
 

1. Bakgrunn 

Det er sett i gang mange store og viktige reformer på nasjonalt nivå  som vil ha mykje å seie for 

Sogn og Fjordane fylke, regionane og kommunane våre.  

Sogn og Fjordane er i dag sterkt underrepresentert samanlikna med resten av landet generelt og 

storbyane spesielt når det gjeld statlege kompetansemiljø. Reformene som no pågår, 

representerer utfordringar og risiko for ytterlegare tap av arbeidsplassar og offentlege 

kompetansemiljø, men også potensiale for nye og fleire arbeidsplassar og auka offentleg 

verksemd. 

2. Formål  

Formålet med dette dokumentet er å samordne og foreine synspunkt knyta til reformprosessane 

som pågår, og på den måten best sikre at Sogn og Fjordane samla sett kjem best ut av 

reformarbeida. 

3. Om Sogn og Fjordane som ei eining. 

Det er semje om at Sogn og Fjordane blir sett på som ei eining, og det er ikkje aktuelt å godta ei 

oppsplitting av fylket. 

4. Om Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Sogn og Fjordane fylkeskommune og fylkesmannen i Sogn og Fjordane har begge hovudsete på 

Leikanger, men med avdelingar i Førde.  

Det er semje om at denne måten å organisere fylkesadministrasjonen og fylkesmannsembete på, 

med kontorstad både i Leikanger og Førde, skal vere den føretrekte modellen i reforma.  

5. Om offentlege og statlege arbeidsplassar 

Dei offentlege og statlege arbeidsplassane er motorar for vekst og utvikling. Sjølv om næringsliv 

og privat sektor er drivaren for all utvikling, så er offentlege og statlege arbeidsplassar 

avgjerande for å skape samla, attraktive kunnskaps- og kompetansemiljø som gjer det mulig å 

tiltrekke seg arbeidskraft og ta ut verdiskapingspotensialet også i privat sektor. Ein bør velje 

lokaliseringar for statlege og større offentlege kompetansemiljø slik at arbeidsplassane der vil ha 

størst potensial for å bidra til regional utvikling, bygge opp under utviklinga av attraktive byar og 

tettstader og styrke etablerte nærings- og kompetansemiljø.  

Ved val av lokalisering av nye arbeidsplassar må ein også ta omsyn til kva lokalisering som vil gi 

størst sjanse til å få etablert desse. 

 

5.1 Sunnfjord  

Sunnfjord, og særleg Førde, har eit stort tal på offentlege arbeidsplassar. Døme her er Helse 

Førde og Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Førde har mål å ta vare på eksisterande statlege og fylkeskommunale/regionale 

arbeidsplassar, og å styrke desse arbeidsplassane.  

Førde, Jølster, Gaular og Naustdal har nå starta arbeidet med å bli ein kommunen. Den nye 

kommunen har som mål å få tilført nye statlege og fylkeskommunale/regionale 



arbeidsplassar, og meiner at mellom anna kommunereforma i seg sjølv gir sterke argument 

for dette. 

Flora har tapt mange offentlege arbeidsplassar i fleire år, og bør mellom anna av den grunn 

bli tilført nye. 

5.2 Sogn  

Sogn, og særleg Leikanger, har eit stort tal på offentlege arbeidsplassar. Døme her er DifI, 

Nav og Statens vegvesen. 

Leikanger har mål å ta vare på eksisterande statlege og fylkeskommunale/regionale 

arbeidsplassar, og å styrke desse arbeidsplassane. Ein ønskjer at fylkesmannen framleis skal 

ha hovudsete på Leikanger i ein ny region. 

5.1 Nordfjord  

Nordfjord er ein region som samla er om lag like stor som Sunnfjord og Sogn, men som i dag 

har eit svært få statlege og fylkeskommunale kompetansemilljø, også samanlikna med resten 

av Sogn og Fjordane. i Nordfjord bør mellom anna av den grunn bli tilført nye. 

Slike kompetansemíljø må plasserast slik at dei samla sett utviklar bu- og 

arbeidsmarknadsregionen  mest mogleg, evt bygger opp under  dei ulike tettstadane i 

Nordfjord  sine særskilte kompetansemiljø.  . 

Det er semje om å støtte Leikanger sitt ønskje knytt til fylkesmannen sitt hovudsete, samt den nye 

kommunen i Indre Sunnfjord sine krav til å få tilført nye statlege og fylkeskommunale/regionale 

arbeidsplassar i tråd med regjeringa sine signal. 


