
Statistikk og analyseenhet 
Spørsmål fra fylkestingsrepresentant Eilertsen, FRP: 

Jeg ønsker svar på hvor mange stillingshjemler som er tilknyttet Statistikk- og analyseenheten (SAE) 

og samlede driftskostnader for enheten på årsbasis 

 

Bakgrunn  

Til fylkeskommunenes eget plan- og samfunnsutviklingsarbeid, behøves det ulik 

kunnskapsproduksjon som peker på utfordringer og muligheter for fylkespolitikken (regionale mål og 

prioriteringer – den regionale politikken), overvåker trendene i samfunnsutviklingen og utviklingen på 

fylkeskommunenes politikkområder, samt belyser hva fylkeskommunens politikk har betydd. 

Kunnskapsproduksjonen skal gi ny kunnskap om fylkeskommunenes ulike veivalg, samt mulighetene 

og utfordringene som ligger i fylkespolitikken.  

Egen kunnskapsproduksjon bør brukes som beslutningsgrunnlag for politikk utforming og regional 

utvikling, bør det i større grad utarbeides dybdeanalyser innenfor sentrale områder i fylkespolitikken. 

Fylkeskommunen bør generelt styrke sin analysekompetanse for bedre å utnytte regionale 

kunnskapsgrunnlag og kunnskapsproduksjon i politikkutvikling. Fylkeskommunen bør også ha 

kompetanse til å utarbeide egne analyser. Dette innebærer en dreining i arbeidet fra enkel 

gjengivelse av tall og data, til mer krevende analyser knyttet opp mot fylkespolitikken (regionale mål 

og prioriteringer). Denne dreiningen har krevd en kompetanseheving fylkeskommunen, i for av 

etablering og utvikling av statistikk og analyseenheten (SAE).  

Dagens bemanning i SAE utgjør teamleder 100 %, Rådgiver 100 % og GIS-koordinator 100 %.  

GIS-koordinator er en fellesfunksjon for hele fylkeskommunen. Stillingen innebærer drift og 

vedlikehold av GIS-programvare, strukturering og tilrettelegging av kartdata, brukerstøtte og intern 

opplæring. Koordinatoren har også utstrakt samarbeid med statsforvalter om drift og videreutvikling 

av løsninger for felles temakart- og statistikkdatabase. I etableringen av TFFK, var det naturlig å legge 

GIS-koordinator til SAE for å skape synergier og merverdi av fylkets egen kunnskapsproduksjon. 

Enheten styrkes gjennom denne organiseringen, med komplementære funksjoner som samlet sett 

bidrar til å utvikle kunnskapsproduksjonen, særlig i utvikling av en felles digital kunnskapsplattform. 

 

De samlede driftskostnadene til Statistikk og analyse er:  
Samlede driftskostnader for statistikk og analyseenheten: 3,17 mill. kr.  

 

Statistikk, analyse og utredninger skal gi riktig og viktig informasjon om hvordan det står til i fylket. 

SAE er en måte å få kunnskap om og å forstå mangfoldet i fylket. For å vite hva fylkeskommunen eller 

kommunene skal gjøre fremover, må vi kjenne til status og hvordan utviklingen har vært, samtidig 

som vi må kunne se fremover. Vi trenger sikker informasjon slik at vi kan måle fremgang, og få 

oversikt over hva det er nødvendig å satse mer på! Det er flere fagfelt som er relevant i en slik 

forståelse. 

 



SAE skal i tillegg til å bidra til kunnskapsproduksjon for politikkutforming, også være et bistandsledd 

til organisasjonen for øvrig, og fylkets kommuner.  SAE deltar også i regional og nasjonale statistikk- 

og analysemiljø for å styrke egen kunnskapsproduksjon.  

 

 

 

Oppgaver 

- Kvalitetssikring 

- Koordinering 

- Kunnskapsproduksjon 

- Fagutvikling 

- Premissleverandør 

- Tilrettelegging 

- Analyseutvikling og statistikkproduksjon 

- Etablering og utvikling av digital kunnskapsplattform 

- Dagsordenfunksjon 

 

Drift 

- Kunnskapsbasert utvikling av fylkeskommunen – overordnet samfunnsanalyser 

- Gi underlag til foredrag, saksframlegg og fagplaner  

- Gi støtte til bruk av egen statistikk – fagspesifikk statistikk  

- Gjennomføre opplæring – få ansatte til aktivt å ta i bruk statistikk 

- Gjennomføre innbygger- og spørreundersøkelser 

- Bistand til bestilling og oppfølging av eksterne utredninger  

 

Formål 

- Sikre økt utviklingsorientering og gjennomføringskraft i rollen som samfunnsutvikler 

- Gi politisk nivå et best mulig kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling og politiske 

prioriteringer 

- Styrke ledergruppens og fylkesrådets samlede strategiske kapasitet 

Oppdrag 

- Regional kunnskapsproduksjon  

FORMÅL OPPGAVER

OPPDRAG DRIFT

SAE



- Følge med på utviklingstrender 

- Jevnlig overvåke sentrale interessenters behov og interesser 


