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Færre og bedre, –men feil lokalisert. 

Grenlandsrådet viser til evalueringsrapport Færre og bedre –en evaluering av 

statsforvalterstrukturen av 30. september fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 

om gjeldende struktur for statsforvalterembetene. 

Grenlandssamarbeidet IPR er et interkommunalt politisk råd for Grenlandsregionen, for kommunene 

Bamble, Kragerø, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien. 

Grenlandsrådet leser at DFØ finner få grunner til at fylkeskommunens inndeling bør definere 

statsforvalterens inndeling, men at tilgang på kompetanse og muligheter for å utvikle solide 

fagmiljøer er viktigere for stasforvalterens oppgaveløsing enn sammenfallende inndeling med 

fylkeskommunen. 

Grenlandssamarbeidet er enig i behov for solide fagmiljøer, men konstaterer at dette ikke ble 

vektlagt i tilrådingen fra Regjering eller Stortingets behandling om oppdeling av Vestfold og Telemark 

fylkeskommune.  

Grenlandskommunene har med sammenslåing og påfølgende tap av statlige arbeidsplasser hatt en 

langt svakere utvikling av offentlige arbeidsplasser enn omkringliggende regioner.  

Grenlandsrådet krever at Regjeringen følger opp Hurdalsplattformens punkt; «Nye statlige 

arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet. 

Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og 

land.»  

Grenlandskommunene er i den delen av lander som mister og ikke tilgodesett med nye statlige 

arbeidsplasser. Grenlandsregionen har mistet mange statlige arbeidsplasser ved statlig 

omorganiseringer av sine tjenester og ser statsforvalterembete som enda en statlig etat som 

organiserer seg ut- og aldri inn til Grenland.  

Grenlandssamarbeidet krever at nå at tap av statlig arbeidsplasser kompenseres.  Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg er et Direktorat som med hell kan flyttes til 

Skien/Grenland. 

Grenlandsrådet ser med undring at det er reist spørsmål i undersøkelsen om det er behov for egen 

statsforvalter i Vestfold, da det ved en deling kun vil ha seks relativt store kommuner med begrenset 

behov for veiledning. DSØ mener funn i undersøkelsen viser at en oppsplitting vil være uheldig for 

Telemarkskommunene ettersom de særlig har dratt nytte av de styrkede fagmiljøer.  



 
 

 

 

Grenlandssamarbeidet mener Rapporten konkluderer med at det er de minste kommunene som har 

størst behov for veiledning, men at fagmiljøet er plassert så langt unna geografisk det er mulig fra de 

samme kommuner.  

En annen bekymringen er at når ledige stillinger hos Satsforvalteren lyses ut, vil naturlig nok de fleste 

søkere være bosatt i relativ nær avstand fra statsforvalterens kontor. Noe som igjen vil medføre at 

det geografiske mangfoldet som kjennskap og kunnskap til lokale forhold som embetet bør 

gjenspeile, åpenbart vil bli redusert.     

«Fra Spørreundersøkelsen og intervjuer får vi et inntrykk av at plasseringen av hovedsete i Tønsberg 

er noe av den største utfordringen for telemarkskommunene. Tønsberg er i ytterkanten av fylket, og 

avstanden til de vestre delene av Telemark er lang» (DFØ-rapport 2022:5 s. 73) 

Grenlandsrådet mener at velger Regjeringen å opprettholde dagens inndeling av 

Statsforvalterembetet,-er det eneste logiske at hovedsete med tilhørende fagmiljøer skal flyttes til 

Skien for å gi større nærhet til de små og sårbare kommunene i Vestfold og Telemark. 
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