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Innledningsvis 
HR-direktør, Vegar Arndal, innleder møtet. Målet med møtet er økt forståelse, innsikt og kompetanse 

rundt innholdet i utredningsarbeidet: Bidrag til ro og trygghet organisasjonen. Videre å få flere innspill 

både til utredningsarbeidet og forberedelse til høringen som hovedsammenslutningene skal delta på 

11.januar 2022. 

Konstituert fylkesdirektør ved fylkesrådslederskontor, Bente Bjerknes, er ansvarlig for gjennomgangen 

av den administrative rapporten på vegne av Viken ledergruppe. Innstilling om fylkesdeling fra 

fylkesrådet til fylkestinget ble fremlagt i dag. Fylkestinget fatter vedtak 23.-24. februar, og sender evt. 

søknad om oppløsning til Stortinget hvis dette vedtas. Utredningsarbeidet er et kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlag som Viken LG er ansvarlig for. Rapport følger fylkesrådets fremlagte sak. Den 

administrative rapporten ble bestilt og utarbeidet i tråd med mandat fra fylkesrådet. Fylkesrådet har 

tolket innholdet i rapporten og lagt vekt på det de er opptatte av. Til saken følger et tilleggsdokument, 

hvor det fremover vil komme tilleggsbestillinger til administrasjonen ved behov. 

I møtet gjennomgås de ulike kapitlene i rapporten i en felles PowerPoint-presentasjon. Grethe Hjelle 

benytter egen presentasjon. Presentasjonene vil bli sendt ut i etterkant av møtet, men er kun til 

internt bruk. 

Bente Bjerknes presenterer overordnet informasjon innledningsvis. 

Kapittel 7 – IKT og digitalisering  

Digitaliseringsdirektør, Anders Aagaard Sørby, orienterer. 

Camilla Landsverk og Jens Gunnar Adolfsen, utdanningsforbundet, synes kapitelet er godt balansert, 

og støtter alternativ 2b, dersom det skulle bli en oppløsning.  

Kapittel 5 – Økonomi 

Grethe Hjelle, økonomidirektør, orienterer om økonomiske konsekvenser som følge av oppdeling av 

Viken. 

Hallstein Rosnes og Jens Gunnar Adolfsen, Utdanningsforbundet, påpeker viktigheten av at tallene 

rundt befolkningsvekst er riktige.  

Anne Lilly Steinsland, Fagforbundet (LO), mener at det bør legges til grunn at prognoser rundt 

befolknings- og elevtallsvekst er usikre. Det blir trukket frem utflytting fra Oslo og at det kommer nye 

toglinjer som eksempler. 

Grethe Hjelle svarer at prognoser som er benyttet ble utarbeidet av Viken i januar, og tallene lå til 

grunn for tiårssenarioet som ble fremlagt for Vikens fylkesting i juni. Prognoser er en illustrasjon hvor 

det er tatt forutsetninger og skissert en trend og utviklingstrekk. Befolkningstall er fra SSB. 

Kapittel 8 – Viken fylkeskommunes samfunnsansvar 

Fylkesdirektør for plan, klima og miljø, Hilde Hermundsgård Heine, orienterer. 

Åsmund Hanevik, Tekna, informerer om at medlemmene som jobber i fylkesadministrasjon i skole og 

tannhelse påpeker at kvaliteten på tjenestene blir vanskeligere å opprettholde i en oppdelingsprosess. 

I den administrative rapporten står det at skole og tannhelse vil bli mindre berørt, og gir feil inntrykk. 



Anne Lilly Steinsland, fagforbundet, støtter Tekna. Hun svarer at planene Viken vedtar gjelder til nye er 

vedtatt, uavhengig av fylkeskommunes organisering. Stiller seg videre undrende til at politikerne har 

kapasitet til å behandle 51 kommuneplaner, og mener at arbeidet blir grundigere i 3.fylkeskommuner i 

samarbeid med kommunene. 

Hilde Hermundsgård Heine svarer at Viken fylkesting er planmyndighet og kan vedta regionale planer 

frem til tre nye fylkesting inntrer. Regionale arealplaner som gjelder 1. januar 2024 vil bli videreført i 

de nye fylkene. En forskrift om deling kan ta stilling til hvordan de regionale planer tas med videre. 

Liv Maren Bjørnstad, samfunnsviterne, støtter Åsmund Hanevik og Anne Lilly Steinsland. Trekker frem 

viktigheten av å skille mellom konsekvenser for tjenesteytingen i prosessen frem mot oppløsning, og 

de nye fylkeskommunenes evne til å løse problemene. 

Stig Hvoslef, Naturviterne, trekker frem at en egen miljøavdeling kanskje ikke finnes i andre fylker enn i 

Viken fylkeskommune, og er undrende til hva som vil skje med miljøområdet ved en oppdeling, og 

mener det vil få større konsekvenser enn hva rapporten tilsier. Bl.a har ikke biologisk mangfold vært 

drevet i de tre tidligere fylkeskommuner og i Viken fylkeskommune har vi to stillinger som jobber med 

dette.  

Jens Gunnar Adolfsen, Utdanningsforbundet, mener at vurderingen av hvor mye skolene og støtte- og 

stabsfunksjoner berøres i 2024 blir synsing, og er for lite konkret. 

Bente Bjerknes understreker at administrasjonen i utredningsarbeidet har lagt vekt på objektive 

hovedlinjer, og å ikke synse.  

Kapitelene 8.4 og 10 – Konsekvenser for bærekraft 

Linda Iren Karlsen Duffy, seksjonsleder ved samfunnsutvikling og tverrfaglig samordning, 

fylkesrådslederskontor, orienterer. 

Stig Hvoslef, Naturviterne, trekker frem at det legges for lite vekt på natur og miljø i rapporten. Det 

vises til at Viken er i gang med et fireårig utviklingsarbeid som skal gi et verktøy for arealregnskap som 

kan legges til grunn for økosystemregnskap i fylkeskommunen. 

Anne Lilly Steinsland, Fagforbundet, synes det er uheldig at det fremstår som at fylkeskommunene 

Buskerud og Østfold ikke er like nasjonalt bærende som Akershus og Viken. 

Hallstein Rosnes, Utdanningsforbundet, mener at det ikke er tvil om at Viken i kraft av sin størrelse er 

en viktig aktør, samtidig overspilles Vikens rolle gjentatte steder i rapporten, og at det 

forvaltningsmessig kan fremstå som et problem at Viken har blitt så stor. 

Jens Gunnar Adolfsen, Utdanningsforbundet, påpeker at arbeidet som har vært gjort i Viken kan tas 

med inn de tre nye fylkene, og viser til bærekraftarbeidet i fylkeskommunen Møre og Romsdal. 

Bente Bjerknes forklarer at Viken har bygd på de gode tingene fra de tre fylkeskommunene, samt bygd 

et fagmiljø på områder som ikke de tidligere fylkeskommunene hadde, som bærekraftarbeid. Evnen til 

å fortsette arbeidet i tre nye fylker er en politisk beslutning hvor prioriteringer vil variere. 



Kapittel 9 – Konsekvenser for demokrati v/Lasse Narjord Thue 

Lasse Narjord Thue, fagkoordinator ved strategisk samarbeid og kommuneregioner, fylkesrådsleders 

kontor, orienterer om konsekvenser for demokrati. 

David Maximilian Graatrud, Norsk lektorlag, påpeker at det gjentatte ganger gjennom rapporten 

nevnes at skolen ikke påvirkes, mens det fremgår det motsatte i dette kapittelet under punktet om 

konsekvenser for demokratiet. Lærerorganisasjonene reagerer på at skolene er holdt på avstand 

samtidig som man ser at konsekvensene slår inn. Tallene som foreligger i rapporten, vil slå ut på 

utdanningsområdet.  

Hallstein Rossnes, Utdanningsforbundet, mener at også i dette kapittelet overspilles Vikens rolle. Han 

henviser til at det i rapporten side 59, konkluderes med å styrke demokratiet. Det er et tynt grunnlag å 

trekke bastante konklusjoner på. Hallstein Rosness og Stig Hvoslef, Naturviterne, bemerker at det ikke 

er riktig å trekke inn styringsmodellene. Dette er et valg kommunene må ta.  

Bente Bjerknes understreker at det er en debatt i politikken rundt demokrati, og derfor er det naturlig 

å knytte noen betraktninger rundt styringsmodell. 

Åsmund Hanevik, Tekna, trekker frem at erfaring viser at interkommunale samarbeid bidrar til mindre 

demokrati. 

Lasse Narjord Thue informerer om at interkommune samarbeid nå er regulert i ny kommunelov, og er 

som følge av det mer gjennomsiktig. 

Kapittel 6 – Fylkeskommunen som arbeidsgiver 

HR-direktør, Vegar Arndal, orienterer. 

David Graaterud, Lektorlaget 

Rapporten er omfattende og det tydelig at det er arbeidsgivers syn som kommer fram. Det er 

forståelse for at det er prioritert fokus på fylkesadministrasjonen. En oppdelingsprosess vil også 

påvirke skolene, spesielt vil det være krevende for støttefunksjonen. Lektorlaget mener at kapittel 6.2 

ikke tar nok hensyn til skolen. 

Jens Adolfsen, Utdanningsforbundet 

Rapporten viser arbeidsgivers syn på virkeligheten og Utdanningsforbundet er ikke like enig i det som 

har kommet fram i rapporten. De trekker fram følgende: 

• I hvor stor grad skolene blir berørt av en oppløsningsprosess. Det må tas høyde for at det er 

støttefunksjoner på plass i overgangen til nye fylkeskommuner. 

• I hvor stor grad Viken fylkeskommune er etablert som en organisasjon. Utdanningsforbundet 

er i tvil om Viken identitet er så godt etablert som det gis uttrykk for. Vi kan bli blendet av at 

det er høyere grad av Viken-identitet i fylkesadministrasjonen enn nedover i linjene. Det er et 

annet syn på dette flere steder i organisasjonen. Utdanningsforbundet kjenner til at noen 

ansatte føler at det er ett av de gamle fylkene som er dominerende og at det gjennomsyrer 

seksjonen eller avdelingen. 

Utdanningsforbundet har erfart at det i Viken fylkeskommune er lang vei mellom politikerne og 

administrasjonen og de ulike nivåene helt ned til klasserommet.  



Medvirkningsprosessene i Viken fylkeskommune har fungert veldig bra. Viken fylkeskommune har en 

HR-direktør som vil vel og som tar medvirkning på alvor.  

I kapittel 6.3 står det at et mindretall i fagmiljøene ønsker en oppdeling og ser på det positivt. 

Utdanningsforbundet spør hvor stort dette mindretallet er- hvor dypt er dette kartlagt. 

Utdanningsforbundet støtter at det er mye vi kan ta med fra Viken fylkeskommune inn i de nye 

fylkeskommunene bl.a.: reglement, nettverk og relasjoner. 

I hvor stor grad bekymringen for kompetanseflukten er reel. Det er vanskelig å si hva som skjer i 

framtida. Vi var bekymret for kompetanseflukt ved etableringen av Viken fylkeskommune. Vi kan 

frykte en kompetanseflukt, men må også stille spørsmål om det andre arbeidsgivere klare for å ta imot 

denne kompetansen.  

Kommentar fra HR-direktør, Vegar Arndal: 

Kompetanseflukten er reel bekymring. Ved etableringen av Viken fylkeskommune var det en 

hypotetisk overtallighet på 200 årsverk. Da var vi generelt ikke bekymret for at folk skulle slutte, men 

for at feil folk skulle slutte. Hvis det går mot en oppdeling, er det noen funksjoner du trenger for å 

drifte virksomhetene. Vegar Arndal oppfordrer til ikke å underkommunisere dette. Dette berører folk 

direkte. Han er bekymret for mange mennesker i fylkesadministrasjonen. Vi må ikke kommunisere et 

budskap som er en belastning for ansatte. 

Anne Steinsland, Fagforbundet:  

Fagforbundet mener at rapporten gjennomgående favoriserer Akershus fylkeskommune og 

underfavoriserer Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. De stiller spørsmål ved hvorfor 

det er større bekymring for at Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune mister fagfolk. 

Fagforbundet tror at fylkeskommunene uansett vil ha mange attraktive stillinger og at folk søker seg til 

fylkeskommunen. Viken fylkeskommune kan bli bra, men den er ikke etablert slik rapporten sier. De 

nye fylkeskommunene kan også bli bra. Det vil bli høy arbeidsbelastning og slitasje i, men på sikt kan 

det bli bra. 

Kommentar fra HR-direktør, Vegar Arndal: 

Rapporten beskriver ikke en nedgradering av Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune, 

men den peker på en situasjon som kan oppstå. I en periode, kan det bli mer krevende for Buskerud 

fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. Organisasjonen blir mer sårbar hvis du ikke har et miljø, 

og det vil berøre enkeltpersoner.  

Rønnaug Nordby Smørås, Delta  

Rapporten er grundig og utfyllende, spesielt med tanke på den korte tiden og kompleksiteten. 

Skole og tannhelse står i fare for å bli mer påvirket enn det som tillegges vekt i rapporten. 

Det er viktig at rapporten avklarer at det vil bli en virksomhetsoverdragelse.  

Det er viktig at rapporten også omtaler medvirkning og viktigheten av det. 

Stig Hvoslef, Naturviterne 

Naturviterne ved skolene oppfatter Østfold- og Buskerud fylkeskommune som tapere, og Akershus 

fylkeskommune som vinner. Medlemmene i Østfold fylkeskommune, har nesten enstemmig en 

negativ holdning til Viken fylkeskommune. De opplever at nye systemer blir tredd ned over hodene på 

dem, at det ikke er god nok forankring og at synergieffektene som ble forespeilet er fraværende. 



Naturviterne deler derfor ikke det synet om at en oppløsning av Viken fylkeskommune vil ha stor 

påvirkning på skolene. 

Det oppleves som positivt at en stor organisasjon som Viken fylkeskommune har et godt faglig 

samhold og mulige for karriereutvikling. Dagens parlamentarisme i Viken fylkeskommune oppleves 

som en tungrodd organisasjon. Det er større avstand til toppen og mindre kontakt med politikerne 

enn tidligere.  

Rapporten kunne vært mer balansert. 

Knut Arve Skålvik, Skolelederforbundet 

Skolelederforbundet mener det er en bra rapport. Skolen vil bli driftet som normalt, gjennom to år 

med omstilling og inn i ny organisasjon. De er svært bekymret for stab- og støttefunksjonen. Det er 

slitne organisasjoner etter pandemien, men det handler om profesjonell yrkesutøvelse uansett hva 

som skjer. De vil gjøre en så god jobb så mulig for at opplæring og utdanning for barn og unge skal bli 

så bra som mulig. 

Åsmund Hanevik, Tekna: 

Tekna trekker fram samferdsel som et særskilt fagfelt som det er viktig å ta vare på. Buskerud 

fylkeskommune og Østfold fylkeskommune vil ikke ha mulighet til å ivareta tjenesten og vedlikeholdet 

på en forsvarlig måte.   

Liv Maren Bjørnstad, Samfunnsviterne 

Samfunnsviterne støtter Tekna i at samferdsel er viktig fagfelt som man må utreder skikkelig. 

Risikovurdering i rapporten kommer frem på en god måte, spesielt med tanke på hvor lite tid man har 

hatt. 

Kapittel 11 – Rettslige rammebetingelser og vurdering ved deling av Viken 

Fylkesadvokat, Geir Atle Mjeldheim, orienterer. 

Vegar Arndal, HR-direktør, ber om at organisasjonene merker seg at det er virksomhetsoverdragelse 

som gjelder i henhold til fylkesrådets innstilling.  

Avslutningsvis 

Bente Bjerknes orienterer om fylkesrådets vedtak, videre prosess og oppsummering av den 

administrative rapporten. Fylkesrådet har levert sin innstilling til fylkestinget.  

23.-24 februar vil fylkestinget behandle sak om evt. søknad om oppdeling av Viken fylkeskommune 

Det blir i forkant av fylkestinget gjennomført høringsmøter via Viken sin nettside. Tillitsvalgte og 

vernetjenesten har digitalt høringsmøte 11. januar.  

Siste frist for innsending av innspill til rapporten i etterkant av dette møtet er  

tirsdag 21. desember kl. 12.00. Det oppfordres til å fortsatt sende inn skriftlige innspill da innspillene 

følger saken helt til Stortinget.  

Vegar Arndal avslutter med å takke for jobben som gjøres, for et godt møte og for et godt samarbeid. 



 

 

         

Akademikerforbundets uttalelse til en eventuell oppløsningsprosess 
og oppløsning av Viken fylkeskommune     

  
 
Anerkjenner rapporten 
Akademikerforbundet vil anerkjenne den administrative rapporten som er lagt fram.  
Beskrivelsene og vurderingene i rapporten er gjenkjennbar. Fra vårt ståsted ser rapporten ut til å tegne 
et riktig bilde av utfordringer og risikofaktorer. Det er sannsynlig at noen risikofaktorer vil være enda 
større enn det som kommer fram i rapporten. Vi vil her peke på noen av dem. 
 
Kompetanseflukt 
Risikoen for å miste verdifull kompetanse i fylkesadministrasjon underveis i delingsprosessen vurderer 
vi som svært stor, kanskje enda større enn det som sies i rapporten. Det merkes allerede nedgang i 
søkning til ledige stillinger.  
 
Omstillingstretthet 
Prosessen med å bygge Viken fylkeskommune har vært svært krevende. Arbeidet startet i 2018 og 
pågår ennå. Helhetlig planverk er ikke ferdig før i 2025. Det er få som har kunnskap om hvor 
omfattende arbeidet egentlig har vært, og det er underkommunisert i den offentlige debatten nå. Det 
er lite fokus på den enorme mengden med timer de ansatte har lagt ned, og gjerne i tillegg til 
ordinære oppgaver. De fleste ansatte relaterer seg til et fag, og ønsker først å fremst å jobbe med 
oppgaver knyttet til faget. Mange har i flere år nå i tillegg jobbet mye med oppgaver knyttet til å bygge 
Viken fylkeskommune og mange kjenner på at det er krevende å skulle gå på en ny omstillingsprosess, 
når man endelig skulle begynne å ha fullt fokus på fag igjen. 
 
IT-systemer 
Risikoen for at alle fagområder og virksomheter får store utfordringer med it-systemer i overgangen 
vurderes som svært stor. Vi anser det som sannsynlig at dette vil påvirke også tannhelsetjenesten og 
de videregående skolene i større grad enn det man har trodd til nå. Erfaringer fra etableringen av 
Viken fylkeskommune er at IT-utfordringene med overgangen strekker seg over flere år.  
 
Økonomi 
Økonomien blir vesentlig dårligere for Buskerud og Østfold, i hele den første tiårsperioden. Vi anser at 
dette vil påvirke også tannhelsetjenesten og de videregående skolene i større grad enn det man har 
trodd til nå.  
 
Ambisjonsnivået må ned 
Ambisjonsnivået må gå ned, og dette vil gjenspeile seg i mange tjenester og tilskuddsordninger i årene 
fremover.  
 
Fylkesadministrasjonen server ulike fagmiljøer i kommunene, og bidrar til kompetanseheving og 
nettverksbygging, også inn mot utdannings- og forskningsinstitusjonene. Viken har forsterket dette på 
mange områder, kanskje særlig overfor administrativt ansatte i kommunene. Flere kommuner har fått 
tilgang til flere tilskuddsordninger, og har blitt knyttet sterkere til aktuelle nettverk. Dette arbeidet må 
svært sannsynlig skaleres ned.   
 
Medlemsundersøkelse 

Akademikerforbundet har flest av sine medlemmer i fylkesadministrasjon og 
skoleadministrasjon, men også i skoler og virksomheter. I en undersøkelse svarer 58 % av de 



 

 

som har deltatt at de ikke ønsker en oppdeling av Viken. 26 % svarer at de ønsker en deling. 
Ellers er besvarelsene noe delt når det kommer til fordeler og ulemper med å beholde eller 
dele opp fylkeskommunen.  
 
NB! Undersøkelsen er gjennomført før den administrative rapporten ble lagt fram. 
 
 
Akademikerforbundet oppfordrer arbeidsgiver til å sikre at de ansatte sine stemmer kommer 
frem i den videre prosessen. 
 
21. desember 2021 
 
Med vennlig hilsen 
Torunn Korneliussen og Tora Flovik Aune 
Tillitsvalgte 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arkitektenes fagforbunds innspill til den administrative utredningen 
 

Generelt er dette en saklig og grundig utredning, sett i lys av den knappe tiden som var til rådighet. 

Den synliggjør hvor omfattende konsekvensene av en eventuell oppløsningsprosess og inndeling til tre 

nye fylker vil kunne bli. Utredningen peker på mange av de samme konsekvensene AFAG ga i vår 

vurdering (vedlagt utredningen), og den gir på mange områder et virkelighetsbilde som er 

gjenkjennbart. Spesielt vil det være en utfordring å ha tilstrekkelig fagkompetanse og store nok 

fagmiljø, som igjen vil gå utover Vikens evne til å levere tjenester i tiden fremover. De nye fylkene 

Akershus, Buskerud og Østfold vil også være svært ulikt bemannet med fagmiljø utfra den sannsynlige 

tilhørigheten for dagens ansatte. Utredningen peker også på en svært ulik økonomisk situasjon for de 

tre fylkene. 

AFAG tar ikke politisk standpunkt til om Viken bør oppløses eller ikke, men er opptatt av at det fattes 

et vedtak basert på best mulig kunnskapsgrunnlag, som den administrative utredningen bidrar til, og 

at det ses i lys av dagens situasjon. Det vil også være viktig å skille ut hva som handler om Viken som 

fylke, og hva som handler om politisk styringsform, etableringsprosess, nye systemer og pandemi. Å 

sette i gang en oppløsningsprosess direkte etter en etableringsprosess, som også inkluderte en 

krisesituasjon med pandemi, vil være svært belastende. AFAG finner ingen positive konsekvenser av 

en oppløsningsprosess. 

Det er ingen tvil om at noen områder og fagmiljø vil berøres i større grad enn andre, og da også 

ansatte som er tilknyttet disse. Våre medlemmer er tilknyttet små fagmiljø i fire rådsområder og vil 

berøres i ulik grad, men alle er sårbare for en fragmentering av fagmiljø. Medlemmer i Samferdsel og 

seksjon Skolebygg vil sannsynligvis berøres i større grad enn de øvrige.  

Samferdsel er spesielt utsatt for negative konsekvenser under en ev. oppløsningsprosess og i 

etablering av tre nye fylker, som vil forløpe over flere år.  

Konsekvenser for bærekraft (Kap. 10, s. 67) 

Utredningen konkluderer med at: «Ut ifra dette vurderes en fylkesdeling til at det ikke vil være en 

bærekraftig bruk verken av samfunnets økonomiske ressurser, eller menneskelige ressurser og 

kompetanse.» 

Viken har vedtatt FNs 17 bærekraftmål som styrende. Utredningen trekker frem konsekvenser for 

bærekraft og peker på at en ev. oppløsning av Viken vil kunne ha negative konsekvenser for 

bærekraftarbeidet og mål om at klimautslippene i Viken reduseres med minst 80 prosent innen 2030. 

Dette er ambisiøst, noe som krever at det pågår kontinuerlig utvikling innenfor feltet, og at arbeidet 

med å nå målet ikke stopper opp som følge av en ev. oppløsning. AFAG mener det er viktig at 

konsekvensene for bærekraft veier tungt. 

Utredningen anslår en kostnad på opptil 440 mill. kroner for kostnader til politisk styring, 

prosjektledelse og øvrige prosjektutgifter og IKT/digitalisering. I tillegg kommer 

«transaksjonskostnader». Totalt kan kostnader ved både etableringen av Viken og oppløsingen bli 

nærmere 1 milliard kroner. Dette er en stor kostnad for samfunnet, som ikke virker økonomisk 

bærekraftig. Fylkeskommunen må i dag gjøre tøffe prioriteringer når det gjelder blant annet 

skoleinvesteringer og samferdselstiltak. Det vil være kritisk at det bevilges statlige midler som dekker 

kostnadene for at det skal være mulig å gjennomføre en oppløsning av Viken. 

Konsekvenser for Viken fylkeskommune som tjenesteprodusent (kap. 1, side 8) 



 

Det står under konsekvenser for Viken fylkeskommune som tjenesteprodusent (kap. 1, s. 8) at 

«Hovedtyngden av fylkeskommunens tjenesteproduksjon er knyttet til områdene for samferdsel, 

tannhelse og videregående opplæring. Ved en deling til tre nye fylkeskommuner er det lite trolig at 

basisen i tjenesteproduksjonen på disse områdene blir berørt i særlig grad.»  

AFAG mener det er stor grunn til å tro at det meste av tjenesteproduksjonen for samferdselsområdet 

vil bli sterkt berørt i en ev. oppløsningsprosess og frem til nye fylker er godt etablerte. Samferdsel har i 

tillegg støttefunksjoner i andre rådsområder som er kritiske at er operative, som blant annet 

anskaffelser, annen juridisk bistand og IKT-systemer/digitalisering. 

Interkommunalt samarbeid - samferdsel: 

Som utredningen peker på, vil det være viktig å se på muligheter for å holde enkelte områder samlet 

etter en ev. fylkesdeling, som samferdselsområdet. Til sammenligning med Viken var tidligere Region 

øst i Statens vegvesen før regionreformen tilsvarenende Viken i befolkning med 1,3 millioner. Det 

omfattet tidligere Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold fylker (areal nær 62.000 km2). For å nå mål 

om bærekraft er samordnet areal- og transportplanlegging svært viktig, og da er langsiktighet og 

helhetlig planlegging i et større geografisk område av betydning (jf. arbeid med regional plan for areal 

og mobilitet). 

Risikovurdering (vedlegg 5)  

Risikovurderingen som er vedlagt utredningen peker på at kompetanseflukt er den mest kritiske 

risikofaktoren. I en tid med godt arbeidsmarked, både i offentlig og privat sektor, vil det være 

krevende både å rekruttere og å beholde ansatte i Viken, selv uavhengig av en eventuell 

oppløsningsprosess. Her er Samferdsel spesielt utsatt. Det er viktig at det innføres tiltak raskt for å 

redusere denne risikoen i størst mulig grad. 

 

På vegne av AFAG-medlemmer i Viken fylkeskommune, 

Silje Andrea Sæverud, hovedtillitsvalgt 

Inger B. Kolseth, vara 

Oslo, 21.12.2021 



      Drammen, 16.12.21 
 
 

INNSPEL TIL “VIKEN FYLKESKOMMUNE – KONSEKVENSER VED 

FYLKESDELING – ADMINISTRATIV RAPPORT”.  
 

I fylkesadministrasjonen har Bibliotekarforbundet medlemmer ved fylkesbiblioteket. For 

øvrig består medlemsmassen av skulebibliotekarar ved dei vidaregåande skulane.  

Bibliotekarforbundet i Viken fylkeskommune har følgjande innspel og kommentarar til 

rapporten, i all hovudsak er desse knytta til kapittel 6 om fylkeskommunen som arbeidsgivar.  

 

Vi støttar hovudtrekka i kapittelet. Den viktigaste ressursen for fylkeskommunen er dei 

tilsette. For medlemmene våre ved fylkesbiblioteket vil det medføre høg belastning å stå i ein 

prosess kor det vil bli forventa at ein både skal drive med drift og utvikling innanfor Viken 

sine rammer, samtidig som ein skal gjennom ein ny omstillingsfase. I medlemsundersøkelsen 

som vart gjennomført i haust vart det peikt på at den største gevinsten med storfylket Viken 

er at fagmiljøa er blitt større. Ein del av dei nytilsette har søkt seg til Viken fordi størrelsen 

har gitt faglege musklar som ein ellers ikkje ville hatt, eller kjem til å få ved ei deling. 

Spesielt skulebibliotekarane i Østfold, men også til ein viss grad i Buskerud, har meldt tilbake 

at den faglege støtta frå fylkesbiblioteket er ein av dei store fordelene ved Viken. Spesielt stor 

uro vil det vere knytta til innkjøpet av nytt biblioteksystem, og kva som skjer med slike store 

prosjekt i tida etter at delingsprosessen er gjennomført.    

 

Dette vil ikkje minst bli kritisk for Østfold sin del. Per i dag er det to personar som soknar til 

fylkesbiblioteket sin lokasjon i Fredrikstad. At folkebibliotek og skulebiblioteka ved dei 

vidaregåande skulane i Østfold kjem til å lide under ein slik ressursmangel seier seg sjølv.  

I den samanhengen seier rapporten lite om kva fylke dei tilsette kjem til å jobbe i etter 

tilbakeføringa. Vil kvar enkelt tilsett kunne komme med ønske om dette? Vil nokon som 

tidlegare var tilsett i Akershus bli plassert i Østfold som kompensasjon? Desse spørsmåla er 

eigna til å skape stor uro blant dei tilsette, og prosessen rundt dette må få høg prioritet dersom 

fylkestinget vedtar at ein vil søke om deling.  

 

Bibliotekarforbundet takkar for ein grundig rapport.  

 

Med helsing  

Stig Elvis Furset 

HTV Bibliotekarforbundet  



   

 
 

 

INNSPILL TIL ADMINISTRATIV RAPPORT VED EN EVENTUELL OPPLØSNING AV VIKEN 
 

INNLEDNING  

 
Delta organiserer i underkant av 500 ansatte i Viken fylkeskommune fordelt over hele organisasjonen, 

og organiserer bredt i mange fag- og yrkesgrupper.  

 

Vi mener generelt den administrative rapporten er grundig og utfyllende med bakgrunn i 

kompleksiteten og tiden arbeidsgiver har hatt til disposisjon. Rapporten mangler en evaluering av 

hvordan fylkeskommunen leverer tjenester i forhold til hvordan de tre tidligere fylkene leverte 

tjenester, samt hvordan eventuelle nye fylker vil levere tjenestene. En slik evaluering ville gjort 

beslutningsgrunnlaget mye bedre.  

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 

Rapporten anslår relativt store kostander for en oppdeling av Viken. Kostnadene er i størrelsesorden 

med kostnadene ved opprettelse av Viken.  

• Dersom de tre nye fylkene må ta store deler av kostnadene ved en fylkesoppdeling, vil dette 

gå ut over tjenestetilbudet der vi har de største budsjettene; videregående opplæring, 

tannhelse og samferdsel. Dette mener vi er svært uheldig. 

• I rapportens pkt 11.13.2 pekes det på mange ulemper ved interkommunalt samarbeid, blant 

annet svekkelse av fylkestingets økonomiske kontroll, prioriterings- og styringsevne.  

Det kan for oss se ut som om det man vinner på en oppdeling av Viken går til spille i 

manglende kontroll ved denne typen samarbeidsformer.  

• Flere av våre medlemmer peker på at en eventuell oppløsningsprosess vil være 

samfunnsøkonomisk kostbar. 

 

KONSEKVENSER FOR FYLKESKOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 
 

Delta støtter arbeidsgivers anbefaling og fylkesrådets innstilling om at reglene om 

virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse ved en eventuell fylkesdeling. Dette vil trygge de 

ansatte i en eventuell oppdelingsprosess og vil trolig minske risikoen noe for kompetanseflukt. 

 

Delta mener at arbeidsgiver har undervurdert konsekvensene for samferdsel, tannhelse og 

videregående opplæring i en eventuell oppløsningsprosess. Arbeidsgiver har forutsatt at IKT-systemer 

og støttefunksjoner er stabilt i en eventuell oppløsningsprosess. Vi anser det som svært sannsynlig at 

dette ikke vil være stabilt. 

 

Som tillitsvalgte får vi tilbakemelding om at ansatte i fylkesadministrasjonen som har ytt ekstra for at 

vi skal få til dette sammen, nå begynner å bli slitne etter fire år i omstilling. Vi er spesielt bekymret for 

lederne som har stått i et ekstremt press. En eventuell oppdeling av Viken vil føre til fire nye år med 

store omstillinger og store arbeidsbelastninger. En omorganisering fører med seg en uoversiktlig og til 

dels kaotisk situasjon der strukturer og rutiner oppleves som mangelfulle og flytende.  

 

Vi opplever at medlemmer som ønsker en oppløsning av Viken, er motivert for å være i omstilling, 

mens de som ønsker at Viken skal bestå, mangler denne motivasjonen. For ansatte som har jobbet mye 

med organiseringen av Viken, vil en eventuell oppløsning bli svært krevende. 



   

 

KONSEKVENSER FOR IKT OG DIGITALISERING 
 

Delta organiserer mange ansatte på Digitalisering og vil spesielt trekke frem punkt 7.12 Risiko og 

sårbarhet. Punket er svært relevant, og det er viktig å ta dette punktet på største alvor. Det vil være 

krevende å få på plass tilfredsstillende IKT funksjoner selv om alt går etter planen. Når 

risikovurderingen for å miste nøkkelpersonell har en risikofaktor på 25, er det svært sannsynlig at alle 

brukergrupper av IKT vil bli berørt av en eventuell oppløsningsprosess. 

 

SUKSESSFAKTORER VED OPPRETTELSE AV VIKEN – OVERFØRINGSVERDI? 
 

Etter evaluering av sammenslåingsprosessen ble den brede medvirkningen fra tillitsvalgte trukket frem 

som en suksessfaktor. Denne involveringen skjedde gjennom 

• Partssammensatt utvalg 

• Dialog og drøftinger med hovedsammenslutningene i de tre fylkene (felles) 

• Dialog og drøfting med alle hovedtillitsvalgte 

• Arbeidsgrupper 

Arbeidet som ble gjort munnet ut i et felles mål – Viken.  

 

Ved en eventuell oppløsning vil det ta lang tid før strukturen for de tre nye fylkene er på plass. Dette 

vil gjøre den reelle medvirkningen vanskelig fordi vi som tillitsvalgte mangler kunnskap om hvor og 

hvordan vi kan medvirke. 

 

Ved et eventuelt vedtak i Stortinget om oppløsning i juli, vil arbeidet først kunne starte i august. Dette 

betyr at en eventuell opprettelse av tre fylker må gjøres på 1 år og 4 mnd, mens Viken ble dannet på 

drøyt 2 år.  

 

Vi er redde for at arbeidsgruppene og medvirkningen som var så viktige for forankring av prosessen 

blir salderingspost og skadelidende. Det er viktig med økt frikjøp i etableringen og en tidlig avklaring 

på frikjøp i de tre fylkene. 

 

VURDERING AV KONSEKVENSER AV EN EVENTUELL INNDELING «TILBAKE» TIL 

AKERSHUS, BUSKERUD OG ØSTFOLD 
 

Som vi pekte på i konsekvensinnspillet vårt, er det både fordeler og ulemper ved en eventuell 

oppdeling. 

 

FORDELER 

• En mindre organisasjon kan gi kortere vei til beslutningene, mindre avstand til 

samarbeidspartnere og mindre konflikt mellom virksomhetene internt i fylkeskommunen. 

• Større sjans for at enkeltansatte kan komme igjennom med sine innspill/syn ved en mindre 

organisasjon. 

• Mange mener det kan bli lettere å jobbe på tvers av fagområder i en mindre organisasjon. 

• En mindre organisasjon vil sannsynligvis gjøre det enklere for brukerne å finne frem til rett 

saksbehandler både for interne og eksterne brukere. 

• Større mulighet for nærhet til brukerne og dermed lettere å yte bedre tjenester. 

• Arbeidsmiljøer blir i større grad samlet på en lokasjon noe som kan skape bedre arbeidsmiljø, 

mer samarbeid mellom kollegaer og bedre samhold innenfor hver enkelt 

avdeling/seksjon/enhet. 

• Enklere å skape kollegialt fellesskap. 

• Mindre reisevirksomhet og kortere avstander. 

 

ULEMPER 

• Fagmiljøene blir mindre, og noen fagmiljøer vil bli borte. Det pekes på at den faglige 

utviklingen har vært svært stor for ansatte innenfor flere fagmiljøer. 

• Det vil måtte bli flere generalister og færre spesialister innenfor fagområdene. 



   

• Mindre profesjonalitet i arbeidsgiverrollen og i tjenesteyting. Dette kan føre til forskjell i 

tjenester som tilbys innbyggere og forskjell i støtte som gis egne virksomheter. 

• Vi vil måtte starte på nytt med organisering og ikke utvikle organiseringen av Viken. 

• Ressurser i administrasjonen knyttes i lang tid opp til interne prosesser, i stede for å brukes på 

tjenester til interne virksomheter, kommuner og innbyggere. 

• Sannsynlig med store utgifter til omorganisering som vil gi mindre midler til å løse 

samfunnsoppdraget. 

• Det er opprettet fagmiljøer i Viken som ikke blir videreført i tre fylker. Usikkerheten for 

ansatte i disse miljøene, men også for de som er tilsatt etter 01.01.2020 vil være stor. 

• Interne karrieremuligheter blir færre, og det vil mer krevende å omplassere overtallige ved 

eventuelle nedbemanninger/endringer i tjenestetilbud. 

• Mange har stor faglig glede av nye kolleger og vil føle på et tap ved en eventuell oppsplitting. 

• Det er for sent å splitte opp Viken fordi det ikke er noe å gå tilbake til. 

 

 

HOVEDTILLITSVALGTE I DELTA, VIKEN FYLKESKOMMUNE 
 
Jonill Engesæter  Lene Løwing Torp  Rønnaug Nordby Smørås 



 

 

 

 

Econas innspill til administrativ utredning om konsekvenser av en 

fylkesdeling. 

 

Econas hovedtillitsvalgte i Viken fylkeskommune, tar den administrative utredningen om 

konsekvenser av en eventuell deling av Viken fylkeskommune til orientering. 

Hovedtillitsvalgt vil ivareta medlemmenes rettigheter og interesser dersom fylkestinget 

ønsker en oppløsning, og vil samarbeide med arbeidsgiver om dette. 

 

 

 

 

 

 

Hans Arne Bjerkemyr 

HTV for Econa 

Sarpsborg, 20 desember 2021. 
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FAGFORBUNDET  

Viken fylkeskommune 

 

 15.12.2021 

 

 
Fagforbundet har mottatt utredningen fra administrasjonen i Viken 

fylkeskommune til uttalelse 
 

Utredningen peker på viktige momenter som vi kan slutte oss til, men også mange 

synspunkter vi ikke kjenner oss igjen i. Vi mener utredningen har en slagside med et ønske 

om å bevare Viken fylkeskommune, og tegner et litt for positivt bilde av hvor langt vi har 

kommet i å etablere organisasjonen. Nedstengning i store deler av perioden er nok en av 

årsakene, men også at det er en stor og tung organisasjon som tar tid å forme. Selv om det ser 

ut som om noen miljøer er fornøyde, er det i vår medlemsundersøkelse mange som ikke er 

fornøyd. I utredningen slås det fast at Viken fylkeskommune ikke har fått erfare ordinær drift 

på grunn av omstillinger og pandemi. Dette kan vi slutte oss til. 

 

Ut fra beskrivelsen kan det oppfattes som om det er tidligere Akershus som driver Viken 

framover, mens Buskerud og Østfold ikke holder mål hverken før sammenslåingen eller etter 

en oppløsning. Det er viktig å påpeke at dette ikke er noe Fagforbundet erfarer og at hensikten 

nok heller ikke er at det skal oppfattes slik fra administrasjonen side. Dette vil vi kommentere 

i noen av enkeltpunktene.  

 

Endringsprosesser er krevende og sliter på ansatte i administrasjonen, slår utredningen fast. 

Dette er vi enig i. Mange har jobbet mye både under og etter etableringen av Viken, og det vil 

man også måtte gjøre ved en eventuell oppløsning. Ansatte er flinke på endring, noe som gjør 

det lettere sies det i utredningen, men fortsatt vil det være en stor arbeidsbelastning for 

enkelte. Risikoen for at ansatte slutter er til stede, og det har mange også gjort i løpet av 

etableringen av Viken fylkeskommune. 

 

Utredningen slår videre fast at nøkkelpersonell vil slutte, og dette vil kunne medføre at 

Buskerud og Østfold vil få problemer i et splittet fylke. Hva er årsaken til dette? Er det 

vanskeligere å rekruttere folk i disse fylkene enn i Akershus? Eller er det slik at de som er 

erstattet i fylkeskommunen kommer fra Akershus og Oslo-området? Det er i så fall en av 

utfordringene med dagens organisering, at folk som er bosatt langt fra hovedkontoret ikke 

søker jobber i Viken sentralt. En etablering nærmere der søkerne bor, vil avhjelpe dette. Det 

er viktig at reglene for virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse, og Fagforbundet 

antar at dette vil motvirke at ansatte slutter. 

 

Viken fylkeskommune har klart å skape en organisasjon som er samlet og enhetlig, slår 

utredningen fast. Dette er ikke inntrykket Fagforbundet sitter igjen med når vi leser 

rapportene fra organisasjonene om hva de ansatte mener. Her ser vi at noen synes det er for 

stort og at de ikke blir hørt, sett eller får svar på sine utfordringer. På sikt forventes det at nye 

fylkeskommuner vil bli like gode som Viken er i dag, når organisasjonene har etablert seg. 

Dette er bra, men heller ikke uventet da de tidligere fylkeskommunene fungerte bra før 

tvangssammenslåingen. Viken kan også bli bra, men også her gjenstår det mye arbeid.  

Det sies at det vil bli vanskelig for Buskerud og Østfold økonomisk som selvstendige fylker, 

og at de etter kort tid vil gå med underskudd. Begrunnelsen for dette er at det vil være en 

lavere befolkningsutvikling i disse fylkene enn ellers i landet, og dermed mindre frie 
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inntekter. I vedlegget står det at befolkningsveksten vil være lavere enn i Akershus, men 

høyere enn resten av landet. Hva er riktig prognose og utvikling? 

 

Viken fylkeskommune har i form av sin størrelse, kompetanse og sterke fagmiljøer 

opparbeidet seg en posisjon hos nasjonale myndigheter og forskningsmiljøer. Har dette gått på 

bekostning av lokal tilhørighet og utkantene i fylkeskommunen? Nærhet til kommuner, 

lokalmiljø og innbyggerne er et viktig demokratisk gode.  

 

Fagmiljøene vil bli svekket ved en oppdeling. Dette kan bøtes på med samarbeid på tvers, og 

at ikke alle områder blir oppsplittet. Digitalisering er nevnt spesielt. Digitalisering vil kunne 

bestå en tid etter oppdeling av fylket, for å minke risikoen for bortfall av datatjenester. Dette 

er fornuftig en tid framover, slik at de nye fylkeskommunene kan avgjøre om de ønsker en 

oppdeling etter hvert som ting kommer på plass i organisasjonen. Samferdsel er også et 

område hvor samarbeid over fylkesgrensene kan være en fordel, selv om det blir tre 

fylkeskommuner i framtiden. De nye oppgavene med fylkesveier har gitt fylkeskommunen 

nye medarbeidere. For deler av samferdsel vil nok en oppdeling oppleves som en ulempe, og 

medføre at noen vil ønske å avslutte arbeidsforholdet. Dette må løses på en måte som gjør det 

attraktivt å jobbe i en fylkeskommune, selv om den blir mindre. Også i dag er samferdsel delt 

inn i områder som tilsvarer de gamle fylkene. 

  

Det sies at tjenesteområdene med ca. 10 000 ansatte ikke vil bli berørt i særlig grad, foruten at 

det vil være mindre kapasitet i fylkesadministrasjon. Sammenslåingen til Viken 

fylkeskommune berørte også virksomhetene, selv om det var i mindre omfang. Eksempel på 

dette er endringer med nye ledere, nye rådgivere, nye veier til informasjon og nye 

datasystemer. Fagforbundet er av den oppfatning at en eventuell oppløsning også vil merkes 

ute på virksomhetene med endringer, og at dette må hensyntas. 

 

Det er viktig at den utarbeidede risikovurderingen blir fulgt opp. Medvirkning fra 

vernetjenesten og organisasjonene må være høyt prioritert ved en eventuell oppløsning. Dette 

vil være en demper på eventuelle konflikter, og føre til at arbeidet går smidigere.  

 

 

Fagforbundet i Viken fylkeskommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innspill fra Forskerforbundet - administrativ rapport 

Vi viser til den administrative rapporten utarbeidet på oppdrag og mandat fra fylkesrådet i Viken, samt 

drøftingsmøte den 17. desember. 

Forskerforbundet mener rapporten generelt er gjennomarbeidet og utfyllende. Vi har følgende 

innspill/kommentarer: 

1. Økonomi. Det foreligger nå anslag på prosjekt- og etableringskostnader. Samtidig er det 

skissert økonomiske konsekvenser som følge av en oppdeling av Viken, inkl. et fremtidig 

økonomisk scenario for de tre fylkene. Vi mener det er viktig at det forklares grundig hvilke 

beregninger som ligger til grunn, og vi understreker betydningen av at det er realistiske og 

forståelige økonomisk scenarioer som presenteres, både for politikerne og alle oss andre. Vi 

antar at beregningene vil endre seg underveis i prosessen. For å unngå misforståelser og 

unødvendig støy, vil det derfor være avgjørende at all informasjon som presenteres er 

realistisk og godt forklart. Informasjonen må formidles på fylkeskommunens nettsider, og 

holdes oppdatert. 

 

2. Tidsplan/milepælsplan for oppløsningen. Det hadde vært en fordel om det forelå en klar 

tidsplan/milepælsplan for oppløsningen i begynnelsen av utredningsdokumentet. I og med at 

dokumentet ikke endres, bør det fremover finnes en lett tilgjengelig og til enhver tid 

oppdatert tidsplan. Vi registrerer at det er laget en god og informativ tidslinje på 

fylkeskommunens hjemmeside om Vikens fremtid, og denne bør holdes oppdatert.   

 

3. Viken-identitet. Forskerforbundet mener at dokumentet gjennomgående gir inntrykk av at 

Viken fylkeskommune er en samlet, veletablert og enhetlig organisasjon. Vi mener denne 

fremstillingen er noe ubalansert, og mange ansatte i sentraladministrasjonen vil ikke kjenne 

seg igjen i denne beskrivelsen. Viken har etter vårt syn ennå ikke klart å bygge opp en felles 

identitet/kultur. Innenfor flere nivåer i organisasjonen oppleves det at fylkeskommunen 

fremdeles driftes med de tidligere fylkeskommunene som modell, der ulike miljøer fra Østfold, 

Buskerud og Akershus ønsker å få drive videre slik en er vant til. For ansatte kan dette 

oppleves splittende, ikke samlende.  

 

4. Berørte ansatte. De ansatte vil bære en stor del av konsekvensen ved en oppløsning. 

Utredningen gjennomgår konsekvensene for rådsområdene, men det burde ha kommet 

tydeligere fram at det sannsynligvis er de ansatte (og politikerne) som vil bli sterkest berørt av 

oppløsningen. 

 

5. Lønnsharmonisering. Vi er usikre på om dette hører til rapporten, eller om dette er et tema 

som først blir aktuelt ved en evt. oppløsning. Det er satt av midler i budsjettet for 2022 til 

lønnsharmonisering. Vil denne harmoniseringen stoppes ved en oppløsning av Viken? 

 

 

Forskerforbundet ved Viken fylkeskommune  

 



Drøftings- og informasjonsmøte 17.12.21  
Innspill fra fylkeshovedverneombudet til administrasjonens utredning om fylkesdeling  
  
 

Fylkeshovedverneombudet understreker at en eventuell beslutning om oppløsning av Viken 

fylkeskommune vil ha en merkbar effekt på de ansattes arbeidsmiljø, og spesielt for de ansatte i 

fylkesadministrasjonen. Risikovurderingen av arbeidsmiljørelaterte aspekter knyttet til et eventuelt 

oppløsningsvedtak om Viken fylkeskommune   viser risikofaktorer og nødvendige risikodempende 

tiltak. For enkelte av risikofaktorene er risiko for sykefravær og negativ arbeidshelse særdeles 

høyt. Hensikten med risikovurderingen er å kartlegge forhold hvor det er behov for å iverksette tiltak 

for å senke risiko for negativ påvirkning på arbeidsmiljøet, dersom en beslutning om å sende søknad 

om oppløsning fattes. Det er fortsatt et svært høyt arbeidspress i organisasjonen og vi ser en slitasje 

som også har kommet tydelig fram i medarbeiderundersøkelsen. Beslutninger om og ressurser 

til nødvendige risikodempende tiltak i en eventuell omstillingsperiode, må prioriteres politisk og 

administrativt.  

 

I den administrative utredningen vurderes organisasjonen Viken FK å være etablert. Vi ser samtidig at 

det er områder i organisasjonen hvor det er behov for å jobbe videre med utvikling av felleskultur, 

arbeidsform og rolleavklaringer. I en overgangsperiode med ekstra arbeid for å avvikle, etablere nytt, 

og samtidig levere på Viken oppdrag, kan det da oppstå ytterligere risiko for konflikter i 

arbeidsmiljøet.    

 

Da risikovurderingen ble behandlet i HAMU, ble det understreket at hvorvidt det er ansatte i 

fylkesadministrasjonen som i størst grad vil bli direkte berørt av en beslutning om fylkesdeling, er 

betinget av at fylkesadministrasjonen klarer å levere på oppgaver, stab og støttetjenester 

ut mot virksomhetene.    

Dersom Fylkestinget beslutter å søke om å oppløse Viken FK så vil det ha en direkte effekt på de 

ansattes arbeidsmiljø som må tas hensyn til.    

  

  

Fylkeshovedverneombudet   17.12.21  

  

 



 

 
Keysers gate 5, 0165 Oslo, telefon 22 03 34 00, www.naturviterne.no 

Kommentar til adm. rapport om deling av Viken fylkeskommune 
 
Til administrasjonens rapport ønsker Naturviterne å påpeke at det er en del utfordringer som bør løftes 
fram knyttet til området klima og miljø. Etter sammenslåingen av fylkene er vannregion-strukturen 
endret. Det må følgelig avklares hvor ny vannregionmyndighet skal legges. De tidligere fylkeskommunene 
hadde lite ressurser til vilt- og fiskeforvaltning, et ansvar som ble flyttet fra Fylkesmannen med 
regionreformen i 2010. Viken fylkeskommune har styrket dette arbeidsområdet i betydelig rad, og blant 
annet opprettet et velfungerende nettverk som Viken-kommunene drar nytte av.  

Det er i løpet av 2000-tallet blitt et stadig større behov for fylkeskommunal innsats for biologisk mangfold 
og støtte til kommunens arbeid med naturforvaltning. Viken fylkeskommune har avsatt ressurser til dette 
arbeidet, ressurser som ikke fantes i de tre tidligere fylkeskommunene. Fylkeskommunen har i denne 
sammenheng igangsatt et fireårig prosjekt for å etablere arealregnskap i kommunal sektor, som grunnlag 
for økosystemregnskap. Dette vil være et virkemiddel for bærekraftig natur- og arealforvaltning, og vil 
også ha betydning som et virkemiddel for å styrke demokratiet i kommunene.  

Viken fylkeskommune har styrket sitt arbeid for klimainnsats i kommunene, og opprettet kommune-
samarbeidet «Klima Viken» som en viktig arena for økt, systematisk klima-arbeid i kommunene. Det vil 
være formålstjenlig å videreutvikle Klima Viken og arealregnskap-prosjektet i Viken også om det skjer en 
deling av Viken fylkeskommune. Også arbeidet med miljøsertifisering av fylkeskommunen bør få en 
løsning som gjør at arbeidet ikke vil bli svekket.  

Til rapportteksten kan nevnes at vi i oversikten over nettverk på side 64-64 savner nettverkene knyttet til 
Innlandet og Viken vannregion. Vi savner videre nettverk for viltforvaltning som er etablert av Viken 
fylkeskommune, og nettverket Klima Viken som er etablert med 46 Viken-kommuner i år. 
 

Om området Samferdsel vil vi kort oppsummere følgende punkter som viktige for Naturviterne: 
Negative konsekvenser ved deling er: 
• Mindre fagmiljøer. 

• Mindre helhetlig veiforvaltning (fragmentering av veieierskap). 

• Lavere muligheter for hver fylkeskommune å beholde spesialkompetanse. 

• Mindre attraktiv arbeidsplass for flere fagmiljøer. 

• Tap av spesialkompetanse. 

• Økt behov for eksterne konsulenter. 

• Behov for økt rekruttering for å beholde lik kvalitet mellom fylkeskommunene, men trolig lite gjennomførbart pga. 
forskjellig økonomi. 

• Større sannsynlighet for forskjellig prioriteringer pga. ulik økonomi. 

• Økt forskjell i bærekraft og miljøarbeid pga. tilgjengelig økonomi og ressurspersoner, og forskjellig politiske 
prioriteringer. 

 

Positive konsekvenser er: 
• Mer oversiktlig over kolleger og lettere å finne rett kontaktperson. 
• Økt lokal tilhørighet. 

 
 
Oslo, 21.12.21, 
 
Vennlig hilsen 
Stig Hvoslef 
413 53 494 

 – hovedtillitsvalgt 

http://www.naturviterne.no/
http://www.naturviterne.no/


 

 



Norsk lektorlags Innspill til administrativ utredning: 
 

Den administrative rapporten er et omfattende stykke arbeid og går gjennom 

problemstillingene ved en oppdeling. Samtidig er det vår oppfatning er at dette er 

arbeidsgivers dokument, og at beskrivelser og framskrivinger tar utgangspunkt i hvordan 

administrasjonen opplever virkeligheten. Det er ikke aktuelt for hovedtillitsvalgte i Norsk 

Lektorlag å ta politisk stilling til en eventuell oppløsning av Viken, noe vi også gjorde klart i 

vårt skriftlige innspill. 

 

Jeg har forståelse for at det primære fokuset blir fylkesadministrasjonen i rapporten.  Det 

avgrenses i kapittel 6.1 at en eventuell oppdelingsprosess forventes å berøre skolene i 

mindre grad. Dette er vi enige i. Samtidig er det klart at de økonomiske konsekvensene vil jo 

spille inn på skolesektoren i Buskerud og Østfold da de må justere sine budsjetter. Det er 

skolene som representerer majoriteten av de ansatte. Derav om det kommer budsjettkutt, 

er det vanskelig å se at skolesektoren ikke blir berørt, enten det er drift eller investeringer.    

 

Vi vet fra sammenslåingsprosessen at omstilling og sammenslåing er krevende for 

administrasjonen og påvirker også skolene ved at fylkesadministrasjonen må prioritere en 

eventuell oppdelingsprosess. Denne belastningen er ikke en direkte belastning for skolene, 

men slår inn når støttefunksjonene som IKT ikke kan prioriteres av fylkesadministrasjonen. 

Dette kommer i tillegg til de krevende belastningen korona har vært på pedagogisk 

personale.  

 

I kapittel 6.2 kan vi lese at «Viken fylkeskommunes størrelse og valgte organisering gir også 

en del av de ansatte en opplevelse av større avstand til beslutningene og økt 

byråkratisering». I denne beskrivelsen opplever vi kanskje at bruken av «en del» er en 

underdrivelse, i alle fall om vi skal vi tro våre medlemmer ute på skolene som opplever 

Viken som byråkratisk og at det er lang vei fra rådsrområdet Utdanning og kompetanse til 

klasserommet.  

 

For hovedtillitsvalgte i Norsk Lektorlag Viken 

 

David Maximilian Graatrud 

 

 

 



 

 

Samfunnsviterne i Viken fylkeskommune har følgende bemerkninger til 
beslutningsgrunnlaget som ble offentliggjort 17.desember. 

Samfunnsviternes medlemmer er delt i spørsmålet om oppløsning av Viken 

fylkeskommune. Vi tar ikke på noen måte stilling for eller mot Viken fylkeskommune, men 

vil her gi vår vurdering av det faglige grunnlaget som er utarbeidet til den politiske saken 

som skal behandles i fylkestinget i februar. Noe av det viktigste nå framover for at Viken 

skal beholde kompetanse, uansett utfall, er at arbeidsgiver ivaretar de ansatte og deres 

behov for trygghet i en eventuell oppløsningsprosess. Det må ikke være den enkelte 

arbeidstaker som skal bære omkostningene og ulempene ved store samfunnsreformer. 

Siden Viken ble til har vi vært klar over at sittende fylkesråd har ønsket å oppløse Viken, det 

ble stadfestet allerede i første avsnitt av deres politiske plattform, men saken besluttes av 

fylkestinget og krever utredning. Administrasjonen har på kort tid utarbeidet et godt 

grunnlag for politisk beslutning. På mange områder er det et balansert og godt dokument 

som evner å vise både fordeler og ulemper, både ved oppløsning og om Viken fortsetter.  

Helhetlig sett bør dette gi et godt grunnlag for politikerne når de skal gjøre sine vurderinger 

i saken om evt. å søke oppsplitting av Viken fylkeskommune. 

Vi synes det er gjort gode og nøytrale vurderinger i kapitlene om økonomi, demokrati og 

digitalisering. Det juridisk, det prosessuelle frem mot evt., oppsplitting er også saklig, 

grundig og velfundert. 

Risikoanalysen som er gjennomført med hensyn til konsekvensene ved en oppløsning for de 

ansatte er grundig og god til å ha blitt gjennomført på såpass kort tid. Den redegjør godt for 

risikofaktorer og gir en ramme for hva arbeidsgiver skal være oppmerksom på for at de 

ansatte skal ivaretas i en eventuell oppløsningsprosess. 

Vi reagerer imidlertid på at det i innledningen, og i kapitlene om samfunnsansvaret, 

regionale planer og bærekraft trekkes konklusjoner og fremstilles påstander som ikke leder 

naturlig frem av utredningene. For eksempel så hevdes det i siste avsnitt på side syv at 

«Viken fylkeskommune har klart å skape en organisasjon som er samlet og enhetlig», dette 

er en påstand som ikke alle vil kjenne seg igjen i.  

Vi mener man også går langt i å si at man med oppsplitting av Viken til mindre 

fylkeskommuner ikke vil klare å løse samfunnsansvaret på en kompetansebasert og 

kvalitativ god måte. De tre tidligere fylkeskommunene løste i lang tid sine oppdrag på en 

god måte, og mange av de gode resultatene vi ser i Viken baserer seg på utviklingsprosesser 

fra de gamle fylkeskommunene. 

Det er viktig å skille mellom konsekvenser for tjenesteytingen i prosessen frem mot 

oppløsning, og de nye fylkeskommunenes evne til å løse oppgavene. I deler av dokumentet 

blandes dette også noe sammen. Belastningen i en oppløsningsprosess er en annen enn det 

man får i etableringsfasen i nye fylker.  

For mange ansatte, særlig på samferdsel, er ikke en oppløsning en ‘retur til noe’ men 

snarere en oppløsning av en arbeidsplass de har søkt seg til. Det er derfor viktig at signalet 

om at virksomhetsoverdragelse er lovhjemmelen som skal anvendes ved en evt. deling nå 

kom fra politisk nivå. 

 



 

 

På vegne av Samfunnsviternes styre i Viken fylkeskommune 

Liv Maren Bjørnstad – hovedtillitsvalgt 

Ingrid Lundvall - styremedlem 
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Innspill til den administrative rapporten om konsekvenser ved fylkesdeling fra Skolelederforbundet 
Viken fylkeskommune. 
 
 
Skolelederforbundet mener at den administrative rapporten underkommuniserer hvilken innvirkning 
en fylkesdeling vil få for skolene og de andre virksomhetene innenfor Rådsområde Kompetanse.  
 
Skolelederforbundet etterspør derfor faktagrunnlaget for de risikoanalyser som er gjort i forbindelse 
med rapporten om konsekvenser ved fylkesdeling.  
 
 

• Hvilke konsekvenser vil det få for skoleledernes handlingsrom og støttefunksjoner? Her 
tenker vi på lederstøtte, juridisk bistand, faglig støtte både på det skolefaglige og det 
administrative 

• Hvilke vurderinger er gjort av skoleledernes arbeidsvilkår som over flere år har ledet skolene 
gjennom stadige omstillinger og endringer i organisering av opplæringen som følge av 
pågående pandemi og opprettelsen av Viken fylkeskommune? 

• Hvilke konsekvenser vil det få for det økonomiske handlingsrommet til skolene, og dermed 
skolenes muligheter til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag i de kommende fylkene? Dette sett i 
lys av at rapporten skisserer en fremtid med vesentlig dårligere økonomi for både Buskerud 
og Østfold 

• Hvilke konsekvenser ser administrasjonen når det innenfor kompetansefeltet er mange 
prosesser som skal på gang de neste årene? For våre medlemmer vil store 
omstillingsoppgaver initiert av sentrale myndigheter pågå parallelt med en eventuell 
fylkesdeling. Skolene vil være i sluttfasen av implementering av Fagfornyelsen, ny 
opplæringslov skal implementeres, Fullføringsreformen og Voksenopplæringsreformen skal 
også implementeres 

 
 
 
 
 
På vegne av Skolelederforbundet Viken fylkeskommune 
 
Kari R. Eide 
HTV og lokallagsleder 
 

mailto:post@skolelederforbundet.no


 

 

Høringsinnspill til Fylkesadministrasjonens administrative rapport 

«Viken fylkeskommune- konsekvenser ved fylkesdeling» 

Innledningsvis ønsker vi i Skolenes landsforbund Viken å takke for jobben som er gjort av 

fylkesadministrasjonen og for at fylkeskommunen har lagt vinn på å involvere fagforeningene, både 

gjennom hovedsammenslutningene og gjennom den enkelte forening. Partssamarbeidet er etter vårt 

syn rimelig godt, og dette er en styrke for Viken fylkeskommune. Dette er også så vidt kommentert fra 

arbeidsgiversiden i høringen. 

Skolenes landsforbund Viken satt søkelys på særlig to ting i vårt høringsutspill til prosessen med 

utredningen.  

1. Behovet for forutsigbarhet fra det politiske nivået 

2. En så bredt anlagt prosess som mulig 

Med dette i mente ønsker vi å kommentere fylkesadministrasjonens utredning.  

Skolenes landsforbund Viken kan slutte opp om mye av det som kommer frem i innledning og 

oppsummerings-kapittelet. Forutsigbarhet fra de politiske beslutningstagere ved å sikre at reglene for 

virksomhetsoverdragelse er det som gjelder ved en oppsplitting ble etterspurt, og svart ut av 

fylkesrådets leder. Vi er helt enige at dette er et viktig grep for å redusere risikoen ved et vedtak om 

deling av Viken.  

Skolenes landsforbund Viken er bekymret for belastningen våre medlemmer blir utsatt for. Å stå i 

endring er en belastning, og folk begynner å bli slitne.  

Når det er sagt så er det ikke slik at dette er et argument for å ikke gjennomføre en deling av fylkene 

slik vi ser det, men at man legger ekstra vinn på et godt partssamarbeid, en forutsigbarhet i 

gjennomføringen av vedtatt politikk og gjennomsiktige, godt forankrede prosesser i arbeidet med de 

tre nye fylkene.  

Her ønsker vi å poengtere at det å i stor grad utelate skoler og tannhelse fra utredningsarbeidet ikke er 

å følge opp vårt ønske om en bredest mulig anlagt prosess. Skolenes Landsforbund har forståelse for 

tidspresset fylkesadministrasjonen har måttet jobbe under, men å for det meste utelate virkeligheten til 

flesteparten av fylkeskommunens ansatte svekker høringen.  



 
Etter Skolenes Landsforbund Vikens syn kunne man for eksempel inkludert noe av enhetenes tanker 

basert på de risikoanalyser utarbeidet med innspill fra kompetanseenhetenes ledergrupper, i kapittelet 

der innspillene kunnet passe. Demokrati, økonomi og kompetanse er etter vårt syn absolutt drivende 

faktorer i en mulighets- og utfordringsanalyse av våre medlemmer i skolenes betraktninger og følelser 

knyttet til den pågående prosessen.  

Hva demokrati angår slutter vi oss i stor grad til utredningens betraktninger, men ønsker å poengtere at 

Viken er såpass stort, at følelsen av reell medvirkning på enhetene, det være seg til IKT-løsninger, 

administrative verktøy eller opplevd autonomi i møte med pandemien har føltes mangelfull for våre 

medlemmer. Lange avstander til beslutningstagere og uklart beslutningsnivå har skapt stress og slitasje 

blant våre medlemmer. Forankringen og mulighetene for implementering av utviklingsprosjekter har 

etter vårt skjønn blitt svekket ved innføringen av Viken nettopp på grunn av opplevelsene av lang 

avstand. Hvis man tar Vikens rammeverk for ledelse som et eksempel så har ikke det omfattende 

arbeidet med å sikre medvirkning i prosjektet hjulpet på følelsen av relevans ute på enhetene. Dette vil 

kanskje endre seg ettersom årene går, hvis Viken består, men per nå opplever våre medlemmer i 

skolen at avstanden er stor.  

Økonomien i de tre eventuelt nye fylkene har vi ingen kommentarer til utover at vi i våre vurderinger 

ligger til grunn Hurdalsplattformens løfte om å se på inntektsnøkkelen til fylkeskommunene for å sikre 

en god økonomi også i de tre nye fylkene.  

Når det kommer til kompetanse og faren for å miste dette ved en fylkesoppdeling stiller vi i Skolenes 

Landsforbund Viken oss undrende til det todelte synet fylkesadministrasjonens ser ut til å forfekte. På 

den ene siden menes det at tre nye fylkeskommunen etter alle solemerker vil fortsette å kunne yte 

tjenester av en kvalitet på nivå med andre fylkeskommuner, men på den andre siden sies det at man ser 

store muligheter for kompetanseflukt fra visse enheter.  

Uten å forskuttere politisk behandling, eller å gå utover høringens mandat, ønsker vi i Skolene 

Landsforbund å henstille politisk nivå til å løse eventuelle utfordringer ved kompetanseflukt i de tre 

nye fylkeskommunene ved å sørge for at økonomien er god nok til å kunne tilby jobber med utvikling, 

god investeringstakt og gode muligheter for medvirkning.  

Til slutt vil vi i Skolenes landsforbund Viken henstille beslutningstagere om å jobbe grundig med 

utredningen og innspill til denne. Det er mange beslutninger som må tas, og våre medlemmer er 

avhengige av åpne og forutsigbare prosesser. Dette er vi sikre på at vi nå får, og med det i mente 

ønsker Skolenes landsforbund Viken å understreke av våre medlemmer, som del av LO, står klare til å 

bidra konstruktivt til implementeringen av vedtatt politikk.  



 
 

På vegne av Skolenes Landsforbund Viken 

Geir Andersen, Njål Vigleik Grene-Johnsen 

 

 



Innspill fra Tekna Viken på rapporten:  

Viken fylkeskommune – konsekvenser ved fylkesdeling.     15.12.2021

      

Takk for oversendte rapport. Tekna mener rapporten peker på flere viktige konsekvenser og vi har 

noen innspill: 

• Vi mener det må klargjøres enda tydeligere at Østfold og Buskerud vil slite økonomisk etter en 

oppdeling. Dette gjelder spesielt innen samferdsel. Akershus har midler fra Oslopakke 3. Disse 

midlene gjør at det ansettes godt kvalifiserte personer som også jobber med prosjekter 

utenfor Akershus sin gamle fylkesgrense. Denne stordriftsfordelen drar gamle Østfold og 

Buskerud godt nytte av. Tekna mener at det ved fylkesdeling ikke vil være hverken penger 

eller store nok fagmiljøer i Østfold og Buskerud til å drifte fylkesveiene på en forsvarlig måte.  

• Fagmiljøene innen samferdsel og fylkesadministrasjonen er svært viktige for å kunne 

rekruttere og beholde kvalifisert personell. Sterke og store fagmiljøer er enda viktigere enn 

lønn når det kommer til å rekruttere og beholde. Dette kan rapporten påpeke enda sterkere. 

• Det er i Viken bygget opp spesialavdelinger som teknisk seksjon (spesialister innen brann etc) 

på innen eiendom, og mobilitet og samfunn innen samferdsel. Disse avdelingene vil det ikke 

være mulig å ha i hvert av de tre fylkene pga økonomi. Avdelingene er nøkkelbrikker i flere 

prosjekt og denne kompetansen vil måtte hentes eksternt. Det ble uttrykt som et ultimatum 

ved ansettelse fra flere av seksjonslederne at det skal finnes slike avdelinger i Viken. Bortfall av 

disse avdelingene vil derfor gjøre rekruttering til tilsvarende stillinger i de tre fylkene 

vanskelig. 

• I rapporten får man et inntrykk av at skoler og tannhelse ikke blir berørt i særlig grad av en 

fylkesdeling. Tekna mener dette er feil, både tannhelse og skolene er hver dag i kontakt med 

administrative systemer, ikt og tjenester som driftes av fylkesadministrasjonen. I en prosess 

med fylkesdeling vil fylkesadministrasjonen være preget av en usikkerhet og et frafall av 

ansatte som søker seg over til tryggere stillinger. Tekna mener dette vil redusere kvaliteten på 

tjeneste skolene og tannhelse mottar. 

• Alle som ble overført fra Statens Vegvesen har heller ikke noe forhold til de gamle fylkene som 

arbeidsgiver. Tekna vil at rapporten understreker enda klarere at det ikke er «noe å gå tilbake 

til». De gamle fylkene finnes ikke. 

• Lokasjonssupport er en del av Viken, Tekna mener det bør problematiseres spesifikt hvordan 

dette skal løses ved fylkesdeling i rapporten.  

• Tekna mener det er bra at det er med en figur fra risikoanalysen. Dette er med på å visualisere 

at det er høy risiko på flere områder ved en fylkesdeling. 

• Tekna kan ikke finne noe i rapporten om hvordan de store investeringsprosjektene innen 

eiendom i Viken skal ivaretas økonomisk og bemanningsmessig. Tekna mener dette bør 

problematiseres. 

• Tekna mener at det må presiseres også innenfor økonomi og finans i rapporten at det må 

ansettes flere nye for å ivareta oppgavene innen fylkesadministrasjonen i prosessen med 

fylkesdelingen hvis det ikke skal gå utover kvaliteten på tjenestene. 

• Rapporten peker på at det kan brukes internutlysninger og rokkeringer internt for å bemanne 

oppgavene i prosessen med fylkesdeling. Tekna er bekymret for at det ikke holder med 

interne omrokkeringer og at dette bør være med i rapporten under økonomi. 

 

 

Styret, Tekna Viken 
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