
 
 

 
 

  

«Statlige arbeidsplasser til Østfold» er 
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1 Om fyrtårnprosjektet 
På oppdrag fra partnerskapet Næringsriket Østfold har Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) 
ledet og gjennomført fyrtårnprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold» gjennom oppstart, for- 
og hovedprosjektfasen. Prosjektet ble startet i 2016, forprosjektfasen ble gjennomført i perioden 
2017-2018 og hovedprosjektfasen fra 2018-2020.  
 
Prosjektet kan vise til meget gode resultater – og har i sum bidratt til beslutninger som har resultert i 
flytting/etablering av nærmere 800 statlige arbeidsplasser. 
 
Styringsgruppen for fyrtårnprosjektet skal ifølge hovedprosjektplanen (godkjent 23. april 2018) 
avlevere en sluttrapport (jf. punkt 3.3). Dette dokumentet og dets vedlegg utgjør sluttrapporten, og 
oppsummerer således prosjektets resultater og erfaringer. Det vises for øvrig til prosjektets 
midtveisrapport á 5. mars 2019. 

1.1 Organisering  
Fyrtårnprosjektet har i 
hovedprosjektfasen vært organisert som 
vist i figuren under (jf. 
hovedprosjektsøknaden, pkt. 2). 
 
 
Prosjekteier har vært Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU). Styringsgruppen1 har vært 
formelt ansvarlig for gjennomføringen av hovedprosjektet, og denne har vært ledet av Yngvar 
Trandem, daglig leder for MNU. Styringsgruppen har bestått av en representant fra Østfold 
fylkeskommune, næringsutviklingsaktører fra de ulike delregioner i Østfold, samt innleid 
prosjektstøtte. Fyrtårnprosjektet har jobbet med en rekke delprosjekter (jf. prosessmodellen under) 
hvor målet har vært å flytte, eller etablere, konkrete statlige virksomheter i Østfold. Her har 
prosjektet også trukket inn ressurspersoner fra hele Østfold, til hjelp for delprosjektene.  

 
1 Styringsgruppen var variert noe i sammensetning i prosjektperioden. Deltakere har bestått av: Yngvar Trandem (MNU), Åse Torill Gustavsen 
(Østfold fylkeskommune), Tone Stenbek (Østfold fylkeskommune), Eirik Milde (Nedre Glomma næringsråd), Jan-Erik Erichsen (Halden kommune), 
Håvard Andersen (Indre Østfold næringsråd, Kristine Hasle (Askim/Indre Østfold kommune), Carsten Lier (Eidsberg). 
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2 Lokalisering av statlige arbeidsplasser 
Lokalisering av statlige arbeidsplasser har vært på dagorden i flere tiår. Kampen om arbeidsplassene 
har tidvis vært opphetet, preget av politiske dragkamper og lokale særinteresser. Dette har også 
preget fyrtårnprosjektets arbeid gjennom nesten fire år, i tillegg til en rekke andre faktorer som 
forsøksvis er illustrert under. 

Enkelte av disse faktorene har bidratt til å fremme Østfolds interesser, andre har virket hemmende 
eller har bidratt til å forsinke prosesser.   

2.1 Utflyttingsoffensiv og lokaliseringskamper 
I 2016 var fyrtårnprosjektet i forberedelsene til, og gjennomføringen av, 
forprosjektfasen. Samtidig, i siste del av 2016 og i 2017, var regjeringen 
svært aktive i arbeidet med å etablere og flytte statlige arbeidsplasser ut av 
Oslo. Det var mange prosesser som pågikk, og det var en levende debatt 
både nasjonalt og lokalt.  
 
Kampen om arbeidsplassene tok seg virkelig opp da Solberg-regjeringen la 
frem stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt», Meld. St. 18 
(2016-2017), 17. februar 2017. Målet med meldingen var å gi et overordnet 
og kunnskapsbasert bilde av hvordan utfordringene og mulighetene 
varierer rundt om i landet. Som et særskilt vedlegg til meldingen la 
regjeringen frem «Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser». Denne 
planen dannet grunnlag for både utflytting og nyetablering av statlige 
arbeidsplasser utenfor Oslo, samtidig som den ga en oversikt over statlige 
virksomheter som var planlagt eller skulle vurderes omlokalisert.  
 
Fyrtårnprosjektet var på vegne av Østfold involvert i kampen om en rekke av 
virksomhetene som var nevnt i planen. Mest ressurser ble det lagt til å 
påvirke prosessene knyttet til Politihøgskolen (Moss), Landbruksforvaltningen 
og herunder Landbruksdirektoratet (Eidsberg/Mysen), Fylkesmannen (Moss) 
og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Moss).  
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Regjeringens oversikt fra høsten 2018 (jf. vedlegg 1 – og illustrert til høyre i figuren under) viser at 
Østfold fikk 48 av 234-239 statlige arbeidsplasser som ble flyttet og etablert i planperioden fra 
februar 2017 til oktober 2018. Dette utgjorde cirka 20 prosent av det totale antallet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ytterligere realiserte og beholdte statlige arbeidsplasser i Østfold omtales nærmere i pkt. 3.2. 

2.2 Flytteoffensiven videreføres – mest i ord, ikke like fullt i handling 
I 2018 gikk fyrtårnprosjektet over i hovedprosjektfasen. Aktiviteten fra myndighetenes side var 
lavere i 2018 enn i 2017. Et flertall av arbeidsplassene i regjeringens plan fra 2017 var langt på vei 
avklart eller i prosess. Tabellen under viser hvilke av de statlige arbeidsplassene i planen som er 
avklart: 

 
 
Per i dag er Politihøgskolen den eneste virksomheten i planen som regjeringen ikke har truffet en 
endelig beslutning om (jf. illustrasjonen over).  
 
Den videre oppfølgingen av den nevnte planen ble omtalt i den nye regjeringsplattformen som den 
utvidede Solberg-regjeringen la frem 17. januar 2019. I Granavolden-plattformen2 signaliserte 
regjeringen at de vil følge opp utflyttingsplanen fra 2016, og arbeide for ytterligere utflyttinger i 

 
2 https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf 
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perioden. Det har kommet få konkreter ut av regjeringens oppfølging av Granavolden-plattformen. 
Det mest konkret når det kommer til lokaliseringspolitikk det siste året av hovedprosjektets virke er: 
 

• Strammere grep om fordeling av statlige arbeidsplasser: Ut over dette, annonserte 
regjeringen 8. november 2019 at de vil stramme grepet om fordelingen av statlige 
arbeidsplasser3. Dette er en utvikling som viderefører og konkretiserer retningslinjene for 
lokaliseringen av statlige arbeidsplasser fra 2014/2018. Den viktigste innstrammingen 
innebærer at beslutninger om lokalisering i større grad skal løftes opp, og tas på, et politisk 
nivå.  

• Statens hus: Daværende kommunal- og moderniseringsminister annonserte i valgkampen 
høsten 2019 en ny modell for «Statens Hus» (jf. Meld. St. 5 (2019-2020)4. Ideen er at 
mindre avdelinger av statlige etater samlokaliseres og arbeider sammen i et felles statlige 
forvaltningsmiljø. I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil de i løpet 
av 2020 velg fire, fortrinnsvis nylig sammenslåtte, kommuner som skal bli piloter for den 
nye modellen. Indre Østfold kommune har sammen med fyrtårnprosjektet jobbet for å 
posisjonere seg for et slikt pilotprosjekt.   

3 Hovedaktiviteter og oppnådde resultater 

3.1 Hovedaktiviteter  
Fyrtårnprosjektet har gjennomført en rekke hovedaktiviteter i prosjektperioden (jf. 
hovedprosjektplanen pkt. 6) og disse har i sum bidratt til meget gode resultater. Under vil gis det en 
kort vurdering av erfaringene knyttet til de fem hovedaktivitetene (HA), for å bidra til et videre 
arbeid knyttet til statlige arbeidsplasser: 

• HA1 – Prosjektledelse: Prosjektet har vært ledet av MNU, og har lykkes med å ha en 
kontinuitet i både prosjektledelse. Sammensettingen av styringsgruppen har vært relativt 
stabil. Prosjektledelsen har lykkes i å hente inn finansiell støtte ut over ambisjonen som lå i 
hovedprosjektplanen (jf. pkt. 7 i hovedprosjektplanen) – mer om dette i pkt. 4. Vedrørende 
risikoreduksjon, så har dette vært et sentralt tema på alle styringsgruppemøter. Diskusjoner 
og iverksatte mottiltak har vært nyttig og bidratt til måloppnåelse. Når det gjelder metoder 
og verktøy så har det stått sentralt i prosjektet å utvikle dette fortløpende og etter behov. 
Metoder og verktøy har vært sentralt iblant annet kunnskapsbygging i bykommuner og 
gjennomføringen av workshoper knyttet til delprosjekter. Dette har fyrtårnprosjektet 
høstet svært mye ros for. Når det kommer til promotering av prosjektet har det blitt holdt 
en relativt lav profil og fokusert innsatsen i så måte på delprosjektene og de potensielle 
vertskommunene.  

• HA2 – Indentifisere potensielle utflyttingskandidater: Fyrtårnprosjektet har hele tiden brukt 
en rekke metoder og virkemidler for å identifisere mulige utflyttingskandidater. Det er 
ingen enkel vei til informasjonen om utflyttingskandidater, og informasjonsinnhenting har 
som forventet vist seg å være ressurskrevende. Fyrtårnprosjektet har bruk en rekke 
metoder for fange opp kandidater og å opprettholde en best mulig situasjonsoversikt. Det 
har tidvis vært krevende, men prosjektet har i stor grad lykkes å holde seg à jour. Mer om 
dette i kapittel 4 – læringspunkter. 

• HA3 – Vurdere potensielle utflyttingskandidater: Vurderinger har blitt gjort fortløpende og i 
styringsgruppen. I arbeidet med å vurdere kandidater har prosjektet vært opptatt av å gå 
bredt ut og etablere kontakt med relevante parter som kunne gi informasjon og/eller 
hadde innvirkning på en eventuell utflyttingsbeslutning. Dette har tidvis vært både 

 
3 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-strammer-grepet-om-fordelingen-av-statlige-arbeidsplasser/id2677299/  
4 https://www.regjeringen.no/contentassets/935d2cc0d4924184810f4bf336662c80/no/pdfs/stm201920200005000dddpdfs.pdf  
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utfordrende og ressurskrevende, men prosjektet har fått god hjelp fra et bredt nettverk i 
politikken og næringslivet.  

• HA4 – Etablere lokale prosjekter hvor potensialet er høyt: Prosjektet har lykkes godt å 
etablere prosjekter hvor potensialet for å lykkes har vært vurdert til å være høyt. Flere av 
disse prosjektene er påvirkningsprosesser som pågår over mellomlang og lang sikt. Således 
er mange av dem ikke avklart enda, slik som eksempelvis «Politihøgskolen til Moss» og 
«Statens Hus til Indre Østfold».  

• HA5 – Kommunikasjon: Gjennomføring av kommunikasjonsplanen har vært den 
hovedaktiviteten som har fått minst fokus og prioritet i hovedprosjektfasen. Hovedårsaken 
til dette har vært at prosjektet har måtte prioritere arbeidsinnsatsen inn mot andre tiltak 
som ville ha større innvirkning på prosjektets måloppnåelse.  

3.2 Oppnådde resultater  
I sluttrapporten rapporteres det på resultatmål A) og B), inkludert delmål. Resultatmål C) er en 
angitt ambisjon for perioden 2020-2026 (jf. pkt. 1.3 i hovedprosjektplanen), og kommenteres ikke 
ytterligere på grunn av den gitte tidshorisonten.  
 

 
 
• Resultatmål A): Det totale antall statlige arbeidsplasser fyrtårnprosjektet har bidratt til å 

beholde er ikke estimert, gitt at dette også hadde en underordnet prioritet i prosjektet.  
Prosjektet har fanget opp prosesser som kunne bidra til å redusere antall statlige arbeidsplasser 
i regionen, og har gjennom dette vært i dialog med flere potensielle «nedleggingskandidater» 
og gitt dem konkrete råd og hjelp. I flere delprosjekter har prosjektets innsats vært rettet inn 
mot å både kjempe for å beholde og samtidig tilkjempe seg nye statlige arbeidsplasser til 
regionen. Prosjektets arbeid med NAVs regionskontor er et konkret eksempel på dette, hvor 
resultatet ble at man beholdt arbeidsplasser i Østfold og samtidig fikk tilført nye fra 
Akershus/Oslo.  
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• Resultatmål B): Det estimeres at fyrtårnprosjektet har bidratt til å etablere 794 statlige 
arbeidsplasser. Måltallet var 1000 statlige arbeidsplasser innen 2020. Det ambisiøse målet ble 
kommentert av leder av Næring og kulturkomiteen, Andreas Lervik, ved behandling av 
hovedprosjektsøknaden: «Komitelederen mener at det er viktig å strekke seg etter mål, men 
disse må også være realistiske. Slik det ser ut i dag, hvor staten allerede har fordelt en god del 
arbeidsplasser ut i distriktene, så synes målene å være noe høye». Fyrtårnprosjektet beholdt 
allikevel det ambisiøse målet da det både var «noe å strekke seg etter» og enkelt å 
kommunisere.   
 
Oppsummert mener styringsgruppen at prosjektet har vært en vært en suksess og bidratt på en 
meget god måte til arbeidsplassutviklingen i Østfold. Dette viser også de mange gode 
tilbakemeldingene prosjektet har fått, samt om man sammenligner resultatene med tilsvarende 
prosjektet i andre regioner.  

 
Tabellen under viser en oversikt over arbeidsplasser som realiserte, tilflyttede og sikret 
gjennom fyrtårnprosjektet virke:   

 
 
Prosjektet bidro til et flertall i justiskomiteen for å øke kapasiteten i Halden fengsel5. Dette står 
merket i hvitt i tabellen, men er ikke regnet inn i totalt estimerte arbeidsplassene da tidspunkt 
for en eventuell etablering ikke er avgjort. 
 

o Delmål 1): Prosjektet har vurdert og vært i dialog med mer en 15 potensielle 
utflyttingskandidater i prosjektperioden. Enkelte av disse har resultert i konkrete og 
tidels omfattende delprosjekt, andre har vært muligheter som er vurdert og avskrevet.  
 

o Delmål 2): det er etablert og gjennomført 4 større delprosjekt i hovedprosjektperioden 
(måltallet for hele perioden var 5). Alle delprosjektene er fortsatt pågående. Disse er 
Politihøgskolen til Moss, nye fengselsplasser i Halden og Toll i Fredrikstad, «Statens 
Hus» til Indre Østfold. 

 
  

 
5 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2017-2018/inns-201718-006s.pdf  
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4 Læringspunkter 
I dette avsnittet listes noen av de sentrale læringspunktene fra prosjektets virke, og som 
styringsgruppen håper kan komme til nytte for Østfolds kommuner i et videre arbeid.  

4.1. Suksessfaktorer 
 
a) Kartlegg prosesser, retningslinjer og andre utslagsgivende kriterier 

Det har vært en betydelig utvikling knyttet til arbeidet med statlige arbeidsplasser gjennom de 
neste fire årene fyrtårnprosjekt har jobbet. Regjeringen og KMD har blant annet gitt ut nye og 
reviderte retningslinjer og veileder med poeng- og vektingstabell6 for vurdering av lokalisering, 
mv. Overordnet kan man si at kampen om statlige arbeidsplasser har fått klarere regler og 
kriterier, samtidig som beslutningen om lokalisering har blitt innskjerpet og mer politisk styrt.  
 
Prosjektets erfaring er at det er helt avgjørende å forstå de formelle kriteriene som er 
utslagsgivende for lokalisering av statlige arbeidsplasser, jf. illustrasjonen under. Derfor har 
prosjektet vært i tett og jevnlig kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartement for å 
sikre at man jobber riktig og effektivt. Forståelsen har vært grunnleggende for å i det hele tatt 
forstå om en lokasjon er egnet for å få tilflyttet/etablert en viss type statlige arbeidsplasser, og i 
hvilken grad det er politisk fordelaktig å flytte virksomhetene til en lokasjon fremfor en annen. 
Til det sistnevnte bidro dette til å gi prosjektet en bedre forståelse av konkurransebildet med 
hensyn til hvilke lokasjoner/eller regioner som var de fremste konkurrentene til Østfolds 
kandidater. Dette gjør det enklere å bygge opp god og tydelig argumentasjon for Østfolds 
kandidater.  
 

 
 
  

 
6 https://www.regjeringen.no/contentassets/e47fd23f63604d82a2705322b94adb36/poeng--og-vektsystem.xlsx  
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b) Identifisere utflyttingskandidater 
Gjennom både for- og hovedprosjektet har det vært jobbet målrettet med å identifisere 
utflyttingskandidater og samtidig holde oversikt over statlige virksomheter og -arbeidsplasser som 
har potensial til å flytte ut av Oslo (jf. illustrert tabell under).   

 
Prosjektets erfaring er at det er avgjørende å ha en bred og kreativ 
tilnærming til arbeidet med identifisering. Samtidig er det sentralt å følge 
godt med på statlige virksomheter som skal omorganisere. Prosjektet 
mener også det er avgjørende å ta en rask vurdering av mulighetene som 
dukker opp for i det hele tatt kunne være i stand til å posisjonere seg i 
kampen om lokalisering. Ofte har prosessen pågått internt i 
virksomhetene i noe tid før man fanger opp hva som skjer, og da er det 
begrenset med tid til å påvirke prosessen før sentrale beslutninger blir 
tatt eller andre konkurrenter kommer på banen.  
 
Prosjektet definerte også en prosess for å gjennomføre en identifisering 
av potensielle utflyttingskandidater (jf. illustrasjon under), og for videre å 
definere et delprosjekt og tilhørende plan (jf. illustrasjonen på høyre 
side). 

  

 
 

Mal for delprosjekt er utviklet med utgangspunkt i Innovasjon Norges PLP Prosjektlederprosess. Den skal brukes for å jobbe strukturert og 
målrettet med statlige virksomheter som ønskes flyttet til Østfold. Alle delprosjekt er underorndet hovedprosjektet «Statlige arbeidsplasser til 
Østfold» som er eid av Næringsriket Østfold.   
 

  
 
 
 
 
 

 
1. MÅL OG RAMMER 
1.1 BAKGRUNN Gi en kort beskrivelse av hvorfor prosjektet iverksettes. Referer til prosjektmandatet, aktuell dokumentasjon og 
de beslutningene som ligger til grunn for prosjektet.  

1.2 EFFEKTMÅL (HVORFOR?) Beskriv de effektene eller gevinstene som prosjekteierne forventer å oppnå ved å gjennomføre 
hovedprosjektet. Ofte vil slike e ekter først inntre e en stund etter at hovedprosjektet er gjennomført og avsluttet. Effektmålet 
bør være knyttet til virksomhetens strategiske mål.  

1.3 RESULTATMÅL FOR HOVEDPROSJEKTET Beskriv hva som skal foreligge når hovedprosjektet er ferdig (leveranser, tid og 
kostnad).  

1.4 RAMMER OG AVGRENSNING  
Beskriv prosjektets uttalte forutsetninger og rammer slik de er gitt av oppdragsgiver og/eller premissgiver, for eksempel 
vedrørende total tidsramme, tidsfrister, kostnader, ressursbruk, osv. Konkretiser hva som ikke skal inngå i prosjektet.  

 
2. PROSJEKTORGANISASJON 
Beskriv prosjektorganisasjonen til delprosjektet kort: hvem som er delprosjektansvarlig, andre delprosjektmedlemmene og 
eventuelt referansegruppe/fagspesialister.   

 
3. PROSJEKTOPPFØLGING  
3.1 PLANLAGTE BESLUTNINGSPUNKT  
Er det behov for beslutningspunkter (i delprosjektet, eventuelt opp mot prosjektleder i hovedprosjektet)? Hva skal i så fall 
vurderes og hvilken dokumentasjon/informasjon må̊ være tilgjengelig. 
Sett opp liste over beslutningspunktmøter med dato og hvilket beslutningsgrunnlag (dokumentasjon) som må̊ være tilstede.  

3.2 STATUSRAPPORTERING  
Er det behov for/krav til faste statusmøter i delprosjektet? Hvilke krav til rapportering til og fra statusmøtene foreligger?  

3.3 MILEPÆLER  
List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd.  

 
4. MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI  
Lag en enkel interessentanalyse og en kortfattet kommunikasjonsstrategi. Prosjektleder for hovedprosjektet, eller den han 
delegere det til i konkrete tilfeller, er ansvarlig for ekstern kommunikasjon. Delprosjektleder er ansvarlig for intern 
kommunikasjon i gruppen som jobber med det definerte delprosjektet.  

4.1 INTERESSENTER/MÅLGRUPPER 
En interessent er en aktør som kan påvirke, eller som blir påvirket av, delprosjektet. Aktiviteter som skal bidra til å håndtere 
interessenter og ivareta deres behov, bør inngå prosjektplanen. List opp interessenter og grupper dem hvis de har 
sammenfallende posisjon og behov.  

4.2 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
Beskriv hvordan prosjektet skal kommunisere med de viktigste interessentene. Beskriv målet med kommunikasjonen, de mest 
sentrale budskapene, de best egnede kommunikasjonsformene (kanalene) og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre de 
enkelte tiltakene.  

«STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD»  
DELPROSJEKTPLAN FOR XXXXXXXX 

Prosjektansvarlig: Fornavn Etternavn, Organisasjon/rolle 
Dato, sist oppdatert: 01.01.2018 Status: Utkast  

Næringsriket Østfold er et partnerskap som består av 21 likeverdige partnere. Sammen skal vi fremme og 
inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Vi skal skape vekst for eksisterende bedrifter, flere levedyktige 
nyetableringer og tiltrekke virksomheter utenfra Østfold. Les mer på ostfold-f.kommune.no 

 

 
 

 
5. RISIKOVURDERING 
Beskriv de kritiske risikofaktorene for delprosjektet. Gi en kort vurdering av sannsynligheten for at de kritiske risikofaktorene vil 
inntreffe, og hvilken konsekvens dette vil kunne få for måloppnåelsen i prosjektet.  

5.1 RISIKOFAKTORER  
List opp de risikofaktorene som oppfattes om viktige for gjennomføringen av den aktuelle fasen  

5.2 RISIKOHÅNDTERING  
Konkretiser mulige kritiske risikofaktorer i listen over. Beskriv tiltak for oppfølging av risikofaktorene slik at sannsynligheten for at 
de inntre er reduseres eller kontrolleres/ følges opp bedre.  

 
6. GJENNOMFØRING  
I dette kapittelet skal aktiviteter, ressurser og fremdrift beskrives. Dersom dette er et mindre delprosjekt kan det underordende 
beskrives enkelt og kortfattet. Dersom dette er et større og mer omfattende delprosjekt, kan man her henvise til egen 
fremdriftsplan.  

6.1 HOVEDAKTIVITETER  
Beskriv prosjektets hovedaktiviteter med hensikt, viktige oppgaver og resultat.  

6.2 TIDS- OG RESSURSPLANER  
Sett hovedaktivitetene inn i et gantt-skjema med angivelse av ressursforbruk pr hovedaktivitet.  

6.3 RESSURS- OG KOMPETANSEPLAN  
Her anføres navn på prosjektdeltakere. Det anvises hvilke hovedaktiviteter de skal delta i.  
 
7. ØKONOMI  
Hvis det er relevant for delprosjektet, beskriv kostnadstyper og størrelser. Sett eventuelt også opp ett budsjett og 
finansieringsplan.  

 
 
 
 
 
 
Denne delprosjektplanen er godkjent av prosjektansvarlig og forankret i styringsgruppen til hovedprosjektet 
«Nye statlige arbeidsplasser til Østfold». Prosjekteier, partnerskapet Næringsriket Østfold, er informert om 
delprosjektet og vil bli holdt oppdatert om fremdriften. 
 
 
Sted, dato 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Yngvar Trandem, prosjektansvarlig  Fornavn Etternavn, delprosjektleder 
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c) Sikre tilstrekkelige ressurser – og skape lokal/regional forankring 
En rekke steder i sluttrapporten nevnes det at flere av tiltakene som er gjennomført er 
ressurskrevende. I så måte har prosjektet etter beste evne forsøkt å hente inn mer ressurser for å 
stå bedre rustet i kampen om statlige arbeidsplasser. Prosjektet lykkes i å hente inn mer 
tilleggsfinansiering enn hva målet i planen tilsa. Erfaringen er at tilleggsfinansieringen var 
avgjørende for å få nok fart på delprosjektene. Både med tanke på hvor mye tid prosjektet kunne 
bruke på de konkrete mulighetene, men like mye for å forankre prosjektet lokalt og i hvilken grad 
kommunen/regionen forpliktet seg til å delta i prosessen (også ut over finansiell støtte).  

 
Prosjektet utviklet en prosess for søke tilleggsfinansiering, jf. illustrasjonen under.  

 
 
Gjennom både forprosjekt- og hovedprosjektfasen lykkes fyrtårnprosjektet å få økonomisk støtte 
fra fem av Østfolds seks bykommuner, jf. pkt. 5.2.1. Støtten fra kommunen til delprosjektene har 
vært helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig fremdrift.  
 
d) Oversikt over sentrale interessenter: 
Hvert enkelt delprosjekt hadde tidels 
mange interessenter som kunne ha en 
direkte eller indirekte påvirkning på en 
lokaliseringsbeslutning. Prosjektet har 
derfor jobbet systematisk med å holde 
oversikt over interesser, blant annet 
politiske beslutningstakere (jf. bildet 
under), som kunne bidra i de enkelte 
delprosjektene.  
  



12   Sluttrapport – fyrtårnprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold» 
 
 

 
e) Involver og be om hjelp!  

Fyrtårnprosjektet har møtt mye velvilje, og sjelden fått «nei» når man har spurt om konkrete 
bidrag i delprosjektene. Blant annet vil prosjektet løfte frem «Østfoldbenken» som helt sentrale 
til å få fremdrift i enkelte prosjekter. Erfaringen er at man får uvurderlig hjelp så lenge man har 
en god sak og ber om konkret hjelp. Tilsvarende har prosjektet opplevd fra lokalpolitikere, 
næringsaktører, mv. Utfordringen har tidvis vært å få koordinert alles innsats i kampen om 
statlige arbeidsplasser. Dette har derfor vært et fokusområde for fyrtårnprosjektet og som man 
har lykkes godt med.  
 

f) Stå samlet: Fyrtårnprosjektet har bidratt å sikre at Østfold har stått samlet i kampen om statlige 
arbeidsplasser, og unngått interne kamper slik vi har opplevd i andre regioner.  Allerede i 
behandlingen av hovedprosjektsøknaden til fyrtårnprosjektet uttalte leder av Næring og 
kulturkomiteen, Andreas Lervik, at «prosjektet har lykkes i å samle fylket, og mener det har 
vært avgjørende at man har samlet seg om en kandidat og ikke flere når man har jobbet for å få 
nye statlige arbeidsplasser til Østfold». Dette har forblitt et område som prosjektet har vektlagt 
gjennom hele hovedprosjektfasen, blant annet ved å definere dette som en risikofaktor7 og 
diskutere dette på hvert styringsgruppemøte. Videre har det vært utvist stor vilje til å finne 
gode og omforente løsninger knyttet til hvor og hvordan spesifikke statlige virksomheter bør 
lokaliseres i region. Ikke kun i prosjektet, men også blant andre sentrale parter i regionen.  
Dette har bidratt til å unngå omkamper og intern rivalisering om statlige arbeidsplasser.  
 

g) Utvikle metodikk og verktøy: Bidrar til å skape forståelse og øke evnen for at bykommuner selv 
kan jobbe aktivt med slike prosesser.  
For øvrig har fyrtårnprosjektet jobbet videre med å styrke metodikken og verktøyene for 
prosjektet og arbeidet med å etablere nye statlige arbeidsplasser. Prosjektet har kontakt med 
Kommunal- og moderniserings-departementet, 
SSB, TØI, m.fl. for å sikre at man jobber riktig 
og effektivt. Se vedlegg 2 for en oversikt over 
sentrale verktøy mm.  
 

h) Løpende risikohåndtering 
I hovedprosjektplanen, pkt. 5.1., er det listet 
en rekke risikofaktorer (jf. illustrasjon til 
høyre). De to faktorene «sannsynlighet» og 
«konsekvens» har definert en score fra 1-5. 
Man multiplisere scoren for de to faktorene og 
får da en totalsum for risikofaktor. Dette var 
nyttig for å få en oversikt, og rangering, over 
prosjektets risiko. Disse ble diskutert på hvert 
eneste styringsgruppemøte, og sikret at det var 
en felles forståelse og bevissthet knyttet til 
dette – og sikret at vi kunne sette inn 
nødvendige mottiltak i tide.  
                                                                                                                                                                                            

 
7 Jf. hovedprosjektplanen pkt. 5.1, Risikofaktor R7; Interessekonflikter knyttet til delprosjekter (eksempelvis 
mellom kommuner eller andre vesentlige aktører) som påvirke prosjektet og prosessen. Vurdert som høy, 
med konkret mottiltak. O 
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5 Administrative forhold 

5.1 Tids- og ressursforbruk 
Under vises tabellen for tids- og ressursbruk, jf. pkt. 6.2 i hovedprosjektplanen.  
 
I sum vurderer vi at det tids- og ressursforbruket er i henhold til planen. Dette baseres også på 
egenevaluering og tilbakemeldinger fra styringsgruppens medlemmer.  
 
Tabellen har tilsvarende format som tabellen fra hovedprosjektplanen. I kolonnen nest til høyre 
vises ressursbruk, hvor tallet til venstre for skråstreken er estimert bruk for hovedprosjektperioden. 
I kolonnen lengst til høyre er det gitt en overordnet vurdering om tids- og ressursforbruket er i 
henhold til plan (grønt er i henhold til plan, gult delvis i henhold til plan).  
 
Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  Res.bruk Iht. plan 
Prosjektledelse. H1-
H5. 

64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 244/244 JA 

Prosjektstøtte   
HA1-H5. 

84 84 84 84 84 84 84 84 827/728 JA 

Styremøter (basert på 
8 styrings-
gruppemedlemmer. 
HA1+H3. 

56 56 56 56 56 56 56 56 576/448 JA, MEN 
HØYERE ENN 
PLANLAGT * 

Styringsgruppens 
bidrag til operativt 
arbeid (basert på cirka 
9 timer per måned for 
styringsgruppemedle
mmene, eksklusiv 
prosjektstøtte/rådgive
r).  
HA2+HA4. 

96 96 96 96 96 96 96 96 1056/ 
1248 

DELVIS * 

Ressurspersoners 
bidra inn i 
delprosjekter.  
H2-H4. 

         800/800  JA 

Sum timeverk: 3503/ 
3468t 

JA 

 
* Det er to enkle forklaringer til hvorfor det har blitt forbrukt mer tid på denne posten i 2018. For 
det første har prosjektet hatt åtte styringsgruppemedlemmer i stedet for syv, og for det andre ble 
det avholdt hele tolv styringsgruppemøter. I hovedprosjektplanen ble definert at hvert enkelt 
styringsgruppemedlem trengte fire timer til forberedelse og gjennomføring per 
styringsgruppemøte. Dette har vist seg å være for konservativt. Vi har derfor justert dette til seks 
timer totalt, hvorav tre timer til forberedelser og transport, samt tre timer til gjennomføring av 
møter.   
 
* Styringsgruppens bidrag til operativt arbeid har vært gjennomgående god, men variere fra 
medlem til medlem. Enkelte medlemmer har vært gjennomgående aktive, andre mindre aktive i 
konkrete delprosjekter. Det oppgitte timeantallet er et estimat. 
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5.2 Økonomi 

5.2.1 Prosjektets økonomi 
Hovedprosjektet har kostnader og finansiering som beskrevet i tabellen i hovedprosjektplanens pkt. 
7.  
 
Når det kommer til kostnadssiden er den vurdert å være i henhold til plan. Time- og 
ressursinnsatsen som var vurdert til å være i henhold til plan i midtveisrapportens punkt 3.3. angir 
innsatsen, og dertil verdien styringsgruppemedlemmer, prosjektleder og prosjektstøtte (innleid 
rådgiver) så langt har bidratt med. Posten «utstyr, materiell, reiser, lokaler» er også i henhold til 
plan.  
 
Kostnader Finansiering 
Kostnadsart/Kostn pr hovedakt Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 
Timer for prosjektledelse 244t x 
kr 800,-) 

195 200    

Timer for prosjektledelse fra 
MNU (272t x kr800,-) 

217 600    

Timer for 
prosjektstyremedlemmer og 
ressurspersoner ((1088t+800t) x 
kr 800,-) 

1 510 400  
Egenfinansiering 

1 510 400 

Timer for prosjektstyremedlem 
og prosjektmedlem fra ØFK 
(1*272t x kr 800,-) 

217 600 Egenfinansiering (ØFK) 435 200 

  Finansiell støtte fra ØFK (gitt etter 
behandling i Næring og 
kulturkomiteen i ØFK, 22.11.2017, 
jf. saksnr: 2017/12142). 

1 200 000 

Timer for MNU innleid rådgiver, 
(827,0595t*kr 1800,-)  

1 488 707 Tilleggsfinansiering og eventuelle 
tilskudd fra lokale virksomheter.    
 

483 907 

Utstyr, materiell, reiser, lokaler 300 000 Egenfinansiering 300 000 
Sum 3 929 507 Sum 3 929 507 

 
Til tabellen:  
• Rød tekst i tabellen representert faktiske kostnader (utbetales) og finansiering. 
• Grønn tekst i tabellen representere økonomisk tilskudd til hovedprosjektet. 
• Egenfinansieringen overstiger finansieringen fra Østfold fylkeskommune og er således over 

kravet til mer enn 50 prosent egenfinansiering.   
• Kostander og finansiering relatert til arbeidstid for deler av styringsgruppen er estimert ut ifra 

en timepris på kr 800,-. De faktiske, og forventende, kostandene er relatert til timer for 
prosjektleder og innleid rådgiver som støtter prosjektet. Disse utgiftene forutsettes dekket av 
finansieringen fra ØFK og tilleggsfinansiering. 
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5.2.1 Nærmere om tilleggsfinansiering 
Finansieringssiden til prosjektet er også i henhold til plan. Prosjektet er grunnfinansiert gjennom 
tilskudd fra Østfold fylkeskommune, i tillegg skal prosjektet innhente tilleggsfinansiering og 
eventuelle tilskudd fra lokale virksomheter tilsvarende 420.000 kroner i hovedprosjektperioden. 
Som vist i tabellen under, og som tidligere nevnt i pkt. 3.1, har prosjektet lykkes med å hente inn 
mer tilleggsfinansiering enn det som var målet. Prosjektet har lykkes å få bevilget 483.907 kroner i 
hovedprosjektfasen, og ytterligere bidratt til at Politihøgskolen til Moss-prosjektet fikk bevilget 
500.000 kroner i prosjektstøtte.   
 
I fyrtårnprosjektet har det blitt hentet inn totalt: 

Finansiell støtte: Prosjektfase Delprosjekt Beløp Innvilget 
Grunnfinansiering, tilskudd fra ØFK 
(«forprosjekt I») 

Oppstart/ 
Forprosjekt 

 500.000 2016 
 

Grunnfinansiering, tilskudd fra ØFK 
(«forprosjekt II») 

Forprosjekt  450.000 2017 

NAV Østfold Forprosjekt NAV Øst-viken 69.750 2017 
Halden kommune Forprosjekt Fengsel, mm. 96.093 2017 * 
Grunnfinansiering, tilskudd fra ØFK 
(hovedprosjekt) 

Hovedprosjekt  1.200.000 2017 

Halden kommune Hovedprosjekt 
(overført fra 
forprosjekt)  

Fengsel, mm. 83.907 2017 * 

Moss kommune Hovedprosjekt Politihøgskolen 250.000 2018 * 
Rygge kommune Hovedprosjekt Politihøgskolen 250.000 2018 * 
Askim kommune/Indre Østfold kommune Hovedprosjekt  200.000 2019 
Fredrikstad kommune Hovedprosjekt  100.000 2019 
Sarpsborg kommune Hovedprosjekt  100.000 2019 
Sum tilleggsfinansiering i forprosjektfasen   165.843  
Sum tilleggsfinansiering i 
hovedprosjektfasen * 

  483.907  

Sum søkt tilleggsfinansiering totalt    1.149.750  
Sum grunnfinansiering og 
tilleggsfinansiering i hovedprosjektfasen * 

  1.683.907 
 

 

Sum grunnfinansiering og tilleggs-
finansiering totalt i fyrtårnprosjektet* 

  2.799.750  

 
* Totalt ble det bevilget 180.000 kroner fra Halden kommune.  
* Tilskudd til flytting av PHS er ikke med å dekke kostnader i hovedprosjektet. 
* Eksklusiv finansiell støtte fra Moss og Rygge kommune som gikk direkte til Politihøgskole-prosjektet. 
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6 Avslutning 
Fyrtårnprosjektet kan vise til svært gode resultatet og effektiv ressursbruk. Totalt estimeres det at 
prosjektet har bidratt til å etablere 794 statlige arbeidsplasser. Gjennomføringen av arbeidet har 
vært meget vellykket og høstet anerkjennelse blant mange aktører i regionen.  
 
Arbeidet med statlige arbeidsplasser har utviklet seg vesentlig siden fyrtårnprosjektet startet opp 
for neste fire år siden. Innledningsvis var dette et tema som hadde begrenset interesse, for deretter 
å være preget av høyt politisk fokus og mange arbeidsplasser i spill, til en periode med mindre 
politisk trykk samt mer lukkede og politisk styrte lokaliseringsprosesser.  
 
Styringsgruppen er av den oppfatning at lokalisering av statlige arbeidsplasser vil fortsette å være et 
aktuelt tema, og at innsatsen med å flytte ut statlige arbeidsplasser vil fortsette uavhengig av 
regjeringssammensetning. Lokaliseringsarbeidet er i høy grad dynamisk, samtidig som det i stadig 
større grad har blitt regelstyrt og gjenstand for politiske beslutninger. Dette har på enkelte områder 
gjort kampen om lokalisering mer ryddig, men også mer utfordrende å påvirke.  
Skal man fortsette å lykkes med å påvirke lokaliseringsprosesser og -beslutninger til Østfolds fordel, 
er det avgjørende å finne nye samarbeidsarenaer som kan sikre langsikt og koordinert innsats. I så 
måte vil fyrtårnprosjektets leveranser, opparbeidet metodikk og verktøy, samt 
kunnskapsoverføringen som har funnet sted i samarbeid med aktører over hele Østfold, komme til 
nytte og være et godt grunnlag for en videre satsning.   
 
Styringsgruppen vil til slutt rette en stor takk til Østfold fylkeskommune og kommunene som har 
støttet fyrtårnprosjektet, samt alle som har bidratt med fagkunnskap og i et aktivt 
påvirkningsarbeid.   
 
 
Moss 02.06. 2020 
 
 
Yngvar Trandem (sign), 
Prosjektleder – fyrtårnprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold» 
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VEDLEGG 1 – KMD; anslag over utflyttede arbeidsplasser 
 
Nyetablering av statlige virksomheter og flytting av statlige arbeidsplasser ut av 
Oslo, 2013 -2018, under Regjeringen Solberg - anslag over antall arbeidsplasser 
høsten 2018. 
 

Virksomhet Sted Antall 
arbeids-
plasser 

Nyetablering/ 
utflytting 

Forbrukerrådet  Tromsø/Svalbard 12 Nyetablering/Nye 
arb.plasser til 
regionkontor 

Nasjonalt IT-senter for norske sykehus  Bergen 18 Nyetablering 
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten  Bergen 100 Utflytting 
Sykehusbygg HF  Trondheim 40 Nyetablering 
Valgdirektoratet Tønsberg 28 Utflytting 
Nye Veier AS  Kristiansand 64 Nyetablering 
Skatteklagenemda (FIN) Stavanger 40 Nyetablering 
Regelrådet (NFD) Hønefoss 7 (fra 1.1.19) Nyetablering 
Parkeringstilsynet (Statens Vegvesen) Lillehammer 6 Nyetablering 
Seksjon for trafikant-/kjøretøykriminalitet 
(Statens vegvesen) 

Tønsberg 5 Nyetablering 

Konkurranseklagenemnda Bergen 3 Nyetablering 
Norsk helsearkiv Tynset 58 (fra 2019) Nyetablering 
Deler av DSS til Direktoratet for 
økonomistyring 

Stavanger/ 
Trondh. 

30 Utflytting av 
oppgaver 

Fylkesmannen i Sogn og Fjord. (adm.av 
statlig partistøtte) 

Leikanger 1 Utflytting av 
oppgave 

Norsk kulturråd kreativ næring og 
sekretariat Statens Kunstnerstipend og 
Fond for lyd og bilde  (2017, ref) 

Trondheim 10   Utflytting og 
nyetablering  

Norsk kulturråd, museumsfaglige oppgaver 
(2017, ref) 

Bodø 10 Utflytting 

Statlige arbeidsoppgaver, herunder Politiets 
lønns- og regnskapssenter (2016, ref) 

Kristiansund 70 Nyetablering 

Sivil Klareringsmyndighet  Moss  28 (fra 
1.1.19) 

Nyetablering 

Forvarets personell- og vernepliktssenter Harstad 23 Utflytting 
Forvarets personell- og vernepliktssenter Hamar 35 Utflytting 
Norsk helsenett Longyearbyen 5 Utflytting (ikke 

iverksatt pga 
manglende tilgang 
på boliger) 

Difi, intern oppgavefordeling  Leikanger 8 Utflytting 
Fornybar AS (endrer navn til Nysnø 
klimainvesteringer AS) 

Stavanger 10 Nyetablering 

Grønt = før «Plan for 
lokalisering av statlige 
arbeidsplasser, vedlegg til 
Meld. St. 18 (2016-2017)» 
(her: 2017-planen). Oransje 
= del av 2017-planen. Blå = 
nye beslutninger, ETTER 
2017-planen). 
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Sekretariatet for diskrimineringsnemnda Bergen 15 Nyetablering 
Norges vassdrags- og energidirektorat 5 regionskontor 13 Utflytting 
KD – sekretariat for FUG og FUB 
(foreldreutvalg skole og barnehage) 

Bø i Telemark 10 Utflytting 

Kompetanse Norge (2017, ref) Tromsø 10 Utflytting 
KD – Utdanningsdirektoratet  
(2018, ref) 

Hamar 13 Utflytting 

KD – Utdanningsdirektoratet  
(2018, ref) 

Tromsø 7 Utflytting 

UNIT - oppgaver knytta til kvalitet og 
internasjonalisering i høyere utdanning (ikke 
avklart, ref) 

Ikke avklart hvor 18 Utflytting 

NOKUT - oppgaver knytta til kvalitet og 
internasjonalisering i høyere utdanning  

Bergen 2 Utflytting 

KD: Senter for Utdanningsforskning – SUF 
(ikke besluttet, ref – og vurderes ikke aktuelt 
for Østfold, ref) 

I prosess 7 Utflytting 

Norec (tidl. Fredskorpset) Førde 38 (på sikt) Utflytting 
Landbruksdirektoratet Steinkjer 30 (høst 

2020) 
Utflytting 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND)  Halden 20 (fra 2019/ 
2020) 

Nyetablering 

Undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten (2018, ref) 

Stavanger 20 Nyetablering 

Hovedkontoret for Forbrukertilsynet (2019, 
ref) 

Grenland 35 Utflytting 

Omorganisering av forbrukerområdet (2019, 
ref) 

Grenland, 
Stavanger og 
Tromsø 

15-20 Utflytting (ikke 
avklart hvor mange 
til hvert sted) 

Totalt antall ansatte 864-869 
 
Merknader til tabellen 
Dette er en justert tabell der to tidligere poster er fjernet – Sykehusinnkjøp HF og Fylkesmannens 
fellesadministrasjon. Dette er i realiteten organisasjonsendringer, ikke omlokaliseringer.  
 
I lista som ble laget til «Plan for lokalisering» fra 2017 ble Sykehusinnkjøp HF beskrevet som en 
nyetablering i Vadsø med 43 ansatte, mens det i praksis var en virksomhetsoverdragelse. 
Bakgrunnen for at det likevel kom med i planen var at det opprinnelig var tenkt at oppgaven skulle 
flyttes til Oslo. HOD-ministeren bestemte at oppgaven skulle forbli i Vadsø, og det ble derfor 
innrapportert som en lokaliseringssak, selv om det egentlig aldri rakk å bli det. Saken har likevel blitt 
stående i oversikten fram til nå, med en egen fotnote som forklarer at det i realiteten er en 
virksomhetsoverdragelse fra HINAS.  
 
Fylkesmannens fellesadministrasjon har tidligere stått oppført med utflytting av 5-15 ansatte til 
Arendal. Dette er ikke helt korrekt, ettersom ansatte beholder kontorsted som i dag. Den ansvarlige 
ledelsen for administrative tjenester og funksjoner flyttes fra embetene til FMFA, men personene 
arbeider fortsatt der embetene er lokalisert.  
 
Faktagrunnlag for tabellen og merknadene: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (februar 
2019) 
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VEDLEGG 2 – Eksempler på ulike metoder, verktøy og 
informasjonstiltak som er utviklet 
 
• Budskapsplattform – mal utviklet for å enkelt strukturere de sentrale budskapene knyttet til et 

delprosjekt. Enkelte av plattformene var korte og konsise, som illustrert under. Andre ble 
bygget ut mer informasjon (mål, støttebudskap, Q&A, etc.), som illustrert på neste side. 
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• Kommuneprofil – utviklet mal for enkel kartlegging av kommuner, eller regioners, styrker og 
svakheter, samt sentrale faktorer som er relevant i en vurdering av lokalisering. 
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• Prosessmodeller og mal for delprosjektplan – utviklet maler for å strukturere opp et delprosjekt 
(jf. flere eksempler i pkt. 4.1) og definere de sentrale elementene i prosjektet.  
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• Metodeverktøy – utviklet ulike verktøy for å jobbe med lokalisering av statlige arbeidsplasser – 
fra veileder for hvordan hente ut og tolke statistikk, veileder for kriterier som avgjør lokalisering 
til case-studier, m.m.  
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Veileder - kriterier som avgjør lokalisering: 
 

 
 
 

KRITERIER SOM AVGJØR LOKALISERING

• Utgangspunktet for utflytting av statlige arbeids-
plasser er regulert i flere sentrale dokumenter, 
blant annet i flere av regjeringsplattformene (jf. 
vedlegg 1). 

• Konkrete utflyttingskandidater ble fremlagt i 
Regjeringens plan fra 2017. Denne er i hovedsak 
gjennomført (jf. vedlegg 2)

• Utgangspunktet for lokalisering av ytterligere 
statlige arbeidsplasser er definert i veilederen til 
retningslinjene. 

• «Overordnede politiske hensyn», for eksempel 
knyttet til valg, osv. 

Sist oppdatert: 11.05.18Utgitt: 17.02.17 Utgitt: 17.01.19

PLAN FOR 
LOKALISERINGS AV 
STATLIGE 
ARBEIDSPLASSER

FORNYET VEILEDER TIL 
RETNINGSLINJER FOR 
LOKALISERING AV 
STATLIGE 
ARBEIDSPLASSER

POLITISK 
PLATTFORM 
(GRANAVOLDEN)
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RETINGSLINJENE LEGGER OPP TIL 
EN GRUNDIG VURDERINGSPROSESS

A. Nyetablering 
og flytting
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Vurdere lokalisering

B. Struktur-
endring

Gjennomføre 
utredning/
vurdering

Ikke flytting/-
etablering

JA

NEI

NEI

B. Lokalisering basert på 
lokaliseringspolitiske 
målJA

Krav til utredning/-
vurdering, herunder 
bruk av poeng- og 
vektingssystemet 
som baseres på to 

hovedfaktorer:

A. Lokalisering basert på 
sektorens/virksom-
hetens behov og 
kostnadseffektivitet

1

Valg av steder 
som skal 
utredes

2

3
Andre faktorer som 
vurderes i poeng- og 

vektingssystemet

4

B. Sentralitetsgruppe

A. Bolig- og arbeids-
markedsregioner (BA)

Anbefaling av 
lokalisering

5

Avklaring av 
utredning 
med KMD

6Dialog med KMD, 
siden valg kan få 

premisser for senere 
beslutningsprosesser

Iverksette 
flytting/-

etablering

Nyetableringer, flytting 
til Oslo, eller «større 

endringer» behandles 
av regjeringen

7

EVT

JA

JA NEI

NEI



25   Sluttrapport – fyrtårnprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold» 
 
 

 

 
 

HVA UTLØSER EN VURDERING AV LOKALISERING?

20

• Ved nyetablering og flytting: Utreder skal gjøre en 
forhåndsvurdering av: 1) virksomhetens behov; og 2) steder 
som kan møte lokaliseringspolitiske mål. Deretter å velges 
minimum tre steder som skal utredes ved nyetablering og 
flytting av statlig virksomhet. Disse to vurderingskriteriene 
reflekteres i veilederens poeng- og vektingssystem(jf. neste 
side).
• Ved strukturering og rasjonalisering: Utreder skal vurdere 

ulike alternativer for lokalisering i virksomhetens 
eksisterende struktur, skal også sees i lys av 
lokaliseringspolitiske mål (samt i lys av regionreform og ny 
fylkesstruktur). 

Sist oppdatert: 11.05.18

FORNYET VEILEDER 
TIL RETNINGSLINJER 
FOR LOKALISERING 
AV STATLIGE 
ARBEIDSPLASSER

1
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VALG AV STEDER SOM SKAL UTREDES
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Fagdepartementet eller en underordnet virksomheter som 
utfører utredning (heretter: utreder) i tråd med retningslinjene 
må gjøre en forhåndsvurdering av steder som skal utredes for 
mulig lokalisering.
• I praksis vil tilfredsstillende lokasjoner være regionale sentre 

utenfor de største byene, jf. Jeløya-plattformen og arbeidet 
med Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.
• Før valg av alternative steder som skal utredes, bør 

fagdepartementet gå i dialog med KMD, siden valg av steder for 
utredning legger premisser for senere beslutningsprosesser. Sist oppdatert: 11.05.18

FORNYET VEILEDER 
TIL RETNINGSLINJER 
FOR LOKALISERING 
AV STATLIGE 
ARBEIDSPLASSER

2
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EKSEMPEL PÅ FORHÅNDSVURDERING OG 
RASKT EKSPEDERT UTFLYTTINGSPROSESS
1. velge steder for utredning  

2. utrede lokaliseringsalternativer 
(> tre utvalgte kandidater)

3. rangere lokaliseringer

4. oversende ferdig utredning med 

anbefaling i brev til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD)

5. Etablerer nye statlige arbeidsplasser

✓✓
✓✓

HVORDAN VÆRE TIDSNOK UT?

FYRTÅRNPROSJEKTET: STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD 22

Offentliggjort: 31.08.18

Søknadsfrist: 30.11.18

Avgjørelse: 07.03.19

Oppstart: Høst 2019

2
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ANDRE FAKTORER SOM VURDERES 
I POENG- OG VEKTINGSSYSTEMET
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BOLIG- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA)
• BA-regioner er avgjørende for hvor statlige arbeidsplasser 

kan lokaliseres
• I retningslinjene står det at nye virksomheter ikke skal 

lokaliseres i Oslo. Regjeringen har praktisert at dette 
gjelder hele Oslos bo- og arbeidsmarkedsregion.

• Med andre ord konkurrere ikke Østfold med kommuner 
som ligger i Oslo BA – og det betyr Oslo, hele Akershus, 
samt deler av Østfold, Oppland og Buskerud.  

4
Oslo bo- og arbeidsmarkedsregion

Fylke Kommunenavn BA-region
ØSTFOLD RØMSKOG 5
ØSTFOLD SPYDEBERG 5
ØSTFOLD HOBØL 5
AKERSHUS VESTBY 5
AKERSHUS SKI 5
AKERSHUS ÅS 5
AKERSHUS FROGN 5
AKERSHUS NESODDEN 5
AKERSHUS OPPEGÅRD 5
AKERSHUS BÆRUM 5
AKERSHUS ASKER 5
AKERSHUS AURSKOG-HØLAND 5
AKERSHUS SØRUM 5
AKERSHUS FET 5
AKERSHUS RÆLINGEN 5
AKERSHUS ENEBAKK 5
AKERSHUS LØRENSKOG 5
AKERSHUS SKEDSMO 5
AKERSHUS NITTEDAL 5
AKERSHUS GJERDRUM 5
AKERSHUS ULLENSAKER 5
AKERSHUS NES 5
AKERSHUS EIDSVOLL 5
AKERSHUS NANNESTAD 5
AKERSHUS HURDAL 5
OSLO OSLO 5
OPPLAND LUNNER 5
OPPLAND GRAN 5
BUSKERUD RØYKEN 5
BUSKERUD HURUM 5

!
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ANDRE FAKTORER SOM VURDERES 
I POENG- OG VEKTINGSSYSTEMET
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SENTRALITETSGRUPPE
• SSBs sentralitetsgruppe er også avgjørende for hvor statlige 

arbeidsplasser kan lokaliseres. 

• Sentralitetsgruppene er rangert fra 1 til 6, hvor 1 er de mest 
sentraliserte kommunene.  

• Denne vurderingsfaktoren kan i stor grad sees i sammenheng med 
det regjeringen omtaler som tilfredsstillende lokasjoner – altså 
regionale sentre utenfor de største byene. Dette ser ut til i stor 
grad være kommuner i sentralitetsgruppe 1 og 2. 

• Med andre ord – tabellen viser i utgangspunktet det som må 
ansees for å være Østfold-kommunene argeste konkurrenter når 
det kommer til lokalisering av statlige arbeidsplasser.

4

Fylke Kommune BA-160

Sentralitets-
gruppe

ØSTFOLD MOSS 2 2
ØSTFOLD SARPSBORG 3 2
ØSTFOLD FREDRIKSTAD 3 2
ØSTFOLD ASKIM 4 2
ØSTFOLD RYGGE 2 2
BUSKERUD DRAMMEN 19 1
BUSKERUD NEDRE EIKER 19 2
BUSKERUD LIER 19 2
VESTFOLD BORRE 24 2
VESTFOLD TØNSBERG 24 2
ROGALAND SANDNES 44 2
ROGALAND STAVANGER 44 2
HORDALAND BERGEN 50 2
SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM 86 2

Tabellen viser en oversikt over bo- og arbeidsmarkedsregioner 
(med unntak av Oslo BA) og kommuners sentralitet (kun dem 
som er definert i gruppe 1 og 2) !

FYRTÅRNPROSJEKTET: STATLIGE ARBEIDSPLASSER TIL ØSTFOLD
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Case-studier:  

 
 
  

AVKLARING AV UTREDNING MED KMD OG 
VALG AV LOKALISERINGSALTERNATIV

28

• Fagdepartementet sender KMD brev med anbefaling av sted for 
lokalisering, med ferdig utredning og rangeringstabell vedlagt.
• KMD bruker én til to uker til å gi tilbakemelding på om utredningen 

oppfyller kravene i retningslinjene, vurdering av 
lokaliseringsalternativ og videre prosess.

• Ved nyetablering av statlig virksomhet, forslag om å etablere eller 
flytte statlig virksomhet til Oslo, og ved avgjørelser om lokalisering 
ved større strukturendringer, skal saken behandles av regjeringen. 
Hva som er "større endringer" må avklares i dialog med KMD, og vil 
være knyttet til både antall arbeidsplasser som blir berørt og 
betydningen av disse arbeidsplassene i det arbeidsmarkedet de 
ligger i.

Sist oppdatert: 11.05.18

FORNYET VEILEDER 
TIL RETNINGSLINJER 
FOR LOKALISERING 
AV STATLIGE 
ARBEIDSPLASSER

6
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Hva har vi lært?
TOLLETATEN

30

• Fyrtårnprosjektet har fulgt prosesser knyttet til Tolletaten siden 
forprosjektfasen i 2016/2017.

• Prosjektet har lenge jobbet for å beholde, men også få tilført nye 
tolljobber i Fredrikstad og på Svinesund. 

• Prosjektet har fulgt omorganiseringsprosessen spesielt tett siden medio 
2018. Man har lykkes med å få en del informasjon, men tolletaten har 
samtidig vært flinke til å holde lokk på de internt prosessene og 
tilhørende utredningene. 

• I januar 2019 søkte prosjektet om 100.000 kroner fra Næringsfondet i 
Fredrikstad for jobbe videre med denne satsningen. Dette ble innvilget i 
mars samme år.

• Omtrent samtidig som midlene ble innvilget ble det kjent at 
Tolldirektoratet ønsker å legge den nye grensekontrolldivisjon til Moss. 
Dette kom overraskende på mange.
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Hva har vi lært?

DOMSTOLSADMINISTRASJONEN (DA)

34

• I prosessen knyttet til etableringen av Domstolens nye 

regnskaps- og lønnsfunksjon ble det vurdert fire prioriterte 

lokaliseringsalternativ; Moss, Drammen, Bergen og Trondheim.

• Moss ble rangert som beste lokasjon, på begge hovedfaktorer 

som ble vurdert (behov og kostnadseffektivitet, samt 

lokaliserings-politiske mål).

• Merk at Moss kommer svært godt ut på lokaliseringspolitiske 

mål – dette har sin bakgrunn i tallene som brukes i poeng- og 

vektingssystemet (tall fra 2006-2015), jf. tabellene og eksemplet 

på neste side.

Arbeidsmarkeds-

region

Sysselsatte 

totalt 2016
Endring 2013-

2016 i pst.*
Statlig syssel-

satte 2015
Andel stats-

ansatte 2015

Endring 2006-2015

i antall statlig

ansatte i pst.

Oslo
743599 2,0 % 53 444 7,3 % 21,9 %

Bergen 206479 -2,1 % 12 004 5,8 % 22,9 %

Trondheim 144423 0,4 % 12 967 9,0 % 23,6 %

Moss 20569 -3,0 % 690 
3,4 % -6,0 %

FRA DOMSTOLADMINISTRASJONENS INTERNE DELUTREDNING
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EKSEMPEL: POENG- OG VEKTINGSSYTEM Eksempel basert på 
«Domstolsadministrasjonen og etableringen av en ny regnskaps- og lønnsfunksjon»

Kriterier
Vekt Trondheim Moss Kommentar

Lokalisering basert på sektorens/-virksomhetens behov og kostnadseffektivitet

Domstolens prosjektstyrings- og arbeidsgruppe ga følgende tilråding: "Regnskap- og lønnsfunksjonene i 

domstolene er administrative oppgaver som ikke innebærer avgjørelseskompetanse. Oppgavene kan derfor 

samles og utføres ved begge alternativene for tilknytningsform; en domstol eller DA. Men etter en vurdering 

av styrker og svakheter valgte prosjektet å anbefale en tilknytning til DA".

Krav til nærhet til brukere av tjenester 10 % Vurdert grønn for begge - nærhet til brukere er ikke vesentlig for tjenestene gitt at 
brukerne befinner seg over hele landet. 

Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene
40 %

Vurdert gul for Trondheim og grønn for Moss, med bakgrunn i Domstolens peker på at fordelen med å velge 

Moss vil være at det er «risikoreduserende og rimeligere å velge et lokaliseringssted hvor en får med flest mulig 

domstolsansatte». Krav til infrastruktur, nærhet til fagmiljø, offentlige myndigheter etc
30 %

Vurdert grønn for Trondheim og gul for Moss - begge alternativene har styrker og svakheter knyttet til seg. 

Trondheim har muligens en fordel av å være nært tilknyttet Domstolsadministrasjonen. Moss har derimot, 

mens Moss er tilknyttet de store domsmiljøene på Østlandet og sentrale offentlige myndigheter.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning 20 %

Vurdert gul for Trondheim og grønn for Moss (tilsvarende som over) med bakgrunn i Domstolens peker på at 

fordelen med å velge Moss vil være at det er «risikoreduserende og rimeligere å velge et lokaliseringssted hvor 

en får med flest mulig domstolsansatte». Lokalisering basert på lokaliseringspolitiske mål Domstolens prosjektstyrings- og arbeidsgruppe var tydelig i sin tilråding: 
"På alle de fire lokaliseringspolitiske målene rangeres Moss høyest av 
lokaliseringsalternativene/kontorstedene."

i. Antall sysselsatte i arbeidsmarkedet 40 % Vurdert rød for Trondheim og grønn for Moss - da Trondheim har fjerde mest sysselsatte i landet. Trondheim 

har ifølge veilederen 144.423 sysselsatte (2016) og Moss har 20.569. 

ii. Endring i antall sysselsatte i arbeidsmarkedsregionen over 3 år 30 % Vurdert gul for Trondheim og grønn for Moss. Trondheim hadde en liten oppgang på 0,4% i 
treårsperioden. Moss hadde en nedgang, totalt -3%. 

iii. Andel statsansatte i arbeidsmarkedsregionen 20 % Vurdert rød for Trondheim og grønn for Moss - da Trondheim har nest mest statlige sysselsatte i 
landet. Trondheim har ifølge veilederen 12.967 statlige sysselsatte (2016) og Moss har 690. 

iv. Endring i statlig sysselsetting over tid 10 % Vurdert rød for Trondheim og grønn for Moss. Trondheim hadde 23,6% vekst i tiårsperioden (fra 
2006-2015) og Moss hadde -6% nedgang i tilsvarende periode.

EKSEMPLET ER MENT Å ILLUSTRERE HVORDAN DE ULIKE FAKTORENEKAN VURDERES FORSKJELLIG FOR TO LOKALISERINGER.  
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