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Endringer i fylkesrådet

Mandat for utredning av fylkesdeling,
og prosess for behandling i Fylkestinget
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Politisk plattform for fylkesrådet i Viken
«Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite
hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold,
Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i
2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning
til Stortinget om å oppløse Viken.»

Vedtatt regjeringsplattform:
«Fylkes- og kommunestruktur
Det skal vare tre folkevalgte nivåer i Norge. Eventuelle sammenslåinger skal vare basert på frivillighet og eventuelle
folkeavstemminger skal være rådgivende for nye fylkeskommuner og kommuner.
Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i
gang en prosess for a gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.
Regjeringen vil:
• Videreføre tre direkte folkevalgte forvaltningsnivåer.
• Oppløse tvangssammenslatte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget innen 1. juli 2022.
• Oppløse tvangssammenslatte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022.
• Fjerne delene i inntektssystemet som straffer kommuner som ikke slår seg sammen.
• Sette ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom fylkeskommunenes inntektssystem, når fylkesstruktur er avklart.»

Bestilling om administrativ utredning:
Fylkesrådet skal legge frem en sak for fylkestinget, sammen med en
administrativ rapport (utredning)
14. oktober vedtok fylkesrådet mandat denne utredningen:
‒ Utredningen vil blant annet kartlegge konsekvenser knyttet til økonomi,
organisasjon, ansattes vilkår og innbyggernes tjenester.

Prosess for administrativ utredning:
• Svært knappe tidsfrister. Konsekvensvurdering vil derfor i stor grad måtte basere
seg på allerede eksisterende data og analyser.
• Utfordringer for medvirkning fra kommuner, andre samarbeidsparter og berørte.
Det å høre kommunenes meninger er derfor prioritert.

• Regjeringsplattformen sier at Akershus, Buskerud og Østfold skal gjenopprettes.

Tidslinje for Vikens saksutredning
• 13. oktober – fremleggelse av regjeringsplattform.
• 14. oktober – fylkesrådets bestilling av administrativ utredning.
• 17. desember – fylkesrådets innstilling oversendes for behandling i
fylkestinget, og sendes på høring til kommunene.
• 1. februar – høringsfrist for kommunene.
• 16.-17. februar – fylkestinget behandler sak om oppdeling av Viken.

Viktige milepæler for gjennomføring av valg
• 1. September 2022 – Viken fylkeskommune må ha klart underlag for gjennomføring av valg i «nye» Akershus,
Buskerud og Østfold.
• I løpet september 2022 – Fylkestinget i Viken oppnevner fylkesvalgstyre for Akershus, Buskerud og Østfold.

• I løpet av oktober 2022 – Fylkesvalgstyrene i Akershus, Buskerud og Østfold møter for å bli orientert om, og
godkjenne foreløpige valgforberedelser.
• 2. januar - Frist for utarbeidelse av foreløpige manntall (valgloven).
• 31. mars - Frist for innlevering av listeforslag
• 1. juni - Frist for fylkesvalgstyret til å godkjenne listeforslag
• 30. juni - Frist for utarbeidelse av manntall (valgloven).
• 1. juli til 9. august –Periode for tidligstemming etter valgloven.
• 10. august til 8. september - Forhåndsstemming
• 11. september - Valgdag

Ivareta ansatte
Viken fylkeskommune har fokus på ivareta de ansatte gjennom utredningsprosessen.
Fylkesrådet har allerede lagt til rette for drøfting og ekstra tett medvirkning der
ansatte berøres, frem til et beslutningsgrunnlag i fylkesrådet.
• Tillitsvalgte, både fagforeningstillitsvalgte og vernetjenesten, er viktige
stemmebærer for de ansatte.
• De oppfordres derfor til å gjøre egne vurderinger og komme med uttalelser om
saken ut ifra et ansattperspektiv.
• Viken vil gjennomføre en risikovurdering av arbeidsmiljørelaterte aspekter i
samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Tjenester til innbyggerne
• Et vedtak om oppdeling vil påvirke alle sider av fylkeskommunens
virksomhet.
• Både på kort sikt gjennom en prosess som kan bli ressurskrevende for
organisasjonen, og på lenger sikt gjennom at nye fylkeskommuner skal
bygges og forme sine roller.
• For fylkesrådet er det uansett vedtak i fylkestinget, viktig å fortsette å
levere resultater til det beste for innbyggerne i samsvar med vår
politiske plattform.

Bygdemiljøpakkepilot - Lunner
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Bygdemiljøpakkepilotene
• Viken fylkeskommune oppretter
bygdemiljøpakker som kan styrke distriktene
med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og
klimavennlig stedsutvikling - i tett samarbeid
med kommunene.
• Fylkesrådet i Viken vedtok 17. juni 2021 at
Aremark, Lunner og Rollag blir de første
pilotkommunene.
• Viken fylkeskommune mottok 16 søknader fra
kommunene i Viken om å delta i
bygdemiljøpakkene

Foreløpig effektmål til pilotprosjektet
for Viken fylkeskommune
1. Styrke distriktene som attraktive lokalsamfunn med
næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling.
2. Finne nye tverrfaglig og helhetlig samarbeidsmetoder mellom
kommunen i Viken, fylkeskommunen og andre
samarbeidsparter.

Side 15

Tverrfaglig og helhetlig samarbeid
Ut fra pilotkommunens behov vil fylkeskommunen:
• Bidra med samfunnsutviklerrollen
• Helhetlig virkemiddelbruk
• Rigge tverrfaglige team
• Tilrettelegge for veiledning og kunnskapsdeling
• Ta i bruk våre økonomiske virkemidler
• Være "koblingsboks" til andre samarbeidsaktører
Kommunen skal ta rollen som en proaktiv samfunnsutvikler.
Side 16

Bygdemiljøpakkens innhold
•Knytte Roa sammen med
Nordbygda
•Kuppert og lange avstander
•Stier og ferdselsårer
•Barn og unge +
•Redusere bilbruk

• Nordbygda
• Bronsebukkene
• Engasjere næringsliv og
frivillige
• Attraktive og relevante
møteplasser
• Nytt bibliotek og kulturbygg

Mobilitetsløsninger i
distriktene

Innbyggere
og
medvirkning

Bostedsattraktivit
et

«Løse»
Roa

• «Vi har et aktivt
samfunnsliv og levende
lokaldemokrati, med høy
grad av deltakelse og
medborgerskap»
o Prioritert mål for
kommunestyret

• Planutfordringer
• Områdeplan/arealdel
• Endringer i infrastruktur
• Togstasjonen
• Arbeidsplassutvikling

Orientering om organiseringen av
arbeidet med de regionale planene
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Tre nye regionale planer
• Vi skal nå sammen lag tre nye regionale planer:
‒ Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
‒ Regional plan for kompetanse og verdiskaping
‒ Regional plan for areal og mobilitet

Tverrfaglige temaer som skal ivaretas i de alle tre regionale planene:

Forum for areal
og mobilitet

Linje
- Viken fylkeskommune -

Program

Vikensamfunnet

(Vikensamfunnet og viken
fylkeskommune)

Forum for
kompetanse og
verdiskaping

Programstyret
Programeier

Forum for
livskvalitet,
likeverd og
deltakelse

Fylkesrådet

Programleder

Viken
ledergruppe

Arbeidsutvalg programsekretariat

Programsekretariat
AG: Kunnskapsgrunnlag

AG: Samarbeidsstrukturer og
samskaping

AG: Medvirkning

P2: RP Kompetanse
og verdiskaping

P3: RP areal og
mobilitet

P4 RP økt livskvalitet,
deltakelse og likeverd

Prosjektstyre

Prosjektstyre

Prosjektstyre

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektgruppe

Prosjektgruppe

Prosjektgruppe

Administrativ deltakelse fra
sentrale vikenaktører

Deltakelse fra fag og
særinteresser i delprosjekt og
arbeidspakker

AG: Helhetlig plan
og styring

Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 2

Arbeidspakke 3

Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 2

Arbeidspakke 3

Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 2

Interne referansegrupper P2
Interne referansegrupper P3

Arbeidspakke 3

Interne referansegrupper P4

Medvirkning
Medvirkning i planfasen
• Bygge videre på medvirkningen fra utarbeidelse
av planstrategi og planprogram
• Felles sett av prinsipper og metoder for
medvirkning
• Differensiering etter delregionale utfordringer
• Temabaserte møter med relevante aktører
• Medvirkning rettet mot barn og unge

Tilskuddsordninger
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Næringstilskudd
• BIO-midler
‒ 91 bedrifter har fått støtte i 2021
‒ Nye 60 millioner kr. utlyst. Løpende behandling av saker

• Næringsutvikling og innovasjon
‒ 18 millioner, frist 27. oktober
‒ Kommuner kan søke

• Næringsutvikling i distriktene
‒ Inkluderer næringsutviklingstiltak for Bygdemiljøpakke Lunner
‒ frist 20. november

• KulturArvOpplevelser
‒ bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt
tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning
‒ Frist 22. oktober

Andre tilskudd
• Ladeinfrastruktur, 5 millioner kr
‒ Både kommuner og private hurtigladeoperatører kan søke, frist 15.11.21
‒ Omfatter Jevnaker og Lunner

• Tilskudd til tiltak for barn og unges psykiske helse, 4 millioner kr
‒ frist 15.11.21
‒ Lavterskeltilbud, tilgjengelige for alle og gratis å bruke
‒ Alle kommuner i Viken kan søke om mellom 200 000 kr - 400 000 kr

• Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder, frist 15.11.21

• Tilskudd til kulturarv og friluftsliv - kulturhistoriske veier/stier og tilrettelagte
ferdselsminner, løpende behandling

