
Kommunene i Viken 
v/ Ordfører og Kommunedirektør 
 

Informasjon om planlagt høring av kommunene i Viken 
 
På grunn av særlig knappe tidsfrister ønsker fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og fylkesordfører 
Roger Ryberg å gi en tidlig informasjon om prosess for fylkestingets behandling av sak om å søke 
oppdeling av Viken fylkeskommune, og om når kommunene i Viken vil bli invitert til å bidra med 
høringsinnspill. 
 
Bakgrunn 
Under fylkestingets møte 22.september orienterte fylkesrådsleder om valgresultatets konsekvenser 
for prosess for å følge opp den politiske plattformen for fylkesrådet fra 2019:  

«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.».  
 

Som følge av ny regjeringsplattform er det lagt til rette for en søknad fra fylkestinget i Viken om deling 
av fylket, hvor det skrives følgende: 

«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.» 

 
Med bakgrunn i regjeringsplattformen vedtok fylkesrådet i Viken 14. oktober et mandat for en 
administrativ utredning som vil danne grunnlaget for fylkesrådets sak til fylkestinget om søknad om 
oppdeling av Viken fylkeskommune. Mandatet er tilgjengelig via Vikens nettside: 
https://viken.no/aktuelt/mandat-for-utredning-vedtatt-av-fylkesradet-i-viken.120234.aspx 
 
Denne utredningen vil blant annet kartlegge konsekvenser knyttet til demokrati, økonomi, 
organisasjon, ansattes vilkår, innbyggernes tjenester og nye grenser. Fylkesrådets sak skal fremlegges 
til fylkestingets møte i 16.-17. februar 2022. 
 
Prosess frem til fylkestingets behandling 16.-17. februar 
Administrasjonen i Viken jobber nå med fylkesrådets bestilling, hvor fylkesrådet vil innstille i sak til 
fylkestinget 17. desember.  

• Samme dag vil fylkestinget ved fylkesordfører sende fylkesrådets innstilling med saksutredning 
på høring til kommunene. Planlagt høringsfrist vil bli 1. februar.  

• Viken fylkeskommune oppfordrer kommunene til å legge til rette for å kunne motta og 
behandle høringen på fylkesrådets innstilling til fylkestinget på sak om oppdeling av Viken 
fylkeskommune innenfor tidsrammen 17. desember 2021 til 1. februar 2022.  
 

Videre oppfordrer vi kommunene til å gjøre nødvendige egne forberedelser, når det gjelder 
saksbehandling og beslutningsprosess, for å kunne svare på denne høringen innenfor tidsrammen.  
 
Fylkesrådsleder vil også orientere nærmere om både prosess og sak i digitalt møte med ordførerne 
mandag 1. november. 

https://viken.no/aktuelt/mandat-for-utredning-vedtatt-av-fylkesradet-i-viken.120234.aspx

