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Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer til dialog om 
samlokalisering av statlige arbeidsplasser i fylket 

I forbindelse med Statsråd Helleland og Statsråd Astrup sitt besøk i Vestfold og Telemark 21. og 22. 
juni ble strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre lagt frem hvor Statsråd 
Astrup uttaler «vi ønsker å legge til rette for at statlige arbeidsgivere kan utnytte mulighetene som 
ligger i at medarbeidere i større grad kan arbeide fra hele landet samtidig som man kan tilhøre et 
lokalt arbeidsfellesskap. Det er viktig for å kunne møte kollegaer og være del av et faglig miljø» Videre 
sier han «regjeringen vil derfor ta initiativ til å utvikle løsninger der ansatte i staten kan tilhøre lokale 
kontorfellesskap med andre statlige tilsatte, kommunale eller private aktører. Småbyene vil være 
aktuelle steder som vertskap for slike kontorfellesskap». 

Fylkeskommunen har startet opp sitt eget arbeid med utsetting av fylkeskommunale 
arbeidsplasser.Som del av arbeidet med utflytting av fylkeskommunale arbeidsplasser skal det 
innen utgangen av 2022 være minst 20 nye fylkeskommunale arbeidsplasser lokalisert til 
nåværende Vest-Telemark videregående skole i Seljord. Fylkestinget har vedtatt at flere 
fylkessentre skal utredes. I tillegg er Vestfold og Telemark fylkeskommune en betydelig 
eiendomsbesitter. Våre bygg og eiendommer er spredt over hele fylket. Ved utredning om egnede 
bygg for samlokalisering tas hensyn til fylkeskommunens klimamål ved energieffektivisering og 
mulig energiproduksjon. Fylkeskommunen ønsker derfor å invitere til dialog for utsetting av statlige 
arbeidsplasser til våre planlagte fylkessentre spesielt, men også generelt i vårt fylke for å bidra til å 
følge opp regjeringens ambisjoner. 
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Samlokalisering med statlige arbeidsplasser vil øke verdiskapningen og samhandlingen lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Ved å være tidlig med i prosessen vil positive synergier ytterliggere oppnås. 
Viser frem til et møte. 

Med vennlig hilsen 

Fylkesordfører 
terje.riisjohansen@vtfk.no 
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