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Samanslåing av Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane 
 
Kjære verje! 
 
Den 1. januar 2019 vert Fylkesmannen i Hordaland slått saman med Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane. Nytt embete skal heite Fylkesmannen i Vestland. 
 
Organisasjon og leiing 
Vi får organisasjonsnummer 974760665. 
 
Lars Sponheim er utnemnd som fylkesmann for det nye embetet. Assisterande fylkesmann 
vert Gunnar O. Hæreid. Han er assisterande fylkesmann i Sogn og Fjordane i dag.  
 
Fylkesmannen i Vestland vert organisert i seks avdelingar; Helse, sosial og barnevern, 
Organisasjon og strategi, Kommunal, Landbruk, Miljø og Utdanning og verjemål.  
 
Avdelingsdirektør i Utdannings – og verjemålsavdelinga vert Anne Hjermann. Ho er 
utdanningsdirektør i Hordaland i dag.  
 
Verjemål vil verte organisert som ei eiga seksjon i den nye Utdannings – og 
verjemålsavdelinga. Vi vil ha om lag 30 tilsette. Liv Sørevik vert seksjonsleiar. Ho er 
seksjonsleiar ved Fylkesmannen i Hordaland, verjemålsseksjonen, i dag.  
 
Kontaktinformasjon 
Fylkesmannen i Vestland vert lokalisert tre stader; Leikanger, Førde og Bergen. Det vert 
mogleg å vitje sakshandsamarar som jobbar med verjemål ved Statens hus i Bergen og ved 
Statens hus i Leikanger.  
 
Fylkesmannen i Vestland si postadresse for verjemål vert: 
 
Fylkesmannen i Vestland 
Postboks 7310 
5020 Bergen 
 

https://www.fylkesmannen.no/melding
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Anna post enn det som har med verjemål å gjere, t.d. separasjon/skilsmisse og fri rettshjelp, 
må sendast til: 
 
Fylkesmannen i Vestland 
Njøsavegen 2 
6863 Leikanger 
 
Telefonnummer, e-postadresse mv. må vi kome attende til seinare, og vi oppfordrar deg til å 
følgje med på våre heimesider www.fylkesmannen.no/hordaland. 
 
Sakshandsamingstid 
I samband med samanslåinga vil sakshandsamingssystemet vere ute av drift i veke 52 i år til 
og med veke 1 i 2019. 
 
Frå byrjinga av desember må vi fokusere på å byggje ned restansar. 
 
Dersom du som verje allereie no veit at du skal sende søknad til Fylkesmannen i Hordaland i 
løpet av dette året, ber vi deg om å sende søknaden til oss så snart råd er og innan 01.12.2018.  
 
Vi vil elles måtte gjere prioriteringar fram mot samanslåinga i 2019. T.d. vil søknader som 
gjeld bruk av kapital verte forsøkt prioritert.   
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Anne Hjermann 
Avdelingsdirektør 

 
 
 
Liv Sørevik 
Seksjonsleiar 

  
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
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