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Bakgrunn  
Hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune avsluttes pr 31.12.2019 og Viken 
fylkeskommune etableres fra og med 01.01.2020. 
 
Hovedprosjektleder vil gjennom denne saken foreta en sluttrapportering. Det vises til sak PS 
92/19 om status for det administrative arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune som 
ble behandlet i fellesnemdas siste møte den 29.08.2019. Som vedlegg til saken fulgte 
sluttrapporter fra de seks politiske arbeidsgruppene og overføringsrapporter fra de 13 
administrative arbeidsgruppene. Videre var det vedlagt oversikt over status for alle leveranser 
som hovedprosjekt for etablering av Viken har arbeidet med.  
 
Denne saken omhandler arbeidet utført av hovedprosjektleder etter konstituerende møte for 
Viken fylkesting den 17.10.2019.  
 

Fakta 
Hovedprosjektet er nå avsluttet der 160 leveranser er overlevert til ny linje i Viken 
fylkeskommune. Ny organisasjon skal ta i bruk prosjektets leveranser for å realisere de mål og 
gevinster som er forventet, jf. fasene i prosjektveiviseren illustrert nedenfor:  
 

 
 
 
Hovedprosjektet for etablering av Viken fylkeskommune har hatt følgende tre hovedmål: 
 

1. Etablere infrastruktur og prosesser som gjør at Viken fylkeskommune er operativ fra 
og med 01.01.2020 

2. Sørge for å ta ut gevinster som er enkle å realisere  
3. Legge til rette for realisering av visjon og mål for Viken fylkeskommune 

 
Hovedprosjektleder har etter konstituerende møte i Viken fylkesting tilrettelagt for at ny 
politisk ledelse får nødvendig støtte for å forberede oppstart av Viken fylkeskommune fra og 
med 01.01.2020. Det er etablert kontorer, møteplasser og sekretariatsfunksjon for 
fylkesrådet, forretningsutvalget og fylkestinget.  
 
Det utarbeides nye medvirkningsarenaer med vernetjenesten og tillitsvalgte etter 01.01.2020. 
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Arbeidet med å etablere organisasjonen, med nødvendig fullmaktstruktur, rutiner for 
forvaltning og økonomistyring for oppstart av organisasjonen er etablert. 

Økonomi i hovedprosjektet pr 1. november 2019 
Budsjett og regnskap for Viken-prosjektet er lagt på eget underkapittel i Akershus 
fylkeskommunes budsjett, og inngår som en del av budsjett og regnskap for hele Akershus 
fylkeskommune. Regnskapet føres av Akershus. 
 
I første tertial 2019 har fellesnemnda vedtatt et nytt budsjett for Viken-prosjektet 
(fellesnemnda sak 34/19, møte 21.03.19). Totalrammen som ble vedtatt var da 240 mill.kr. 
Fellesnemnda fikk i august presentert et oppdatert budsjett, hvor totalrammen for 2019 var 
uforandret (sak 94/19, møte 29.08.19). Rammen fordeles mellom de 13 arbeidsgruppene 
med tilhørende leveranser, samt på politikk, tillitsvalgte og prosjektkontor på 
hovedprosjektnivå. Størsteparten av midlene er knyttet til hovedprosjektnivå og 
investeringene i arbeidsgruppe A2 «Digitalisering, samhandling og innovasjon». 
 
Tabell 1: Status for driftsmidler i Viken-prosjektet 

Drift Viken per ansvar  
Regnskap per 

30.11.2019 
Prognose 2019 (per 

okt.) 
Vedtatt budsjett 

(mars 2019) 

Fellesnemnda – Viken 3 670 11 300 18 000 

Partssammensatt utvalg – Viken 143     

Tillitsvalgte – Viken 2 702 3800 3 800 

Prosjektkontor – Viken 8 221 16 028 30 528 

Nytt hovedkontor – Viken 45 3 500 3 500 

Fylkesting - Viken fylkeskommune 101     

Kampanje valgavvikling 1 997 2 400 2 400 

Valgavvikling 5 646 8 100 8 100 

Kampanje omdømme 322 2 800 2 800 

Kulturbygging og møteplasser for ansatte   700 700 

Personvernombud   1 300 1 300 

Viken advokatkontor 4 011 9 050 9 050 

A1 Arb.giv.pol., HRM, lønn, ans., tillitsv. 227 1 600 1 600 

A3 Kommunikasjon 994 1 200 1 700 

A4 Økonomi/regnsk/anskaff./eiendomsforv. 227 500 500 

A5 Kompetanse   50 450 

A6 Samferdsel 162 1 000 2 000 

A7 Plan og styring 1 542 3 250 5 250 

A8 Helhetlig virkemiddelbruk 43 390 390 

A12 Nye arbeidsformer 4 981 5 750 5 750 

A13 Helhetlig kvalitetssystem 20 1 600 300 

Total 35 053 74 318 98 118 
*Tall er oppgitt i hele 1000. 
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Investeringsmidler Viken-prosjektet 
For A2 ble det gjort en større revidering i forbindelse med budsjettsaken i fellesnemda i 
august. Ved å justere ned reserveposter og forskyve enkelte leveranser til 2020, klarte A2 å få 
plass til SAMs-IKT sammenslåingen, som var budsjettert til 42,7 mill. kr innenfor sin ramme. 
Prognosen tilsa da 144 mill. kr, men A2 valgte å ikke be om ytterligere midler for 2019 da 
usikkerheten rundt anskaffelsene fortsatt var veldig stor. Prognosen er nå justert, og 
summeres til 73 mill. kr, noe som tilsier en rebudsjettering på nesten 68 mill. kr i 2020. Se 
oversikt over prognosene nedenfor. Alle investeringsmidler er budsjettert netto. 
 

Tabell 2: Status for investeringsmidler i Viken-prosjektet 

Investering Viken (A2) - per hovedleveranse 
 Regnskap per 

30.11.2019  
 Prognose 2019 

(per okt.)  
 Vedtatt budsjett 

(mars 2019)  

 A2 Digitalisering, samhandling og innovasjon  669 697 31 724 

 A2-1 Digitale Viken  7 835 28 590 40 112 

 A2-2 Informasjonsforvaltning  8 625 12 686 16 632 

 A2-3 Digitaliseringsplattform  22 937 27 340 52 920 

 A2-4 Viken Service  267 3 742   

 Total  40 332 73 055 141 388 
*Tall er oppgitt i hele 1000. Netto kostnad 
 

Arbeidsgruppe 2 har et lavt forbruk 1. og 2. tertial, men har hatt et stort oppsving de siste 
månedene. Det forventes også høyt forbruk frem til årsskiftet. De fleste av delleveransene har 
forskjøvet aktiviteter til 2020. 

Avslutning av leveranser fra de administrative arbeidsgrupper  
Hovedprosjektleder har bedt alle de 13 administrative arbeidsgrupper utforme en 
sluttrapport pr 01.12.2019 med status for arbeidet i siste periode. Vedlagt følger sluttrapport 
fra alle de administrative arbeidsgruppene, og nedenfor gis det en kort status pr. 
arbeidsgruppe. 

A1 HRM, arbeidsgiverpolitikk, lønn, ansatte og tillitsvalgte   
Alle leveranser er ivaretatt og overlevert ny linje, enkelte leveranser ferdigstilles av ny linje i 
løpet av 2020. Det må arbeides videre med forventningsavklaringer, da det sannsynligvis er et 
gap mellom hva enkeltpersoner og enkeltmiljøer tror er på plass og det som reelt sett er på 
plass. Dette er en ekstra lederutfordring.  

Opplæring for å sikre god overgang for å ivareta forsvarlig drift i Viken fylkeskommune fra og 
med 01.01.20 har høy oppmerksomhet. Videre skal det utarbeides arbeidsgiver-rammeverk 
(reglementer, retningslinjer og rutiner) og etiske retningslinjer.  
 
Hovedmålet for 2020 er å etablere og videreutvikle forvaltingen, gi operativ støtte basert på 
forventningsavklaringer, samt starte på langsiktig arbeid.  
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A2 Digitalisering, samhandling og innovasjon  
Arbeidet med digitalisering er inne i en kritisk fase, både i forhold til tidsfrister og ressursbruk. 
Flere leveranser har avvik på sine produkter, vi har ikke klart å levere det som opprinnelig var 
planlagt. Årsaken til dette er flere, først og fremst på grunn av press på ressurser. 
Avhengighetsbildet mellom leveransene er komplekse. Prosjektene vil fram til 01.01.2020 
prioritere å få på plass grunnleggende støttetjenester for alle områder og samordne digitale 
tjenester og IKT-tjenester fra dagens tre fylkeskommuner. Det vil være midlertidige løsninger i 
en overgangsperiode. 

A3 Kommunikasjon  
Arbeidet med leveransene ekstern web og ansattportal er klare for en første lansering medio 
desember, riktignok med begrenset innhold. Det er en utfordring å få på plass tilstrekkelig 
med innhold fra de ulike rådsområdene både på ny web og ny ansattportal. Det er en rekke 
overgangsordninger fra dagens tre fylkeskommuner som opprettholdes inntil videre, og det 
krever ekstra jobb å få dette kommunisert på en måte som er enkelt tilgjengelig for brukerne. 

Innen sikkerhet og beredskap har vi ikke anskaffet en helhetlig løsning for varslingssystem, 
men reglement, roller og ansvar for sikkerhet og beredskap blir lagt fram for fylkesrådet før 
årsskiftet.  

A4 Økonomi  
Alle leveranser er ivaretatt og overlevert ny linje, og med god nok kvalitet som sikrer at Viken 
fylkeskommune er operativ fra og med 01.01.2020.Utfordringer for økonomi er årsavslutning 
for eksisterende organisasjoner, samtidig som nytt økonomisystem og nye rutiner skal 
fungere i Viken. Tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å ivareta tjenesteområdet 
økonomi for fylkesrådet er en utfordring, og spesielt ressurser for å ivareta oppgavene 
overført fra Statens Vegvesen. Det er også behov for et elektronisk system som kan gi reell 
støtte i budsjettprosessen fremover. 

A5 Kompetanse  
Det er stor oppmerksomhet knyttet til å sikre en god og smidig overgang for virksomhetene 
(skolene og veiledningssentrene) samt øvrige tjenester innenfor opplæringsvirksomheten. 
Flere leveranser som ikke er sluttført er overlevert til ny linje i Viken. Dette gjelder bl.a. 
elevtallsprognoser, skoleinvesteringer og langsiktig tilbudsstruktur for det videregående 
skoletilbudet i Viken. Dette arbeidet vil fortsatt være prosjektorganisert og rapporterer til 
fylkesdirektør for kompetanse. Viken ledergruppe fungerer som styringsgruppe. Arbeidet med 
digital samhandling og læringsledelse er krevende, og må sees i sammenheng med 
innføringen av det nye skoleadministrative systemet VIS. Dette arbeidet vil følges opp tett 
fremover i samarbeid med digitaliseringsavdelingen. 

A6 Samferdsel 
Det er behov for å arbeide videre med bl.a. følgende problemstillinger: 

• Organisering av dagens tre administrasjonsselskaper Ruter, Brakar og Østfold 
kollektivtrafikk 
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• Overtakelse av ansvaret av fylkesveiene fra Sams vegadministrasjon, herunder 
overtakelse av personell, forvaltningsoppgaver, infrastruktur og utvikle godt 
samarbeid med SVV  

• Videreføre forvaltningsoppgaver innenfor skoleskyss, TT-tjeneste, løyver, inklusive 
overtakelse av tjenester for nye kommuner, samt bypakkene 

• Harmonisering av prisstruktur for kollektivtrafikken i Viken, felles billettløsning for 
Viken, takstsamarbeid med jernbanen 

• Samarbeid med Oslo kommune om grad av harmonisering av priser og rabatter som 
avhenger av sammenfallende politiske vedtak i Viken og Oslo bystyre 

• Etablere sømløse reiser i Viken, dette krever videreføring og utvidelse av 
takstsamarbeid i Viken, som antakeligvis må skje trinnvis 

A7 Plan og styring  
Arbeidet med regional planstrategi – herunder kunnskapsgrunnlaget, helhetlig plan- og 
styringssystem, prosess for helhetlig arbeid med bærekraftmålene og rutiner for behandling 
av kommunale planer er ivaretatt. Det er god kobling mellom prosjektorganisasjonen og 
overtakende linje i Viken. 

A8 Helhetlig virkemiddelbruk   
Arbeidet med utvikling av en ny og forbedret virkemiddelpolitikk i tråd med regionreformens 
intensjoner vil legge grunnlaget for at Viken fylkeskommune kan ivareta 
samfunnsutviklerrollen på en god måte. Prosjektet videreføres i ny organisasjon med ny 
prosjektleder. God kobling mot arbeidet med helhetlig plan- og styringssystem er avgjørende, 
det samme gjelder kobling til helhetlig kvalitetssystem. 

A9 Tannhelse  
Det er stor oppmerksomhet knyttet til å sikre en god og smidig overgang til Viken 
fylkeskommune, samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes. Overtakelse av oppgaver for 
nye kommuner følges også tett opp. Tilgang til felleskomponenter, felles fagsystemer og 
samarbeid med digitaliseringsavdelingen er av kritisk betydning, spesielt knyttet til drift og 
brukerstøtte for fagsystemene. 

A10 Kultur  
Alle leveranser er ivaretatt i ny linje og av rådsområdet kultur. Utfordringer for rådsområdet 
kultur er ressurser og bemanning, særlig i forhold til nye oppgaver overført fra staten. Det er 
behov for videre avklaring når det gjelder fellesfunksjoner for Viken, herunder funksjonalitet i 
digitale systemer og verktøy for kultur. 

A11 Næring  
Alle leveranser er ivaretatt i ny linje for næring. Det er lagt til rette for sømløs overgang til ny 
linje i Viken fylkeskommune, da arbeidsgruppens organisering er tilpasset ny linjestruktur. 
Rådsområdet må håndtere ulikheter mellom de tre fylkene i en overgangsperiode fram til ny 
politikk for Viken er vedtatt. 
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A12 Nye arbeidsformer  
Arbeidet med utprøving av nye arbeidsformer i tråd med fellesnemndas vedtak i sak 18/257 
bh.nr 97/19 om nye arbeidsformer. Det er etablert fire piloter, en i Drammen for ansatte i 
Infrastruktur, ett i Sarpsborg hvor aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept gjennomføres, en i 
Galleriet og en i Hønefoss hvor lokalene skal ferdigstilles i første kvartal 2020. 

A13 Helhetlig kvalitetssystem 
Anskaffe et felles kvalitetssystem for Viken, som sikrer likebehandling, forutsigbarhet og 
effektiv forvaltning har stor oppmerksomhet. Det tilrettelegges for midlertidige løsninger for å 
sikre forsvarlig drift fra 01.01.2020. Elementer i det midlertidige systemet består av løsninger 
for dokumenthåndtering, avvikshåndtering og risikovurdering. 

Vurdering 

1. Usikkerhet og risikohåndtering for hovedprosjektet 
Vi viser til sak behandlet i fellesnemnda den 29.08.2019 der kritiske områder som sikrer at 
Viken fylkeskommune skal være operativ ble beskrevet.  
 
Hovedprosjektleder vil nå trekke frem følgende kritiske oppgaver som Viken fylkeskommune 
bør følge opp: 

• Digitalisering  
• Innføring av nytt skoleadministrativt system  
• Virksomhetskritisk opplæring 
• Kommunikasjon 
• Overtakelse av oppgaver fra Statens Vegvesen 
• Ivaretakelse av medarbeidere i endringsprosessene 

Digitalisering  
Innføring av felles plattform med systemer og tjenester som er tilgjengelig fra og med 
01.01.2020 er kritisk. Arbeidsflate og nødvendige fagsystemer for Viken til folkevalgte og 
ansatte til 01.01.2020 har høy prioritet, men er samlet sett en komplisert leveranse. 
Hovedprosjektleder har tilrettelagt for å ferdigstille de høyst prioriterte tjenestene. Arbeidet 
vil fortsette i 2020, og ny digitaliseringsavdelingen ivaretar dette gjennom det vi kaller 
«restaktiviteter fra etableringsprosjektet». 
 
Det blir ulik oppstart og innføring av ny digital plattform for de videregående skolene og 
fylkesadministrasjonen, for å unngå at elever må skifte plattform midt i ett skoleår. Dette 
skaper noen utfordringer for de administrative ressursene ved de videregående skolene, som 
må logge seg på to løsninger i en overgangsperiode. Denne utfordringen må følges opp også 
etter 01.01.2020 gjennom god kommunikasjon, se avsnitt under om kommunikasjon og 
virksomhetskritisk opplæring. 
 
Det er utarbeidet informasjonshefte om digital overgang til Viken fylkeskommune med 
illustrasjon av brukerreise for ansatte i fylkesadministrasjonen og ved skoler med forklaring til 
hvilke systemer som kommer og når de skal tas i bruk av ulike brukergrupper. Denne 
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informasjonen, sammen med gjennomføring av opplæring i nye systemer, er ment å gi 
medarbeidere god informasjon om de endringer som kommer. 
  
Videre er det meldt om risiko knyttet til: 

• Digitale Viken:  
o Det er krevende å håndtere kommunikasjon ut fra prosjektet Digitale Viken. 

Koordinering av informasjon gjennom digital bruker bør derfor fortsatt 
prioriteres. 

o Konvertering og bygging av organisasjon, ansvar og fullmakter er fullført, 
enkelte oppgaver må tas tak i. Integrasjon og migrering Visma – VIS igangsatt, 
men krevende, med høy risiko. Øvrige integrasjoner er kartlagt, men ikke alle 
blir klare til 01.01.2020, men her er konsekvenser akseptable.  

• Informasjonsforvaltning og masterdata:  
o Ressurssituasjonen er en stadig utfordring og leveransene er sårbare, men 

stort sett iht. plan 
• Digitaliseringsplattform:  

o Mange restaktiviteter må tas i 2020 
o Støtte til SAMS er utfordrende, arbeidspresset og leveransehastigheten er stor 

og nye ekstraoppgaver må ikke pålegges. Leveranser knyttet til 
digitaliseringsplattformen er hardt presset på tid og milepæler, og tid til å 
realisere målbildet har ingen slakk 

• Viken Service:  
o Leveranser knyttet til telefoniløsning og kurs/konferanse er mer omfattende 

enn tidligere antatt. Det er risiko for at ikke alle leveranser er ferdige innen 
01.01.2020 

  
Oppfølging av digitaliseringsprosjektene med å skjerme kritiske ressurser for andre oppgaver 
enn gjennomføring av kritiske leveranser bør fortsatt ha høy oppmerksomhet. 

Innføring av nytt skoleadministrativt system 
Hovedprosjektleder vil også gjøre oppmerksom på utfordringer knyttet til innføring av det nye 
skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Anskaffelsen er et nasjonalt prosjekt og 
foretas av Vigo IKS på vegne av landets fylkeskommuner. Nytt skoleadministrativt system har 
vært planlagt siden 2009 med utgangspunkt i at de gamle systemene var modne for å skiftes 
ut. De var lite funksjonelle og det var få personer som kunne drive support. I tillegg vet vi at 
leverandøren av systemene (IST) har meldt terminering av dagens systemer 31.08.21. 

Akershus var pilot med to videregående skoler skoleåret 2018 - 2019, og skolene i Akershus 
har tatt i bruk systemet fra august 2019. Skolene gir tilbakemeldinger som viser at VIS har 
innkjøringsproblemer, og Akershus fylkeskommune har møtt på utfordringer. Det er sterkt 
beklagelig at skolene opplever disse utfordringene og det er ikke ønskelig at brukerne av VIS 
opplever systemfeil. Det foretas løpende feilrettinger og utbedringer av løsningen. Det er 
også etablert tett dialog mellom sentralprosjektet Vigo IKS, VIS i Viken-prosjektet om 
oppfølging av den enkelte skole som har tatt løsningen i bruk. 
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Hovedprosjektleder har videre styrket VIS i Viken-prosjektteamet med flere medarbeidere, og 
det er rekruttert ny prosjektleder. Innføringen av VIS i Viken styrkes også med support og 
opplæring av sluttbrukerne. Videre vil det bli foretatt en risikovurdering av psykososialt og 
organisatorisk arbeidsmiljø med bakgrunn i erfaringene fra Akershus.  
 
Arbeidet med innføring av VIS følger oppsatt utrullingsplan. Etter den felles nasjonale 
utrullingsplanen skal skolene fra Østfold og Buskerud starte planlegging av skoleåret 2020 – 
2021 i systemet våren 2020. Disse skolene skal bruke VIS som skoleadministrativt system fra 
skolestart i august 2020. Dersom det likevel viser seg at VIS har vesentlige feil og mangler 
våren 2020, gjøres en ny risikovurdering av utrullingen for skolene i Viken som enda ikke har 
tatt VIS i bruk. 

Virksomhetskritisk opplæring  
Gjennomføring av virksomhetskritisk opplæring i nye digitale systemer og arbeidsprosesser, 
samtidig som forsvarlig drift skal ivaretas når Viken fylkeskommune er etablert bør prioriteres 
høyt også i første halvår i 2020. Dette planlegges slik at det ikke går vesentlig utover 
eksisterende oppgaveløsning. Medarbeidere må samtidig sikres tilstrekkelig tid til å ta i bruk 
nye systemer og løsninger. 

Kommunikasjon 
Kommunikasjon, og utarbeidelse av informasjon til både interne og eksterne brukere om 
Viken fylkeskommune og konsekvenser for brukerne etter etableringen er et annet 
utfordringsbilde. Arbeidet med å gi tilpasset og nødvendig informasjon til ulike målgrupper, 
både eksternt og internt bør gis stor oppmerksomhet, også etter oppstart av Viken 
fylkeskommune. Informasjon om overgangsordninger fra dagens tre fylkeskommuner som 
skal videreføres, er ekstra utfordrende å kommunisere enkelt og tilgjengelig for brukerne. 

Overføring av oppgaver fra Statens Vegvesen  
Det er mange utfordringer knyttet til overtakelse av ansvar, oppgaver og personell fra Statens 
Vegvesen, herunder støttetjenester til fylkesveioppgavene. Dette dreier seg både om hvilke 
ressurser som reelt overføres (personer), men også budsjettmidler, samt øvrig materiell og 
utstyr, herunder digitale løsninger. Dette bør fortsatt følges opp tett, både gjennom 
samarbeid med KS og nasjonalt IKT prosjekt og gjennom dialog og avklaringsmøter med SVV. 
Avtaler med VTS Øst og VTS Sør for å ivareta sikkerhet og beredskap for fylkesveiene bør 
følges opp.  

Ivaretakelse av medarbeidere  
Det er stor belastning på enkelte medarbeidere for noen områder, særlig støttefunksjoner 
som IT-, HR- og økonomimedarbeidere, tillitsvalgte og verneombud, samt ledere som har 
doble og også triple funksjoner. Dette vil vedvare i første halvår, da det fortsatt er mange 
oppgaver som ikke er ferdigstilt, og arbeidet med å avvikle de eksisterende fylkeskommunene 
vil løpe ut i 2020. Det bør sikres at kritisk kompetanse beholdes, f.eks. gjennom forlengelse av 
avtalen med midlertidige kontrakter. Nye ledere må sikre at belastningen er håndterbar, i 
samarbeid med den enkelte ansatte. 
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2. Hovedprosjektleders vurdering måloppnåelse 
Styringsdokument for hovedprosjektet ble behandlet av fellesnemnda den 4. september 
2019, se sak PS92/18. Fra styringsdokumentet var det fastsatt følgende tre hovedmål:  

1. Etablere infrastruktur og prosesser som gjør at Viken fylkeskommune er operativ 
fra og med 01.01.2020 

2. Sørge for å ta ut gevinster som er enkle å realisere  
3. Legge til rette for realisering av visjon og mål for Viken fylkeskommune 

 
Hovedleveransene for hvert av de tre hovedmålene vises i vedlegg 4 til styringsdokumentet, 
se sak PS 92/18 behandlet av fellesnemnda.  

Hovedprosjektleders vurdering er at det er utført et godt grunnlag som gjør at Viken 
fylkeskommune er operativ fra og med 01.01.2020. Tjenesteproduksjon forventes å bli 
ivaretatt uten mye forsinkelser. Hovedprosjektets styringsdokument og faseplan er fulgt, og 
milepæler er i det vesentlige nådd.  

Hovedprosjektet har tilrettelagt for å ta ut gevinster som er enkle å realisere gjennom å 
utnytte eksisterende lokasjoner i hele Viken, og å tilrettelegge for å samarbeide på tvers av 
organisasjonsstrukturen. Dette legger grunnlag for effektiv ressurs- og personellbruk. Dette 
arbeidet bør følges opp framover. 

Det er også jobbet med å utforme et godt grunnlag for at Viken fylkeskommune kan styrke sin 
samfunnsutviklerrolle, bl.a. gjennom kunnskapsgrunnlaget, benytte FNs bærekraftmål som 
grunnlag for regional planstrategi og tidlig involvering av interessenter. 

Etablering av Viken fylkeskommune, som både skal ta i bruk parlamentarisk styringsform, 
etablere felles kultur der tre fylkeskommuner skal bli en, samtidig som nye oppgaver overtas 
fra staten, er en svært krevende prosess. Det vil ta tid å bygge felles kultur, og det bør 
avsettes tid til å finne fram til effektive og enhetlige rutiner for oppgaveløsningen. Tydelige 
styringssignaler med ansvarskart, rolleavklaring og beslutningsmyndighet bør også utvikles 
over tid.  

4. Suksessfaktorer 
Hovedprosjektleder trekker fram følgende suksessfaktorer for arbeidet i hovedprosjektet:  

• Etablering av et prosjektkontor med egen prosjektleder og prosjektmedarbeidere som 
har fått fristilt kapasitet til å utføre stab- og støttefunksjoner for fellesnemda, 
hovedprosjektleder og alle politiske og administrative arbeidsgrupper 

• Etablert felles samhandlingsløsning, rapporterings- og styringslinjer, samt ekstern 
kommunikasjonskanal for hovedprosjektet 

• Etablering av felles mål med tydelige prioriteringer 
• Tidlig etablering av digitaliseringsgruppe som startet prosessen med å identifisere 

fellessystemer og fagsystemer for å sikre felles løsninger 
• Tidlig etablert prosess for medvirkning og god samhandling med verneombud og 

tillitsvalgte for å sikre informasjonsdeling og involvering 
• Kontinuerlig oppmerksomhet om håndtering av medarbeidere i eksisterende 

organisasjoner 
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• Organisering og innplassering av alle medarbeidere i de tre organisasjonene, samt 
overføring av personell fra Statens vegvesen 

5. Læringspunkter for organisasjonen 
Hovedprosjektet har benyttet prosjektveiviseren som felles rammeverk og prosjektportalen 
som felles samhandlingsverktøy. Både rammeverket og verktøyet har vært nytt for mange 
medarbeidere, det har vært krevende å ta i bruk nye metoder og verktøy, samtidig som 
prosjektets oppgaver skal løses. Prosjektverktøyet er ikke blitt utnyttet fullt ut, pga. 
kompleksiteten og krevende brukergrensesnitt. Det burde enten vært gitt mer tid til 
opplæring, eller etablert et enklere verktøy. 

Ledere av de administrative arbeidsgruppene fikk et tydelig mandat med forventinger til 
hvilke oppgaver som skulle løses. Imidlertid har det av og til vært uklart hvilken myndighet 
disse lederne har hatt, slik at det for enkelte oppgaver har vært krevende å få nødvendige 
avklaringer tidlig nok, samt at det har vært utfordringer med å få tilført tilstrekkelig med 
ressurser. 

Medarbeidere som har arbeidet i hovedprosjektets ulike arbeidsgrupper med de forskjellige 
leveransene har ofte fått stor arbeidsbelastning, men samtidig blitt godt involvert i 
organisasjonsendringen. Medarbeidere som ikke har deltatt i dette utviklingsarbeidet kan føle 
seg lite involvert og dermed større usikkerhet om hva dette betyr for egen arbeidssituasjon. 
Det burde sannsynligvis vært satt av mer tid til bredere involvering eller mer informasjon. 

Tidlig innplassering av medarbeidere i ny organisasjon, samtidig som den gamle 
organisasjonen skulle driftes ut året har skapt noe utålmodighet hos medarbeidere. 
Medarbeidere har ønsket å ta fatt på nye oppgaver, uten at dette har vært mulig. Dette 
kunne vært ivaretatt med bredere involvering, men dette ville ha krevd tidligere avklaringer 
om organisering og oppgavefordeling, noe som ikke har vært mulig i dette prosjektet. 

Arbeidet med å tilpasse digitale løsninger har vært krevende, og kanskje mer krevende enn 
først forutsatt. Tid til tilstrekkelig kartlegging, brukermedvirkning og å utvikle god informasjon 
og opplæring i nye verktøy burde vært startet tidligere, med fokus tidlig avklaring av hvilke 
løsninger som skal velges. 

Arbeidet med fysisk plassering av medarbeidere og funksjoner mellom de eksisterende 
lokasjonene har vært krevende. Det har vært stort press på etablering av kontorplasser i 
Galleriet i Oslo, og tidsmessig utfordrende å etablere arbeidsplasser for medarbeidere 
overført fra Statens Vegvesen, dette på grunn av at avklaringer har tatt tid. Ønsket om å 
benytte eksisterende fylkeshus Sarpsborg og Drammen er kun delvis innfridd. Det er krevende 
å endre arbeidsmønstre, der medarbeidere skal dele arbeidsplasser og også arbeide mer i 
åpne landskap.  

Det har vært krevende å arbeide med sammenslåingsprosess der tre fylkeskommuner er 
involvert, spesielt siden det underveis i prosessen ikke har vært enighet om etablering av 
Viken fylkeskommune. Hovedprosjektleders vurdering er allikevel at hovedprosjektet har fått 
til velfungerende prosesser, både for den administrative oppgaveløsningen og også for den 
politiske styringen. 
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Avhengigheter  
Utarbeidelse av denne saken bygger rapportering fra de administrative arbeidsgruppene pr. 
01.12.2019 og gjennom innplasserte fylkesdirektører i Viken. 
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