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Innspill fra Asker og Bærum kommuner i forbindelse med 
evaluering av statsforvalterstrukturen 
Ordførerne i Asker og Bærum kommuner viser til rapport 2022:5 «Færre og bedre – 
en evaluering av statsforvalterstrukturen» fra Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring (DFØ).  
 
Ordførerne er innforstått med at evalueringen av statsforvalterstrukturen ikke er 
sendt på høring til kommunene, men ønsker likevel å avgi en felles uttalelse til de 
ulike vurderinger og anbefalinger til rapporten fra DFØ. Som følge av at rapporten 
ikke er sendt på offentlig høring, har innholdet i denne uttalelsen ikke blitt gjenstand 
for politisk behandling i de to kommunene. 
    
Ordførernes felles kommentarer til DFØ-rapporten er følgende: 
 
Statsforvalterne er av stor betydning for kommunene som kontroll-, klage- og 
samordningsorgan. Statsforvalternes viktige rolle for samordning på tvers av hhv. 
fylker og kommuner kom tydelig frem i forbindelse med koronapandemien. Behovet 
for nasjonal og regional samordning gjennom statsforvalteren vil utvilsomt bli 
nødvendig i beredskapssammenheng og ved håndtering av fremtidige 
krisesituasjoner. Statsforvalterembeter som omfatter flere fylker og kommuner vil 
etter vår oppfatning ha mulighet til å samordne en større region i motsetning til 
statsforvaltere som har ansvaret for hver sitt fylke.     
 
Rapporten fra DFØ omtaler også statsforvalterens rolle som rettssikkerhetsinstans. 
Dette innebærer blant annet at like tilfeller skal behandles likt. Den enkelte innbygger 
skal være beskyttet mot vilkårlige avgjørelser fra myndighetenes side og kunne 
forutberegne sin rettsstilling. Resultatet fra spørreundersøkelsen viser at 
statsforvalternes rolle som rettssikkerhetsinstans oppfattes som styrket med dagens 
struktur. Behovet for harmonisert praksis på tvers av fylker og kommuner er bedre 
ivaretatt gjennom færre statsforvalterembeter. 

      
 

  

Kommunal- og Distriktdepartementet v/ statsråd Sigbjørn Gjelsvik 
Postboks 8112 Dep 
 
0032 OSLO 
 
   

Vår referanse 
22/00082-291 
 

Deres referanse 
   

Dato 
02.12.2022 

0 Asker
kommune

BÆRUM KOMJvlUNE

Kommunal- og Distriktdepartementet v/ statsråd Sigbjørn Gjelsvik
Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Vår referanse
22/00082-291

Deres referanse Dato
02.12.2022

Innspill fra Asker og Bærum kommuner i forbindelse med
evaluering av statsforvalterstrukturen

Ordførerne i Asker og Bærum kommuner viser til rapport 2022:5 «Færre og bedre -
en evaluering av statsforvalterstrukturen» fra Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring (DFØ).

Ordførerne er innforstått med at evalueringen av statsforvalterstrukturen ikke er
sendt på høring til kommunene, men ønsker likevel å avgi en felles uttalelse til de
ulike vurderinger og anbefalinger til rapporten fra DFØ. Som følge av at rapporten
ikke er sendt på offentlig høring, har innholdet i denne uttalelsen ikke blitt gjenstand
for politisk behandling i de to kommunene.

Ordførernes felles kommentarer til DFØ-rapporten er følgende:

Statsforvalterne er av stor betydning for kommunene som kontroll-, klage- og
samordningsorgan. Statsforvalternes viktige rolle for samordning på tvers av hhv.
fylker og kommuner kom tydelig frem i forbindelse med koronapandemien. Behovet
for nasjonal og regional samordning gjennom statsforvalteren vil utvilsomt bli
nødvendig i beredskapssammenheng og ved håndtering av fremtidige
krisesituasjoner. Statsforvalterembeter som omfatter flere fylker og kommuner vil
etter vår oppfatning ha mulighet til å samordne en større region i motsetning til
statsforvaltere som har ansvaret for hver sitt fylke.

Rapporten fra DFØ omtaler også statsforvalterens rolle som rettssikkerhetsinstans.
Dette innebærer blant annet at like tilfeller skal behandles likt. Den enkelte innbygger
skal være beskyttet mot vilkårlige avgjørelser fra myndighetenes side og kunne
forutberegne sin rettsstilling. Resultatet fra spørreundersøkelsen viser at
statsforvalternes rolle som rettssikkerhetsinstans oppfattes som styrket med dagens
struktur. Behovet for harmonisert praksis på tvers av fylker og kommuner er bedre
ivaretatt gjennom færre statsforvalterembeter.

Postadresse
Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

E-post
post@asker.kommune.no
Telefon
66 70 00 00

Organisasjonsnummer
920 125 298

asker.kommune.no 1/2



 Asker  Vår referanse Dato 
kommune 22/00082-291 02.12.2022  
   

 

   2/2 
 

 
Som klageinstans for fylkene og kommunene, må statsforvalterne ha sterke og 
kompetente fagmiljøer. Statsforvalterembeter som favner over flere fylker og 
kommuner, kommer også på dette feltet bedre ut i spørreundersøkelsen 
sammenlignet med en fordeling av statsforvalterne på hver enkelt fylkeskommune. 
Det er i denne sammenhengen særlig hensynet til rekruttering av ansatte i embetene 
som fremheves.  
  
I DFØ-rapporten har statsforvalterne og kommunene gitt tydelig uttrykk for ønsket 
om å opprettholde dagens statsforvalterstruktur. Vi registrerer at det er stor grad av 
enighet i tilbakemeldingene både fra statsforvalterne og kommunene. Blant 
statsforvalterne er likevel anbefalingen om å beholde eksisterende struktur enda mer 
entydig. Deltakerne i undersøkelsen er samlet sett svært tilfreds med dagens struktur 
og ønsker ikke å gå tilbake til 18 embeter til tross for en oppdeling av 
fylkeskommunene. Dette er også DFØ sin tydelige anbefaling.  
 
Regjeringen har fremlagt forslag om et stramt statsbudsjett som forutsettes å få store 
økonomiske konsekvenser for de fleste kommuner i form av innstramminger i ulike 
tjenestetilbud. Det bevilges samtidig store beløp til å reversere tidligere reformer, 
herunder oppdeling av tidligere sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner. Vi vil 
på denne bakgrunn anmode om at det ikke benyttes ytterligere offentlige midler på å 
reversere en statsforvalterstruktur som både statsforvalterne og kommunene er 
tilfreds med.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
 
Lisbeth Hammer Krog    Lene W. Conradi 
Ordfører Bærum kommune   Ordfører Asker kommune 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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