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Fylkesmannens samordningsrolle           
– trussel eller mulighet? 

Fylkesmann Brit Skjelbred 
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Tema 

• Styring av Fylkesmannen og ny styringsmodell 

• Fylkesmannen som samordner – internt og eksternt 

Foto: Fædrelandsvennen 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjx08_n8O3MAhWI8ywKHVZuDrQQjRwIBw&url=http://www.fvn.no/lokalt/Lover-mer-action-pa-Royland-Gard-2270539.html&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNGlJxrUz5hzRAYTdE4D1muLh3aCIA&ust=1464013326821117


Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 

Del av offentlig forvaltning siden 1662  

Fylkesmannsinstruksen 

• Kongens og Regjeringens   
representant i fylket 
 

• Virke til gagn og beste for fylket          
og ta de initiativ som finnes påkrevd  
 

• Samordne, forenkle og effektivisere 
den statlige virksomheten i fylket  
 

• Gi veiledning til kommunene og 
fylkeskommunen 
 

• Melde tilbake til sentralt nivå 
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 Bindeledd mellom                       
kommunene og sentral stat  

 Faglig sektormyndighet    

 Tilsynsinstans 

 Samordningsinstans 

 Megler og konfliktløser 

 Klageinstans 

 Rettssikkerhetsgarantist 

Identitet:  
kunnskap, kjennskap og klokskap 

Fylkesmannens mange hatter 
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Fylkesmennenes embetsoppdrag 2014  
antall oppgaver 

NB! Noen oppgaver gjelder enkeltembeter 
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Ulik styring 

• Variasjon fra bruk av Fylkesmannen som 
strategiutvikler til ren aktivitetsstyring 

• Varierende roller for departement/direktorat 

• «Silostyring» 

• Supplerende tildelinger og oppdrag gjennom året 

• Usammenhengende rapporteringskrav 

• Manglende sammenheng mellom styringssignalene 
og fylkesmannsrollen, særlig mht. samordning 
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Rolledokumentet 2012: handlingsrom 

Embetene  

• mulighet for initiativ, samhandling og legitimitet 

 

 

Sentrale aktører  

• prioritering mellom oppgaver og ressurser 
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Ny styringsmodell vedtatt juni 2015 

• Tilfredsstiller regelverk og MRS 

• Større handlingsrom for embetene 

• Forenklet rapportering 

• Ny dokumentstruktur 

• Ny møtestruktur 

• Følgeevaluering  
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Er det blitt bedre? 

• Fylkesmannsrollene i bunnen 
– større legitimitet for samordning 

 

• Felles dokumentstruktur 
– vilje til interdepartemental samhandling 

– på rett vei, men fortsatt utviklingspotensial 
 

• Felles møtestruktur 
– embetsledelsens rolle tydeliggjort 

– nyttig tilbakemelding på årsrapporten 

– etatsstyringsmøtet fremmer helhetstenkning 
 

• KMDs samordningsrolle bekreftet og forsterket 
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Fylkesmannens samordning 

• Faglig samordning 

– Når faglige hensyn står mot hverandre 
 

 

 

• Kommunerettet samordning 

– Påleggene fra staten skal ikke ta bort hele det 
lokale handlingsrommet 
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• Fylkesmannen samordner 
høringsuttalelser i plansaker 
fra alle regionale statsetater 
 

• Kan avskjære innsigelser fra 
alle parter 
 

• Planforum er sentral arena 
 

• Møter underveis er viktig 
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Mer effektiv planprosess 

• Dialogen med sektormyndigheter skal bli enklere 
 

• Kommunene mottar én felles uttalelse fra en samlet stat 
 

Krav til departementene  
• tydeliggjøre innslagspunkt for innsigelser 

 

Krav til kommunen 
• planbestemmelser, kartframstilling, planbeskrivelse og 

konsekvensutredninger må være i samsvar med lov og forskrift  
 

Krav til Fylkesmannen og andre fagmyndigheter 
• felles forståelse av lovverk og handlingsrom 
• prioritere tidlig deltakelse i prosessen 
• kjenne kommunens utfordringer og muligheter  
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Eksemplet Statens Vegvesen 

• Fylkeskommunal fagadministrasjon 
– Vegholderansvar fylkesveger 

– Inngår ikke i FMs samordning 
 

• Statlig myndighet med innsigelseskompetanse 
– Vegholderansvar riksveger 

– Inngår i FMs samordning, kan avskjæres 

– Statlig sektoransvar: oppgaver som ikke følger direkte av,    
eller som kommer i tillegg til vegholderansvaret                       
(riksveger og fylkesveger: trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, gang- 
og sykkelveger, universell utforming, miljøulemper, samordnet 
areal- og transportplanlegging, helhetsløsninger i by) 
 

 Noen ganger henger det ene sammen med det andre … 
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Innsigelsesvarsel fra SVV til én konkret sak 

• fremmes av SVV som vegeier av E6                                     
og Sør-Trøndelag fylkeskommune som vegeier av XX.  

• fremmes også av SVV som sektormyndighet på 
trafikksikkerhet og er hjemlet i vegloven § 1a.  

• fremmes også av SVV som sektormyndighet på 
fremkommelighet og er hjemlet i statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig, areal - og 
transportplanlegging. 

• fremmes også av SVV med uttalelses - og innsigelsesrett 
på miljøproblematikk som støy - og luftforurensning fra 
vegtrafikk og er hjemlet i retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, T- 1442/1 2 og i retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T- 1520. 
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• Kommunens virksomhet etter kapittel 4, 4A, 6 og 7 i sosialtjenesteloven              
(sosiale tjenester, tvang og makt, rusmisbrukere, institusjoner) 

• Kommunale grunnskoler, barnehager og barneverntjenester 

• Privatskoler 

• Fylkeskommunens videregående skoler og opplæring ved sosiale og medisinske institusjoner 

• Barneverninstitusjoner (tilsyn med institusjonen og med beboere) 

• Opplæring i fengsel 

• Familievernkontor 

• Kommunale krisesenter 

• Kommunal beredskapsplikt 

• Introduksjonsloven 

• Overformynderiene 

• Alt helsevesen og alt helsepersonell (Helsetilsynet) 

• Folkehelse 

• Kommunale vannbehandlingsanlegg 

• Kommunens forvaltning av tilskudd etter jord- og skogbruksloven 

• Kommunen som myndighet etter forurensingsloven 

• Produktkontrolloven (i tilknytning til tilsyn etter forurensingsloven) 

• Tilsyn med private 

– Landbruksforetak 

– Anleggsvirksomhet 

– Industri 

– Akvakultur 

– Avfallsanlegg (også kommunale) 

– Store avløpsanlegg (også kommunale) 

– Støysaker 

– Mudring og dumping 
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Frivillig egenvurdering av kommuner som ikke inngår i landsomfattende tilsyn 
 

Samordning i tid og rom, begrepsbruk og metode  
– men ikke overprøving av sektormyndighet 
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Grunnleggende: alle oppdrag gis til embetet 

 

Avdelingenes VP skal inneholde: 

1. Innledning: embetets mål og strategier 

2. Strategisk del: hva skal avdelingen oppnå? 

a) Hovedansvarsområder 

b) Hjelp fra andre 

c) Hjelp til andre 

3. Tiltaksdel: tabeller med ukeverk og ansvar 
 

 

 Felles VP-uke 
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Tverrgående grupper internt 
KOS BER JUBA SHA OUA MVA LBA RDA 

Tilsyn X X X X X X 

Skjønnsmidler X X X X X X X X 

Kommunedialog X X X X X X X X 

Flyktninger X X X X X 

Integrering og bosetting X X X X X 

Planforum X X X X X X X X 

Storbysatsingen X X X X X 

Klima og klimatilpasning X X X X X 

Kommunereformen X X X X X X 

Barn og unge X X X 

Skog/rovvilt X X X 

Naturmangfold/kulturlandskap X X X 

Samiske spørsmål X X X 

Samhandlingsreformen X X X X X X 

Omsorgsplan X X X X X X 

Kampflybase Ørland X X X X X X X 

Budsjett X X X X X X X X 



 Samarbeidsavtaler  
• Fylkeskommunen 

• FMNT 

• KS 

• Husbanken 

• NAV og NTNU 

• Kriminalomsorgen 

 

Samarbeid i regional stat 
• Klimaråd underveis 

• Barn og unge 

• Folkehelse 

o Velferdsnettverk 

• Flyktninger 

o Læringsnettverk 

• Fylkesbildet 

• Byutviklingsavtaler 
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Fylkesmannen – et redskap for å ta gode grep 

Initiativ 
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