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Oppstart av arbeid- Søknad om fylkesdeling 

 

Vedtak 
 

1. Det fremmes en sak til FT 16-17 februar 2022 med anmodning til Stortinget om å 
oppløse Viken 

2. Det lages en administrativ utredning som skal følge saken. Denne skal blant annet 
inneholde:  

a. Forslag til nye grenser  
b. Overordnet forslag til prosess for oppløsning  
c. Vurdering av konsekvenser av delingsprosess og ny fylkesinndeling for:  

i. Demokrati  
ii. Økonomi  
iii. Tjenester  
iv. Samfunnsutvikling  
v. Digitale tjenester og IKT-infrastruktur  

vi. Fylkeskommunen som arbeidsgiver  
vii. Bærekraft  

3. Saken skal ta utgangspunkt i en deling som, i den grad det er mulig, følger de tidligere 
fylkesgrensene mellom Østfold, Akershus og Buskerud. Andre alternativer omtales, 
men utredes ikke.  

4. Ansattes representanter skal involveres tidlig og oppfordres til å gjøre egne 
vurderinger og komme med uttalelser til saken ut ifra et ansattperspektiv før 
behandling i fylkesråd og fylkesting.  

5. Det legges opp til en prosess sammen med fylkestinget der saken sendes til høring hos 
kommuner og andre sentrale samarbeidspartnere før fylkestingsbehandling 
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13.10.2021 
Tonje Brenna 
fylkesrådsleder 
 

Bakgrunn for saken 
Fylkesrådet skrev i sin plattform at «med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet 
legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken».  
I fylkestinget 22.september orienterte fylkesrådsleder om prosessen fram en slik sak kan 
fremlegges til fylkestingets møte i februar 2022. Her ble det forklart behovet for at saken må 
utredes grundig, med forslag til prosess, nye grenser og konsekvenser for blant annet 
økonomi, ansattes trygghet, bærekraft, oppgaveløsning og at man skal sikre gode tjenester til 
innbyggerne.   

Regjeringens politiske plattform sier følgende om fylkesdeling: "Den innsendte søknaden fra 
Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en 
prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget 
i Viken." 

Fakta 
Inndelingsloven, lov om fastsetting og endring av kommune- og 
fylkesgrenser, setter rammene for prosess om endring av fylkesgrenser.  

Inndelingslovens §5 fastslår at det er Stortinget som gjør vedtak om endringer av 
fylkesgrenser, samtidig er det etter §8 fylkestinget selv som har initiativrett til å fremme en 
søknad om endring av fylkesgrenser.    

Problemstillinger, alternative løsninger og konsekvenser 
For å rekke at fylkestinget behandler en søknad om oppdeling i februar, er det svært knappe 
tidsfrister. Konsekvensvurdering vil derfor i stor grad måtte basere seg på 
allerede eksisterende data og analyser.  

Et vedtak om oppløsning vil påvirke alle sider av fylkeskommunens virksomhet. Både på kort 
sikt gjennom en prosess som kan bli svært krevende, og på lenger sikt gjennom endrede 
forutsetninger for drift og samfunnsutvikling i nye fylkeskommuner.   

Knappe frister gir også utfordringer når det gjelder medvirkning fra kommuner, andre 
samarbeidsparter og berørte. Kommunene blir i særlig stor grad påvirket av både prosess og 
utfall, og bør bli prioritert.   

Regjeringsplattformen sier at Akershus, Buskerud og Østfold skal gjenopprettes. En fullstendig 
gjenoppretting av disse fylkene vil ikke la seg gjøre på grunn av endrede kommunegrenser og 
Lunner og Jevnakers fylkesbytte, men man kan gjøre en utredning som så langt det lar seg 
gjøre baserer seg på de tidligere fylkesgrensene.  
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Vurdering 
For å sikre et grundig og balansert faglig grunnlag legges det opp til at det lages en selvstendig 
administrativ rapport som skal følge det politiske saksframlegget til fylkestinget og høring i 
kommunene.  

På grunn av tidspress legges det opp til at kommuner og andre aktører får politisk sak og 
administrativ rapport på høring samtidig som den blir oversendt fylkestinget, og får mulighet 
til å uttale seg i forkant av fylkestingets behandling. 

Ansattes representanter skal involveres tidlig og oppfordres til å gjøre egne vurderinger og 
komme med uttalelser til saken ut ifra et ansattperspektiv før behandling i fylkesråd og 
fylkesting 

Konsekvenser 
Det blir knapp tid til å gjennomføre en så kompleks utredning, og det vil kunne gå ut over 
framdriften i andre bestillinger.  

Vurdering av bærekraft 
Bærekraft vil bli vurdert i saken og i den administrative rapporten. I selve arbeidet blir det 
spesielt viktig å fokusere på bærekraftsmål 16: Fred, Rettferdighet og velfungerende 
institusjoner og bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene. Dette for å sikre gode politiske 
og administrative prosesser internt og eksternt. 

Vedtakskompetanse 
Beslutningen treffes med hjemmel i reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i 
Viken og tildeling av innstillingsrett, punkt 3.5.2, c. 
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