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SAMMENDRAG: 
Samfunnsutvikling innebærer endring; nasjonalt, regionalt og lokalt.                                         
Endring kan ha konsekvenser for offentlig forvaltning, næringsliv, organisasjonsliv og 
for enkeltpersoner. Enkeltpersoner er en forutsetning for byer og tettsteders positive 
utvikling.                             En positiv utvikling av byer og tettsteder forutsetter 
arbeidsplasser. 
Regionreformen og offentlig forvaltnings organisatoriske endringer som følge av denne, 
er ett eksempel på en slik samfunnsutvikling. 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen til en fylkeskommune; 
Innlandet fylkeskommune. Regionreformen innebærer bl.a. at sams vegadministrasjon 
flyttes over til den nye fylkeskommunen. Dette igjen betyr en ny organisatorisk endring 
av Statens vegvesen. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Statens vegvesen - framtidig organisering Statens vegvesens region øst (SVV) ble etter politisk 
beslutning lagt til Lillehammer i 2003. SVV Region øst har i dag til sammen ca. 1.700 ansatte 
hvorav ca. 290 ved hovedkontoret på Lillehammer. I tillegg er det ca. 60 personer som jobber 
for Vegdirektoratet – m.a.o. ca. 350 ansatte på Lillehammer. 
Dette - sammen med SVV Oppland med ca. 70 ansatte - utgjør dette totalt ca. 420 ansatte. 
 
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegdirektoratet gjennomført et prosjekt hvor 
det er sett på SVVs framtidige organisering. Bakgrunnen er blant annet regionreformen, 
etableringen av Nye Veier AS og den teknologiske utviklingen med selvbetjente løsninger på 
flere områder. 
Vegdirektoratets innstilling skal overleveres til Samferdselsdepartementet innen 15. januar. 
Vegdirektoratet vil foreslå at etaten i framtida vil være organisert med landsdekkende 
divisjoner med sentral ledelse. Det gjør at det ikke vil være lovmessig grunnlag for å kreve at 
oppgaver og arbeidsplasser skal lokaliseres til Lillehammer i framtida                                                     



  
 
 

  
 
 

 

I dag er det 5 regionsjefer som har det øverste ansvaret for sin region, mens de i framtiden kan 
bli erstattet av divisjonssjefer som har ansvaret for hele landet. Regionvegkontorene i Bodø, 
Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer blir lagt ned dersom forslaget vedtas. 
For SVVs oppgaver, dvs. alt som har med de statlige veg- og trafikkoppgavene samt 
støttefunksjoner å gjøre, så vil det fortsatt være slik at det må være ansatte ute der oppgavene 
er. Det vil gjelde uansett hvilken organisasjonsform som velges for SVV i framtida. 
 
 
VURDERING: 
Vedtak om opprettelse av regionvegkontor ble fattet av samferdselsstatsråd Torhild 
Skogsholm, og Statens vegvesen Region øst ble lagt til Lillehammer fra 01.01 2003. 
Rådmannen ser det derfor som naturlig at en reorganisering og ny lokalisering av SVV også 
må være en politisk sak. 
Regjeringen har gjennom regjeringsplattformen - "Jeløya-plattformen" / jan. 2018 - uttalt at 
den vil "legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge.                                   
Det viktigste for å sikre vekstkraftige regioner i hele landet, er et næringsliv som er i stand til å 
ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser." 
Etter rådmannens oppfatning er det mange gode grunner til at SVV bør ha en betydelig del av 
sin virksomhet på Lillehammer også i framtida. Det er viktig for byen og Lillehammer-
regionen.  
Regionvegkontoret i Region øst har vært lokalisert på Lillehammer siden Vegvesenets regioner 
ble opprettet i 2003. Det er gjennom disse årene bygget opp stor kompetanse på ulike 
fagområder med mange dyktige ansatte med kjennskap til hele regionen; Østfold, Oslo, 
Akershus, Hedmark og Oppland. SVVs lokaler på Lillehammer er nybygde, tilpasset 
oppgavene og svært velegnet for sitt bruk i framtida. 
Dersom det blir slutt på organiseringen i regioner, så er det grunn til å tro at oppgavene kan 
komme til å bli plassert der de hører hjemme - etter geografien. I dag er det f.eks. slik at 
arbeidet med konseptvalgutredningen for vegforbindelsen øst for Oslo drives av medarbeidere 
som sitter på Lillehammer. Dette er ett eksempel som viser at det er mulig å opprettholde en 
desentralisert modell. Med den kompetansen som er samla på Lillehammer, bør det etter 
rådmannens vurdering være muligheter for å legge hele eller deler av organisasjonen utenfor 
Oslo, og Lillehammer er i så måte et naturlig valg. 
 
Innlandet fylkeskommune vil etter omorganiseringen være den fylkeskommunen med størst 
fylkesvegnett - ca. 7 000 km veg. Det er naturlig for fylkeskommunens vegansvar å dra nytte 
på SVVs spesialkompetanse. På Lillehammer har Vegvesenet i dag samlet noe av etatens 
fremste kompetanse på områder som planlegging og utbygging av veger, vegdekker og 
dekkelegging, vinterdrift, nasjonale turistveger, laboratoriearbeid, ledelse, IKT, 
kommunikasjon, og flere andre fagområder. Det er derfor ingen grunn til at denne 
kompetansen ikke skal brukes der den er – til samfunnets beste også i framtida. Rådmannen 
mener derfor at Vegdirektoratet ved lokalisering av nye enheter, må ta utgangspunkt i de 
sterke miljøene som finnes innenfor Vegvesenet. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

SVV Lillehammer utgjør kompetansearbeidsplasser som er av stor betydning for Lillehammer 
kommune og nabokommunene. Arbeidsplassene har store ringvirkninger/betydning også for 
annet næringsliv - bl.a. konsulent/rådgivningsbransjen i regionen. 
Rådmannen er bekymret for mer sentralisering av makt med en divisjonsmodell. God 
samferdsels-infrastruktur på veg og bane, samt gode og framtidsrettede digitale løsninger, vil 
innebære nærhet til hovedstaden og eventuelle andre fagmiljøer - og som samtidig styrker 
distriktene. 
 
Flere offentlige sektorer er i dag under omorganisering, og dette skjer på samme tid. 
Lillehammer som administrasjonssenter får merke dette sterkt. I tillegg til SVV er det endret 
organisering av NAV, sykehus, domstol med flere, og i verste fall kan så mange som 1 000 
arbeidsplasser bli borte fra Lillehammer. 
Rådmannen er sterkt bekymret for denne utviklingen. Med regjeringens målsetting om 
desentralisering av statlige arbeidsplasser, må Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
med flere ta ansvar og styre statlige etater etter regjeringens mål og ambisjon. Når regjeringen 
stiller krav om regioninndeling - nye og færre fylkeskommuner, må regjeringen samtidig stille 
krav til organisering av statlige etater som bygger opp under denne regioninndelingen. 
Når statlige arbeidsplasser skal ut av hovedstaden, må det ikke være slik at de da skal ligge 
nærmest mulig hovedstaden. Rådmannen er av den oppfatning at Lillehammer ligger sentralt i 
den nye fylkeskommunens geografi, og at det derfor er viktig å opprettholde og styrke 
Lillehammer som administrasjonsby. Dette er også viktig for å styrke øvrige regioner i 
Innlandet som Gudbrandsdalen og Valdres. 
 
Lillehammer har et sterkt omdømme som kulturby, OL-by og vinterdestinasjon.                 
Byen er administrasjonssenter i Oppland, samt sentrum for Lillehammerregionen, deler av 
Gudbrandsdalen og ca. 23 000 fritidsboliger. Byen har den største klyngen av IKT-
arbeidsplasser nord for Oslo, og den største campusen til Høgskolen Innlandet. 
Lillehammerregionen er derfor en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion med et godt 
rekrutteringspotensial og stabil arbeidskraft. 
 
Lillehammer kommune jobber i dag sammen med Oppland fylkeskommune, Hedmark 
fylkeskommune og 9 kommuner om å utvikle en areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. I 
arbeidet er en opptatt av å få til en balansert utvikling av arbeidsplasser og bosetting.            
Slik sett er det viktig å ivareta de arbeidsplassene som allerede finnes på Lillehammer og styrke 
disse gjennom ny organisering, og opprettholde den gode geografiske balansen - jfr. 
regionreformen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 
Ordfører bes på relevant måte, og i samråd med ordfører i Lillehammer kommune, følge opp 
følgende punkter ovenfor Stortinget, Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen  
 
1. Gausdal kommune er bekymret for sentraliseringen som skjer av offentlige arbeidsplasser i    
    statlige etater. Formannskapet forventer at regjeringen går inn og styrer statlige etaters  
    organisering i henhold til regjeringens mål og ambisjon om desentralisering og balansert  
    utvikling. 
 
2. Gausdal kommune forventer at utflytting av statlige arbeidsplasser fra hovedstaden skal  
    bidra til å styrke eksisterende administrasjonssenter. 
 
3. Gausdal kommune mener Statens vegvesen ved Vegdirektoratet må legge hovedsetet for  
    Statens vegvesen sin nye organisasjon til Lillehammer. 
 
4. Gausdal kommune viser til det pågående samarbeidet med Oppland og Hedmark  
    fylkeskommuner og flere kommuner om felles areal- og transportplanlegging i Mjøsbyen,  
    hvor balansert utvikling av arbeidsplasser og bosetting er et av hovedmålene. 
 


