
 

Oppsummeringsnotat: Videre arbeid for statlige arbeidsplasser i Midt-

Gudbrandsdal 

Til: Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, v/Irene Teige Killi 

Fra: Rudihagen AS v/ Tommy Rudihagen 

Dato: 24. mai 2017 

 

Statlige arbeidsplasser er en viktig driver for regional utvikling og vekst. Dette gjennom den direkte 

sysselsettingen og mulighet for bosetting arbeidsplassene gir, men også gjennom etablering av 

kompetanseklynger, arbeidsplasser og næringsliv i tilknytning til, eller nær, de statlige funksjoner. 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har derfor i lang tid vært opptatt av muligheten for etablering av 

statlige arbeidsplasser, der en de siste årene særlig har fulgt opp muligheten for etablering av fengsel 

i regionen. 

En statusoppdatering i fengselssaken våren 20171 viser nå at Kriminalomsorgsdirektoratet og 

Justisdepartementet anbefaler en framtidig fengselsstruktur med gjenbruk av eksisterende 

lokasjoner på Østlandet, kombinert med et nytt storfengsel sør/sørvest for Oslo. 

De faglige anbefalinger utelukker ikke etablering av fengsel i Gudbrandsdalen, men betyr at 

fengselsetablering i Gudbrandsdalen må drives fram av politiske prosesser, delvis på tvers av 

kriminalomsorgsfaglige anbefalinger og ønsker. Politisk enighet om en slik etablering må derfor bygge 

på et overordnet ønske/mål om å etablere nye statlige arbeidsplasser i regionen. 

Spørsmålet er da om statlige arbeidsplasser mest sannsynlig realiseres gjennom isolert fokus på 

fengselsetablering, eller gjennom en bredere innfallsvinkel. I en bredere innfallsvinkel ligger 

eventuelt å; 

A. Skaffe seg oversikt over hvilke mulige statlige arbeidsplasser som kunne etableres i regionen, 

enten gjennom nyetablering av statlige funksjoner/tjenester eller utflytting fra Oslo. 

B. Velge ut / rangere hvilke statlige arbeidsplasser det er ønskelig og/eller realistisk å kunne få 

lagt til Gudbrandsdalen. 

C. Arbeide strukturert for at noen av de utvalgte arbeidsplassene reelt legges til 

Gudbrandsdalen. 

Uavhengig av innfallsvinkel må videre arbeid foregå på (minst) to nivå; 

1. Overordnet politisk nivå, for å skape enighet om 

a. At statlige arbeidsplasser skal/bør flyttes ut av storbyene (les Oslo) som 

regionalpolitisk virkemiddel. 

b. At Gudbrandsdalen er en region som bør ha sin andel av statlige arbeidsplasser. 

c. At konkrete arbeidsplasser skal etableres i, eller flyttes til, Gudbrandsdalen 

2. Fagnivå, for å; 

                                                           
1 Se notatet Mulighet for etablering av fengsel i Midt-Gudbrandsdal, utarbeidet av Rudihagen AS på forespørsel 
av regionrådet. 



 

a. Avklare hvilke arbeidsplasser som kan flyttes til, eller etableres i, regionen. 

b. Skape argumenter for at konkrete arbeidsplasser kan/bør flyttes til, eller etableres, i 

Gudbrandsdalen. 

c. Skape faglig aksept for de løsninger som kreves for å lykkes. 

Gitt status i fengselssaken er vurderingen per nå at en bredere innfallsvinkel kan øke sannsynligheten 

for å lykkes med etablering av statlige arbeidsplasser i regionen. Å lykkes krever langsiktig arbeid, 

samtidig som regionen må kjenne sin besøkelsestid når konkrete statlige arbeidsplasser «er i 

bevegelse». 


