om instruksen må anvendes innenfor det handlingsrommet som Stortinget har gitt, har 

rapporten, til tross for dens overordnede karakter, utvilsomt et omfang som krever at saken 

blir så godt opplyst som mulig gjennom en høring med en forsvarlig frist for innspill. 
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YS Stat bemerker at departementet stadig setter korte frister ved høring, og finner dette 

uheldig. 

Utvalgets anbefalinger er svært overordnet og kan ikke kalles annet enn en skisse av 

oppgaver som i dag ligger under statlig forvaltning og som kan være aktuelle for overflytting 

fra staten til fylkeskommunene. Det foreligger ingen konsekvensutredning, og det er heller 

ikke vurdert om forslaget reiser prinsipielle spørsmål. Rapporten tilfredsstiller heller ikke her 

Utredningsinstruksens krav. Ethvert forslag regjeringen beslutter å gå videre med vil kreve 

grundige analyser og vurderinger. I rapportens pkt. 27 har utvalget "innenfor tidsrammen for 

utvalgets arbeid gjort noen overordnede vurderinger av økonomiske og administrative 

konsekvenser". Det er tydelig at utvalget verken har hatt de nødvendige rammer for å 

vurdere disse temaene eller tilstrekkelig forståelse for hvilke implikasjoner forslagene 

innebærer. 

YS Stat har merket seg at departementet uttrykker at berørte og interessenter skal få 

anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene. 

Deretter vil departementene vurdere forslagene i rapporten og sende på høring forslag som 

krever lov- eller forskriftsendringer, før disse fremmes for Stortinget. Forslag som kun krever 

budsjettendringer, vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med den ordinære 

budsjettprosessen. 

Det er grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved en slik uttalelse om eventuelle fremtidige 

prosesser som følge av utvalgets forslag. Utvalget uttaler selv i rapportens punkt 27.5 at de 

av utvalgets forslag som ikke krever omfattende lov- og forskriftsendringer, i hovedsak bør 

kunne overføres fra 2020. YS Stat understreker at ikke bare endringer i oppgavefordelingen 

mellom staten og fylkeskommunene som krever lov- eller forskriftsendringer må være 

gjenstand for høring. Også endring av enhver oppgave som utføres i medhold av 

regjeringens eller det enkelte departements alminnelige organisasjons- og 

instruksjonsmyndighet må være gjenstand for grundige konsekvensutredninger og høring av 

relevante og involverte aktører.  

Et minimumskrav om forsvarlig og begrunnet flytting av oppgaver til 

fylkeskommunene 

Utvalgets mandat har blant annet vært å på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete 

oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til 

fylkeskommunene. Utvalgets forslag skal dessuten, i tillegg til å kunne styrke 

fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre 

offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget skulle også gi 

en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets forslag. 

Innledningsvis vil vi understreke at YS Stat ikke kan støtte geografisk flytting av 

eksisterende statlige arbeidsplasser, uavhengig av hvor disse er lokalisert. YS Stat støtter i 

utgangspunktet etablering av nye arbeidsplasser utenfor det sentrale Østlandet, men kan 

ikke støtte flytting av statlige arbeidsoppgaver til fylkeskommunene når dette verken er 
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forsvarlig eller riktig ut fra en helhetlig vurdering. Alle slike beslutninger må være faglig 

begrunnet og sikre at konsekvensene for den enkelte arbeidstaker, virksomheten og 

samfunnet totalt sett er positive. 

Flere av de foreslåtte tiltakene i rapporten er etter vårt syn endringer som vil påføre 

eksisterende virksomheter tap av kompetanse og derav dårligere kvalitet på tjenestene. 

Robuste fagmiljøer med nasjonale oppgaver risikeres revet ned. Vi etterlyser en faglig 

begrunnelse for de foreslåtte utflyttingene og endringene av ansvar. I denne sammenheng 

viser vi blant annet til høringssvar fra hovedorganisasjonen YS av 7. mai 2018. 

Vi kan heller ikke se at fylkeskommunene i egenskap av sitt formål og virke er egnede 

organer til å ivareta flere av de arbeidsoppgaver som foreslås flyttet. Anbefalingene fra 

ekspertutvalget er på flere områder heller ikke i tråd med, og støtter ikke opp om øvrig 

anbefalt utvikling for offentlig sektor. Blant annet er det relevant å peke på 

Produktivitetskommisjonens anbefalinger om å minske utilsiktet variasjon, sørge for felles 

praksis, digitalisere og effektivisere. Nye statlige arbeidsplasser og sterke fagmiljøer kan 

heller etableres og bygges opp utenfor de største byene i tråd med regjeringens 

lokaliseringspolitikk. 

Konsekvenser for den enkelte arbeidstaker 

I rapportens pkt. 27.3 til 27.6 er temaene omstillingskostnader, lokalisering av 

arbeidsplasser, tidspunkt for overføring og medarbeidernes forhold summarisk beskrevet. 

Disse temaene krever nøye utredning og bør være en høy prioritet dersom regjeringen 

ønsker å gå videre med noen av forslagene. 

En vellykket omstilling må være godt forankret i virksomheten og blant de ansatte. 

Delaktighet fra de berørte er i denne sammenheng en forutsetning. Fremtidige utredninger 

som oppfølging av ekspertutvalgets anbefalinger må være reelle, slik at endelige 

beslutninger er faglig begrunnet. 

Når det gjelder konsekvensene for den enkelte arbeidstaker, er beslutninger som innebærer 

geografisk flytting som regel negative. For virksomheten og samfunnet for øvrig vil dette ha 

store konsekvenser. Erfaringer viser at de færreste arbeidstakere blir med når en statlig 

virksomhet omlokaliseres. For den berørte ansatte kan det i ytterste konsekvens føre til 

arbeidsledighet. Belastningen på den enkelte, dens ektefelle, partner, samboer, barn eller 

øvrig familie blir med dette unødvendig stor. 

Ved omlokaliseringer av den art som foreslås av utvalget stilles det store krav til ledelse og 

tilfredsstillende virkemidler. Våre erfaringer tilsier at mulighetene til å få med ansatte og 

kompetanse ved geografisk flytting er minimal. Det samme vil gjøre seg gjeldende ved 

overflytting av arbeidsoppgaver fra statlig til fylkeskommunal sektor. En forutsetning for en 

vellykket omstilling er at egnede virkemidler tas i bruk. YS Stat er av den oppfatning at det i 

dag ikke er tilstrekkelig bevissthet om, økonomiske rammer eller vilje til å ta i bruk de 

virkemidlene som ligger i særavtalene mellom hovedsammenslutningene og staten. Det må 
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i eventuelle videre prosesser legges nødvendige føringer for hvordan de ansatte skal 

ivaretas, og tilstrekkelige økonomiske midler må stilles til rådighet. 
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