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Landbruksdirektoratet til Østfold
Innledning
Østfold fylkeskommune viser til Regjeringens pågående arbeid for å flytte statlige
arbeidsplasser ut av Oslo. Fylkeskommunen støtter Regjeringens ambisjoner om at nye og
omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak skal lokaliseres utenfor Oslo slik som det
fremkommer i Meld. St. 18 (2016-2017), «Berekraftige byar og sterke distrikt» og vedlegget
«Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser».
Vi kjenner til at departementet, med utgangspunkt i ovennevnte plan, gjennomgår den
samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen. Sentralt i dette arbeidet er mulighetene
for å omlokalisere Landbruksdirektoratet, som i dag er lokalisert i Oslo og Alta.
Vi mener at Landbruksdirektoratet bør flyttes til Østfold.

Norges fremste landbruksfaglig miljø
Østfold er et av landets største landbruksfylker. Den nye, forestående storkommunen
bestående av Askim, Eidsberg, Spydeberg og Hobøl vil bli en av landets ledende
landbrukskommuner med cirka 500 kvadratkilometer med dyrket mark og skog. Sammen
med nabokommunen Ås, som huser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU),
mener vi at vi utgjør landets fremste landbruksfaglige miljø. Dette vil sikre at
Landbruksdirektoratet får tilgang til både akademisk og praktisk landbrukskompetanse som
vil sikre direktoratets kompetanse ved en omlokalisering, og sikre fremtidige
rekrutteringsbehov. Et slik samlet miljø vil gi innovasjonskraft for fremtidens behov i både et
nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
Vi mener det er spesielt tre faktorer som styrker Eidsberg/Mysens kandidatur:
Beliggenhet

Østfold og Mysen/Eidsberg er sentralt plassert i nærheten av store befolkningssentra og tiltrekker
seg arbeidskraft fra Oslo og Akershus. Fylkets sentrale beliggenhet på Østlandet gjør det attraktivt å
bo i. Det er også attraktivt å pendle til (det vi kaller «motstrømspendling»), det vil si å utnytte
omvendt pendling av dem som hver dag reiser fra regionen og inn mot hovedstadsområdet. Dette
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kommer både samfunnet og miljøet til gode. Erfaringer fra tidligere utflyttinger har vist at utflyttede
virksomheter har utfordringer med å beholde kompetanse, denne risikoen mener vi kan reduseres
ved å flytte direktoratet innen dagpendleravstand.

Tilgang på kompetanse

Den nye storkommunen er som nevnt nabo til Ås med NMBU, og tillegg er det hele tre videregående
skoler innen landbruks- og matfag i regionen. Dette vil bidra til å opprettholde direktoratets
kompetanse ved omlokalisering og sikre fremtidige rekrutteringsbehov – og danne grunnlag for unike
karriere- og utviklingsmuligheter i regionen. Dette vil kunne bidra til å styrke det norske landbruket.
Ved å flytte direktoratet til Mysen/Eidsberg, med en beliggenhet rett ved togstasjonen, vil man ha 50
minutter reisetid til Oslo og 60 minutter til Gardermoen. Dette gir et godt grunnlag for å beholde
dagens fagmiljø og vil i tillegg gi nødvendig tilgang på kompetanse fra resten av landet. Å bygge
sterke kompetansemiljø som gir positive ringvirkninger er en uttalt målsetting med utflyttingene.

God økonomi

Sammenlignet med andre lokaliseringer mener vi det vil være økonomisk gunstig å flytte direktoratet
til Mysen/Eidsberg. Både på kort og lang sikt vil tilgangen til kompetanse bidra til å redusere utgifter,
samt hindre at viktige samfunnsoppgaver blir svekket.
Fylkeskommunen er kjent med at Landbruksdirektoratet tilbys moderne lokaler tilpasset fremtidige
behov, midt i Mysen sentrum ved jernbanen, på et område som allerede er regulert til formålet.
Dette mener vi vil være en trygg, forutsigbar og attraktiv løsning sett fra et økonomisk perspektiv.
Tilsvarende mener vi også at det er attraktiv for direktoratets ansatte. Regionen byr på gode bo- og
levekårsforhold, og ikke minst et bo- og leiemarkedet som er langt mindre presset enn andre
områder på Østlandet.

Oppsummering
Østfold fylkeskommune mener at Mysen/Eidsberg, og den fremtidige storkommunen, bør
være en sterk kandidat for fremtidig lokalisering av Landbruksdirektoratet dersom
Regjeringen velger å flytte virksomheten ut fra Oslo.
Vi mener beliggenheten, tilgangen på kompetanse, samt god økonomi taler sterkt til
Mysen/Eidsbergs fordel. Fylkeskommunen – og de andre partnerne i partnerskapet
Næringsriket Østfold – stiller seg fullt ut bak Mysen/Eidsberg som Østfolds kandidat for
lokalisering.
Vi forventer at Landbruks- og matdepartementet tar med våre innspill i vurderingen som blir
gjort i det videre arbeidet. Vi stiller oss til rådighet for spørsmål og videre dialog.

Med hilsen
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