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Annen organisasjon/bedrift
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Annet
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Strømsveien 80
Postnr/sted

2010 STRØMMEN
Kontaktperson

Kathinka Mohn
E-post

kathinka.mohn@idrettsforbundet.no
Spørsmål 1
På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune/organisasjon/bedrift/deg som privatperson?

Spørsmål 2
Har Viken fylkeskommunen som partner for deg/dere styrket eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles
problemstillinger? Svar på vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Spørsmål 3
Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere ved en fylkesdeling? Svar på vegne av din kommune/organisasjon
/bedrift/eller deg selv.

Spørsmål 4
Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere dersom Viken opprettholdes? Svar på vegne av din
kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.
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Spørsmål 5
Vil Viken fylkeskommune ha potensiale til å bidra til at du/dere får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte? Svar på
vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Generelle kommentarer
Generelle eller øvrige kommentarer

Svar på spørsmålene 1-5 samt generelle kommentarer ligger i vedlegget
Vedlegg
Vedlegg
Høring Viken fylkeskommune - oppløsning
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HØRING – oppløsning av Viken fylkeskommune. Det er laget fem spørsmål som besvares.
Det er også mulighet til å gi andre innspill, eller generelle/øvrige kommentarer. De fem
spørsmålene er:
1.På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune eller organisasjon?
Gjennom en generell styrking av frivillighetens vilkår samt selv være tydelig på sine mål og
prioriteringer. Gjennom samarbeid, partnerskapsavtaler og medbestemmelse for idretten vil
fylkeskommunen bidra til en demokratisk og robust regional organisasjon som igjen spiller
avgjørende roller i alle Vikens lokalsamfunn, og da gjennom kompetente idrettsråd og idrettslag.
Forutberegnelighet og langsiktighet innenfor økonomi, planverk og samarbeid øker muligheten for
bærekraftige løsninger.
2. Har Viken fylkeskommunen som partner for din kommune eller organisasjon styrket eller svekket
seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles problemstillinger?
Viken fylkeskommune har opptrådt som en kompetent, innovativ og samarbeidsorientert partner
overfor idretten. Fylkeskommunen har vist vilje til å definere felles utfordringer med
frivilligheten/idretten, og gjennom utstrakt medbestemmelse løse problemstillinger. Viken
idrettskrets er av den klare oppfatning at samarbeidet mellom to større enheter har økt
profesjonaliseringen og at vi begge har blitt styrket som samarbeidspartnere og bidragsytere overfor
hverandre. Vi har begge gjennom et større format styrket oss faglig på alle områder, noe som igjen
åpner for at vi på sikt kan levere mer og bedre til lokalsamfunnene vi skal betjene.
3. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune eller
organisasjon ved en fylkesdeling?
Om Viken fylkeskommune oppløses vil konsekvensene for oss være et fragmentert fylkesbilde, med
forskjellig planverk, prioriteringer, økonomi, kultur og valg for frivillig sektor generelt og idretten
spesielt. Det vil vanskeliggjøre vår regionale innsats for å styrke idrettsrådene og idrettslagene, og vil
kreve ressurser brukt på å koordinere kommunikasjon og samarbeid med flere fylkeskommuner.
Norges idrettsforbund har besluttet at dagens idrettskretser vil bestå, og Viken idrettskrets vil
således fortsette uavhengig av fylkeskommunens valg. Bakgrunnen for dette er den robusthet og
kompetanse vil selv har opparbeidet gjennom å bli en større og mer slagkraftig organisasjon. Dette er
kvaliteter vi ikke ser å kunne opprettholde dersom vi går tilbake til tidligere idrettskretsers grenser.
4. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din kommune eller
organisasjon dersom Viken opprettholdes?
Vi vil kunne videreutvikle dagens robuste samarbeide om bærekraftige løsninger, som kun har hatt to
års varighet innenfor store og komplekse sammenhenger. Dette vil gi oss tid til å sammen etablere
gode strukturer, planverk og partnerskap – og nå ut til alle Vikens innbyggere med et konsistent
budskap.
5. Vil Viken fylkeskommune ha potensial til å bidra til at din kommune eller organisasjon får bedre
støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte?
Som poengtert under ovenstående anser vi Viken fylkeskommune med potensial til å opptre langt
mer kompetent, robust og handlekraftig enn tre mindre enheter. Dette gir overskudd til innovasjon,
bærekraftig utvikling samt mer og bedre samarbeid. Vi ser ikke for oss at dette vil være mulig å
videreføre i spesielt Østfold og Buskerud, da alle prognoser viser et utfordrende økonomibilde. Dette

forsterkes av sterk uro i disse to områdenes kommuner, hvor flere tar til orde for en overføring til
Akershus.
Øvrige kommentarer:
En reell høring er en forutsetning for en demokratisk prosess og Viken idrettskrets legger til grunn at
Viken fylkesting med åpenhet forholder seg til høringssvarene. Viken idrettskrets er, som resten av
idretten, fri for partipolitikk. Dette betyr imidlertid ikke at idrettskretsene ikke er engasjert i saker av
idrettspolitisk karakter, hvor vårt perspektiv alltid vil være å legge til rette for idretts- og
aktivitetsglede for alle i Viken.
Fylkeskommunens størrelse med hensyn til geografisk område og antall innbyggere er i seg selv av
betydning. En stor organisasjon vil naturlig nok være mer robust enn en liten, både med tanke på
kompetanse, rekkevidde, økonomi og måter å organisere seg på. I tillegg vil en stor og robust
fylkeskommune nå ut med budskap og løsninger til langt flere, noe som i seg selv vil øke bærekraften
på de prosjekter og løsninger som velges. Fylkeskommunens størrelse vil i stor grad speiles i den
regionale frivillighetens robusthet. Ett samarbeide med bredde og kompetanse innenfor frivillig
sektor skaper forutberegnelighet og kontinuitet som igjen muliggjør større endringsprosesser i alle
Vikens lokalsamfunn.

