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Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene 

 

 

Tekna har et par overordnede kommentarer til denne saken.  

 

Robuste fagmiljøer 

Tekna mener at gode og robuste fagmiljøer er en grunnleggende forutsetning for at offentlig sektor 

kan sikre nåværende og fremtidige innbyggere gode og bærekraftige tjenester. Tekna er i 

utgangspunktet åpne for at fylkeskommunen inntar en styrket rolle som samfunnsutvikler og mener 

dette vil avhenge av at fagmiljøene på regionsnivå styrkes. 

 

Tekna mener likevel at dette må vurderes opp mot konsekvensene for etablerte nasjonale fagmiljøer 

som nå kan miste oppgaver og finansieringen som følger med disse. Flere av forvaltningsoppgavene 

som er vurdert flyttet i ekspertutvalgets rapport er avhengige av robuste og tverrfaglige fagmiljøer 

for å utføre sine oppgaver, selv etter at enkelte oppgaver er flyttet til fylkeskommunene. Tekna er 

derfor bekymret for at styrkingen av fagmiljøer i fylkeskommunene kan gå på bekostning av 

fagmiljøene i viktige nasjonale forvaltningsorganer. 

 

Tekna mener denne utfordringen er særs relevant i de tre modellene for virkemiddelapparatet 

knyttet til næringsrettet utvikling, forskning og innovasjon, og oppgavefordelingen mellom stat og 

fylkeskommune som foreslås i ekspertutvalgets rapport. 

 

Tekna mener ingen av de tre modellene er hensiktsmessige. Norge er et lite land med en åpen og 

kunnskapsbasert økonomi. For å sikre et konkurransedyktig og innovativt næringsliv er Norge 

avhengige av at tiltak og virkemidler knyttet til forskning, utvikling og innovasjon samles i 

helhetlige, nasjonale strategier med fokus på områder der vi har gode forutsetninger for å være 

verdensledende. De siste årene har man fått et sterkere strategisk fokus på nettopp samordning og 

koordinering av fagmiljøer innen forskning, utvikling og innovasjon. Å dele opp fagmiljøer, 

finansiering og oppgaver slik ekspertutvalget legger opp til mener Tekna er et steg i feil retning. 
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Videre mener Tekna at fagmiljøene som ekspertutvalget omtaler allerede fungerer godt som 

tilretteleggere av utvikling og innovasjon over hele landet. Organisering på nasjonalt nivå har ikke, 

slik vi oppfatter det, ført til en geografisk sentralisering av kunnskapssatsninger til sentrale 

kunnskapsklynger. Tvert imot mener Tekna at samlede nasjonale fagmiljøer er en viktig 

forutsetning for å styrke utvikling, innovasjon og utvikling i hele landet. En desentralisering av 

denne fagkompetansen kan bidra til en mer ujevn og sentralisert utvikling ettersom mindre regioner 

kan få problemer med bygge og ivareta robuste fagmiljø og samtidig vil stå uten tilgang til den 

kompetansen som i dag er samlet på nasjonalt nivå. 

 

Effektiv offentlig forvaltning 

Tekna er også bekymret for at behovet for faglig kompetanse som vil følge med oppgaver som 

foreslås flyttet til fylkeskommunene vil medføre duplisering av oppgaver og kompetanser i 

forskjellige nivåer og instanser i offentlig forvaltning. 

 

Arbeidsrettslige utfordringer knyttet til virksomhetsoverdragelse 

Det fremstår i ekspertutvalgets rapport som om både oppgaver, ressurser og arbeidskraft skal 

overføres fra nasjonalt til regionalt nivå. Dette vil langt fra være tilfelle i alle saker. I forbindelse 

med overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene for eksempel, er den 

foreløpig rettslige vurdering at reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven ikke 

kommer til anvendelse. Dette vil nok være konklusjonen i flere av de virksomhetene hvor det kan 

bli aktuelt å overføre oppgaver. Det vil medføre dårligere jobbsikkerhet blant de grupper som blir 

berørt.  

 

I disse sakene vil den rettslige situasjonen fort være at avgivende etat vil måtte gå til oppsigelser på 

grunn av reduserte oppgaver. Dette vil føre til utrygghet og usikkerhet blant våre medlemmer. Disse 

sidene av den forestående prosessen må det tas tak i, for å sikre de ansatte et tilfredsstillende vern, 

og for å demme opp for at de faglige miljøene ikke forvitres.  
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