
PS 2/2022  Søknad om fylkesdeling 

Fylkestingets vedtak den 23.02.2022: 

1.    Viken fylkesting sender søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune. 
2.    Etter en helhetlig vurdering begrunnes søknaden i at fylkesdeling vurderes som den beste 
løsningen for et velfungerende folkestyre, ivaretakelse av innbyggernes interesser og 
leveranse av tjenester i et hensiktsmessig geografisk område. 
3.    Det er ønskelig med en deling til tre nye fylker, Akershus, Buskerud og Østfold, og at disse 
får oppstart fra 1. januar 2024. 
4.    Forslag til nye fylkesgrenser er: 
a.    Akershus bestående av kommunene- Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre 
Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Ullensaker, Nittedal, Gjerdrum og Lunner. 
b.    Buskerud bestående av kommunene- Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, 
Flå, Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, 
Hole, Ringerike og Jevnaker. 
c.    Østfold bestående av kommunene- Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, Rakkestad, 
Sarpsborg, Råde, Skiptvet, Marker, Indre Østfold, Våler og Moss. 
5.    Reglene for virksomhetsoverdragelse vil komme til anvendelse for alle ansatte i Viken 
fylkeskommune. 
6.    Viken fylkeskommune forventer at kostnaden ved en oppdeling finansieres i sin helhet fra 
staten og at det opprettes overgangsordninger og kompensasjoner for de fylkeskommuner 
som taper økonomisk på en oppløsning. En vellykket delingsprosess vil være avhengig av at de 
nye fylkeskommunene får en sunn økonomi. Det forventes at staten sikrer dette. 
7.    Viken fylkesting er opptatt av gode forutsetninger for de tre nye fylkene, og mener 
fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud skal få med seg ut de eiendeler og 
gjeldsforpliktelser som ble brakt inn i Viken fylkeskommune. Eiendeler og tilhørende gjeld 
opparbeidet i perioden 1.1.2020 til og med 31.12.2023 overføres ny fylkeskommune ut ifra et 
geografisk fordelingsprinsipp. Eiendommer som er geografisk lokalisert i kommuner med 
endret fylkestilhørighet fra 01.01.2024 sammenlignet med 31.12.2019, overføres til ny 
fylkeskommune. Tilhørende gjeld knyttet til disse overføres i den grad det kan fastsettes ut 
ifra Vikens regnskapsførte balanseverdier. Øvrig gjeld for felles investeringsprosjekter fordeles 
ut ifra Akershus, Buskerud og Østfolds andeler av frie inntekter for 2024. 
Dette medfører blant annet at: 
a. Vikens andel av aksjene i Østfold Energi tilfaller nye Østfold fylkeskommune. 
b. Akershus Energi tilfaller nye Akershus fylkeskommune. 
c. Renteinntekter fra det ansvarlige lånet til Vardar tilfaller nye Buskerud fylkeskommune. 
8.    Viken fylkesting mener at fylkestinget selv skal fatte beslutninger om organisering av 
prosessen. Videre ber Viken fylkesting om at det i prosessen tas vurderinger av hvilke 
tjenester som er etablert i Viken som kan videreføres i samarbeid, uten at det går på 
bekostning av den demokratiske kontrollen. 
9.    De vedtatte investeringsplanene ligger til grunn i det videre arbeidet i Viken, frem mot de 
tre nye fylkene er etablert. 



 2

10.    Viken fylkesting legger på bakgrunn av uttalelser fra regjeringen og Hurdalsplattformen 
til grunn at oppdeling finansieres i sin helhet fra staten, og at de økonomiske rammene 
gjennomgås og sikrer et godt tjenestetilbud og sunn utvikling av de nye fylkene med oppgaver 
som styrker dem. En omlegging av inntektssystemet må ikke svekke økonomien i de tre nye 
fylkene, men bidra til å løse flere fylkeskommunale utfordringer. I en overgangsfase er det 
spesielt viktig at staten stiller opp, da oppløsning og konsekvenser av koronapandemien vil 
presse tjenestetilbudet i en periode. 
11.    Med utgangspunkt i vedlegg 6 i saken, modell 2.2 «Fylkesrådsmodellen» organiseres den 
politiske styringen av delingsprosessen snarest på følgene måte: 
•    Fylkesråd som i dag med samme antall fylkesråder. 
•    Det må medføre samme antall komiteer som i dag. Ingen fylkesråd kan fungere på et 
fagområde uten at det er en komité som følger arbeidet. 
•    I tillegg opprettes det tre regionale utvalg, en for hvert fylke. Disse ledes av opposisjonen 
som har både leder og en av nestlederne. En nestleder kommer i tillegg fra posisjonen.  
•    Leder og nestledere i regionutvalgene fungerer som samordningsgruppe for bygging av de 
nye fylkene sammen med fylkesordfører og varaordfører. Fylkesrådet tiltrer 
samordningsgruppen ved behov. 
•    Det er fylkestinget som fatter vedtak i sakene, også fra regionutvalgene. Finanskomiteen 
innstiller i sakene til fylkestinget og finanskomiteen utvides til å omfatte alle partiene.  
•    Det opprettes ett eller tre partsammesatte utvalg hvor både posisjonen og opposisjonen 
deltar i sammen med de ansattes organisasjoner. 
•    Det settes snarest ned en hurtigarbeidende reglementskomite som foreslår nødvendige 
tilpasninger i fylkestingets saksbehandlingsreglement, til prosessen som vi står framfor. 
12.    Fylkesrådet må snarest avklare hvilke vedtak fylkestinget kan gjøre på egen hånd og 
hvilke vedtak som vil kreve en statlig forskrift. 
13.    Fylkesrådet må snarest utarbeide en oversikt over kompetansebehovet i de nye fylkene 
slik at man så raskt som mulig kan komme i gang med innplassering og ansettelser. Dette er et 
vesentlig og tidskritisk arbeide som må gjøres for en vellykket etablering av de nye fylkene. 
14.    Det må snarest fremmes en sak for fylkestinget for å starte prosessen med å 
ansette/innplassere de tre prosjektlederne som skal lede arbeidet med å etablere de nye 
fylkeskommunene. 
15.    Fylkesrådet kommer tilbake til fylkestinget med en sak om valg til regionutvalg. Saken 
skal blant annet fastsette mandat for utvalgene og hvilke fullmakter de skal ha. 
16.    Igangsatt arbeid med å videreutvikle og samordne kollektivtransporten på tvers av 
tidligere fylkesgrenser videreføres.  

  

Merknad fra KrF: 

Fylkestingets medlemmer fra Kristelig Folkeparti ønsker å opprettholde Viken 
Fylkeskommune. KrF mener at landet vårt trenger fylkene som et forvaltningsnivå med 
oppgaver som er overordnet kommunene, og som er demokratisk styrt.  Med større 
fylkeskommuner kan flere statlige oppgaver overføres til de demokratisk styrte 



 3

forvaltningsnivåer. Viken fylke har vist at en samling av ressurser og kompetanse tjener våre 
innbyggere på en god måte.  

Fylkestingets medlemmer fra Kristelig Folkeparti er bekymret for økonomien for fylkene 
fremover når mer av statsbudsjettet blir bundet opp av pensjoner og innen 
helsesektoren.  Disse medlemmer mener at det beste er å samle resursene, både de 
menneskelige og økonomiske, til det beste for innbyggerne i Viken. 

Fylkestinget medlemmer fra KrF mener at dagens fylkeskommune er bedre rustet til å 
håndtere nye muligheter og utfordringer, både politisk og administrativt enn tre mindre 
fylker.  
  

Merknader fra komité for finans, administrasjon og klima som følger saken: 
Merknad på vegne av MDG: 
Vi står midt oppe i en natur- og klimakrise, samtidig som vi ikke er helt ute av en pågående 
pandemi som har skapt store utfordringer. Da fremstår det uforsvarlig å prioritere at 
fylkeskommunen skal bruke så mye av kapasiteten sin på en ny intern omorganisering i stedet 
for å støtte og utvikle Viken-samfunnet. 
MDG mener det er uheldig hvis det nå vedtas bryte opp Viken og etablere tre nye fylker med 
utgangspunkt i Østfold, Akershus og Buskerud uten at det er utredet om Øst- og Vest-Viken 
eller andre mer optimale inndelinger vil være bedre. En eventuell ny fylkesinndeling bør kun 
vedtas hvis det kan vises at den svarer bedre til dagens utfordringer enn eksisterende og 
tidligere fylkesinndelinger. 

MDG var mot etableringen av Viken ved oppstart, og mente at andre inndelinger burde vært 
utredet og kunne vært mer optimale. I dagens situasjon, og med de utfordringene 
Vikensamfunnet står oppe i, mener vi det likevel er feil å reversere til noe som uansett ikke 
lenger er en realitet. Vi mener det vil være bedre å bruke høringsinnspillene til å forbedre 
flest mulig av svakhetene ved Viken, og at andre mulige fylkesinndelinger bør utredes før det 
eventuelt vedtas større endringer. 
Inndelingen bør ha som mål å kunne fungere som valgkrets, den bør i størst mulig grad være 
sammenfallende med aktuelle statlige inndelinger. Fylkesinndelingen bør i tillegg fremstå som 
et relativt sammenhengende bo- og arbeidsmarked, som også kan oppfattes gjenkjennelig for 
innbyggerne 

Å etablere tre fylker med utgangspunkt i løsningene før Viken fremstår som lite 
hensiktsmessig for dagens utfordringer, og kan føre til at en rekke av randkommunene i årene 
fremover vil endre fylkestilhørighet. Gitt at det blir en oppløsning ser vi med forståelse på 
kommuner som ønsker å endre fylkestilhørighet, men mener at videre uro rundt dette og 
lignende spørsmål kunne vært unngått ved å opprettholde Viken, eller eventuelt se på 
mulighetene for en fremtidig deling i Øst- og Vest-Viken. 
Et vedtak om fylkesoppløsning nå vil ta opp store deler av fylkeskommunens kapasitet, utover 
det å gi grunnleggende tjenester, og kan forsinke mye viktig arbeid i mange år. Det vil bli 
vanskeligere for fylkeskommunen å ivareta samfunnsutviklerollen med tilstrekkelig tyngde for 
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å oppnå målet om at Viken skal bli et bærekraftig lavutslippssamfunn innen planetens 
tålegrenser innen 2030. 

Så forutsetter vi uansett at arbeidet med FNs bærekraftmål og andre samfunnsmål vedtatt i 
regional planstrategi fortsatt vil bli prioritert både i alt Vikens arbeid, i de kommende 
regionale planene og i forberedelsene til de nye fylkene. Vi er likevel bekymret for at kraften 
fylkeskommunen har til utviklingsarbeid, og til å samordne og inspirere kommuner, stat, 
arbeidsliv, frivillighet, innbyggere og andre relevante aktører vil bli betydelig svekket. 

Utredningen og særlig høringsprosessen har avdekket mange svakheter i organisasjonen. 
Miljøpartiet De Grønnes representanter vil påpeke at mye av dette skyldes andre ting enn 
fylkesgrensene – økonomi, pandemi og omorganisering. Vi vil også påpeke at disse 
svakhetene må utbedres uansett om Viken oppløses eller ikke. Vi er bekymret for at en 
oppløsningsprosess i verste fall kan føre til forverring fordi økonomien blir vanskeligere og 
fordi vi må gjennom en ny omorganisering. 

  

Merknad på vegne av H: 
Komiteens medlemmer fra Høyre ønsker å opprettholde Viken som i dag. De opplysninger 
som er fremkommet gjennom muntlige høringsrunder og skrifte høringsinnspill fra ansattes 
organisasjoner, enkeltpersoner, kommuner og samarbeidsorganisasjoner gir et klart signal om 
at Viken bør fortsette. For disse medlemmene veier det tyngst at Viken gir store fordeler for 
tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, og at organisasjonen er sliten etter mange år med 
bygging av ny fylkeskommune. 
Komiteens medlemmer fra Høyre vil peke på de store økonomiske utfordringene som nye 
Buskerud og Østfold vil få. For innbyggerne i disse fylkene vil det bety pressede tjenester, og 
utsatte investeringer. Man kan måtte avfinne seg med dårlige skolebygg og utrygge 
fylkesveier i mange år fremover, når pengene brukes opp på drift av administrasjon i stedet. 

Komiteens medlemmer fra Høyre mener det er beklagelig at Viken fylkeskommune, politikere 
og ansatte må bruke de neste årene på å dele opp organisasjonen, og er bekymret for hva det 
betyr for samfunnsutviklingen. Viken har satset på bærekraft, og lagt planer og prosjekter 
med dette som mål. Det vil i mindre grad bli anledning til å satse på viktige prosjekter som 
kunne bidratt til løsninger innen klima, folkehelse og andre store samfunnsutfordringer. Det 
er viktig at man forsøker å unngå at alt det gode arbeidet går til spille, og det bør beholdes 
som et viktig fokus i byggingen av nye fylkeskommuner. 

  

Merknad på vegne av SV: 
Komitéens medlemmer fra SV mener det er viktig at Hadelands kommunene gis mulighet til å 
gjennomføre den prosessen en selv ønsker for å lande fylkestilhørighet. Disse 
komitémedlemmene mener Stortinget bør lytte til lokalbefolkningen når deres endelige 
prosess er ferdig. 
  

Protokolltilførsel fra Simen Nord på vegne av Høyre: 
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Flere regjeringsmedlemmer har den siste tiden slått fast at det ikke er aktuelt for regjeringen 
å dekke de fulle og hele kostnadene ved oppløsning av Viken fylkeskommune, og heller ikke 
vil dekke det fremtidige underskuddet for de to nye fylkeskommunene Buskerud og Østfold. I 
sitt forslag punkt 6 forutsetter fylkesrådspartiene slik fullfinansiering. Det bemerkes med 
dette at det allerede er avklart at denne forventningen ikke vil bli oppfylt. 
  

 

Fylkestingets behandling i møte den 23.02.2022: 

Saksordfører: Øyvind Solum (MDG) 

  

Innstilling fra komité for finans, administrasjon og klima: 

1. Viken fylkesting sender søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune. 

2. Etter en helhetlig vurdering begrunnes søknaden i at fylkesdeling vurderes som den beste 
løsningen for et velfungerende folkestyre, ivaretakelse av innbyggernes interesser og 
leveranse av tjenester i et hensiktsmessig geografisk område. 

3. Det er ønskelig med en deling til tre nye fylker, Akershus, Buskerud og Østfold, og at disse 
får oppstart fra 1. januar 2024. 

4. Forslag til nye fylkesgrenser er: 
a. Akershus bestående av kommunene- Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre 
Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Ullensaker, Nittedal, Gjerdrum og Lunner. 

b. Buskerud bestående av kommunene- Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, 
Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, 
Ringerike og Jevnaker. 

c. Østfold bestående av kommunene- Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, Rakkestad, 
Sarpsborg, Råde, Skiptvet, Marker, Indre Østfold, Våler og Moss. 

5. Reglene for virksomhetsoverdragelse vil komme til anvendelse for alle ansatte i Viken 
fylkeskommune. 

6. Viken fylkeskommune forventer at kostnaden ved en oppdeling finansieres i sin helhet fra 
staten og at det opprettes overgangsordninger og kompensasjoner for de fylkeskommuner 
som taper økonomisk på en oppløsning. En vellykket delingsprosess vil være avhengig av at de 
nye fylkeskommunene får en sunn økonomi. Det forventes at staten sikrer dette. 

7. Viken fylkesting er opptatt av gode forutsetninger for de tre nye fylkene, og mener 
fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud skal få med seg ut de eiendeler og 
gjeldsforpliktelser som ble brakt inn i Viken fylkeskommune. Eiendeler og tilhørende gjeld 
opparbeidet i perioden 1.1.2020 til og med 31.12.2023 overføres ny fylkeskommune ut ifra et 
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geografisk fordelingsprinsipp. Eiendommer som er geografisk lokalisert i kommuner med 
endret fylkestilhørighet fra 01.01.2024 sammenlignet med 31.12.2019, overføres til ny 
fylkeskommune. Tilhørende gjeld knyttet til disse overføres i den grad det kan fastsettes ut 
ifra Vikens regnskapsførte balanseverdier. Øvrig gjeld for felles investeringsprosjekter fordeles 
ut ifra Akershus, Buskerud og Østfolds andeler av frie inntekter for 2024. 

Dette medfører blant annet at: 
a. Vikens andel av aksjene i Østfold Energi tilfaller nye Østfold fylkeskommune. 
b. Akershus Energi tilfaller nye Akershus fylkeskommune. 
c. Renteinntekter fra det ansvarlige lånet til Vardar tilfaller nye Buskerud fylkeskommune. 

8. Viken fylkesting mener at fylkestinget selv skal fatte beslutninger om organisering av 
prosessen. Videre ber Viken fylkesting om at det i prosessen tas vurderinger av hvilke 
tjenester som er etablert i Viken som kan videreføres i samarbeid, uten at det går på 
bekostning av den demokratiske kontrollen. 

9. De vedtatte investeringsplanene ligger til grunn i det videre arbeidet i Viken, frem mot de 
tre nye fylkene er etablert. 

10. Viken fylkesting legger på bakgrunn av uttalelser fra regjeringen og Hurdalsplattformen til 
grunn at oppdeling finansieres i sin helhet fra staten, og at de økonomiske rammene 
gjennomgås og sikrer et godt tjenestetilbud og sunn utvikling av de nye fylkene med oppgaver 
som styrker dem. En omlegging av inntektssystemet må ikke svekke økonomien i de tre nye 
fylkene, men bidra til å løse flere fylkeskommunale utfordringer. I en overgangsfase er det 
spesielt viktig at staten stiller opp, da oppløsning og konsekvenser av koronapandemien vil 
presse tjenestetilbudet i en periode. 

  

Forslag: 

Øyvind Solum (MDG) fremmet forslag på vegne av MDG, H, V og KrF: 

1. Viken fylkeskommune videreføres. 

2. De innspill som er fremkommet etter utredning og høringsrunde brukes som grunnlag for 
en ny sak som går ut på å forbedre dagens organisering av Viken fylkeskommune.  

3. Fylkestinget anerkjenner enkelte kommuners behov for å vurdere bytte av fylkestilhørighet, 
og vil derfor oppfordre Stortinget til å legge til rette for at slike bytter kan skje etter en god 
prosess.  

  

Øyvind Solum (MDG) fremmet forslag på vegne av MDG: 

1. - Fylkestinget ber Stortinget om å utrede alternative fylkesinndelinger for Viken og bredere 
på Østlandet. Målet er å se om det kan finnes inndelinger som potensielt kan være mer 
robuste og bærekraftige enn eksisterende eller tidligere inndelinger. 
- Varianter av Øst- og Vest-Viken bør inkluderes i en slik utredning, men utredningen behøver 
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ikke begrenses til kjente fylkesgrenser om andre inndelinger kan være mer hensiktsmessige.  
- Inndelingen bør ha som mål å kunne fungere som valgkrets, den bør i størst mulig grad være 
sammenfallende med aktuelle statlige inndelinger, og fylkesinndelingen bør fremstå som et 
relativt sammenhengende bo- og arbeidsmarked, som også kan oppfattes gjenkjennelig for 
innbyggerne.  
  
2. Fylkestinget ber Stortinget om å se positivt på eventuelle fremtidige søknader om 
omgjøring eller nye grenser dersom fylkestinget skulle ønske en annen inndeling senere.  
  
3. Uansett om Viken videreføres eller ikke er det viktig å sikre desentralisering av en del av det 
administrative fagmiljøet for å opprettholde og bygge videre på nødvendig lokalkunnskap og 
unngå unødig reising. 
  
4. Uansett om Viken videreføres eller ikke ber fylkestinget i Viken om at arbeidet med å 
overføre oppgaver og ressurser til fylkeskommunene videreføres. 
  
5. Igangsatt arbeid med å videreutvikle og samordne kollektivtransporten på tvers av tidligere 
fylkesgrenser videreføres.  
  
6. Uavhengig av fylkesinndeling videreføres ambisjonen om at det som i dag utgjør Viken 
fylkeskommune skal bli et bærekraftig lavutslippsamfunn innen planetens tålegrenser innen 
2030, i tråd med vedtatt Regional planstrategi og FNs bærekraftmål. Kommende regionale 
planer og andre deler av fylkeskommunens virkemiddelapparat skal innrettes slik at dette 
målet kan realiseres. Dette inkluderer også et fortsatt arbeid med øvrige mål og planer i RPS 
og tilhørende planprogram, knyttet blant annet til god livskvalitet og like muligheter, grønn og 
rettferdig verdiskapning, inkludert satsning på sirkulærøkonomi m.m.  

  

Lavrans Kierulf (Frp) fremmet forslag på vegne av Frp: 

Viken fylkesting ber Viken fylkeskommune sende en søknad til Stortinget om å avvikle 
fylkeskommunen som forvaltningsnivå. 
Oppgavene fylkeskommunen har i dag bør overføres til kommunene. 

  

Anette Solli (H) fremmet tilleggsforslag på vegne av H, Ap, Sp, Frp, V, KrF, Folkets parti FNB, PP 
og uavhengig representant Mette Algrim: 
1. Med utgangspunkt i vedlegg 6 i saken, modell 2.2 «Fylkesrådsmodellen» organiseres den 
politiske styringen av delingsprosessen snarest på følgene måte: 

• Fylkesråd som i dag med samme antall fylkesråder. 

• Det må medføre samme antall komiteer som i dag. Ingen fylkesråd kan fungere på et 
fagområde uten at det er en komité som følger arbeidet. 
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• I tillegg opprettes det tre regionale utvalg, en for hvert fylke. Disse ledes av opposisjonen 
som har både leder og en av nestlederne. En nestleder kommer i tillegg fra posisjonen.  

• Leder og nestledere i regionutvalgene fungerer som samordningsgruppe for bygging av de 
nye fylkene sammen med fylkesordfører og varaordfører. Fylkesrådet tiltrer 
samordningsgruppen ved behov. 
 
• Det er fylkestinget som fatter vedtak i sakene, også fra regionutvalgene. Finanskomiteen 
innstiller i sakene til fylkestinget og finanskomiteen utvides til å omfatte alle partiene.  

• Det opprettes ett eller tre partsammesatte utvalg hvor både posisjonen og opposisjonen 
deltar i sammen med de ansattes organisasjoner. 

 
2. Fylkesrådet må snarest avklare hvilke vedtak fylkestinget kan gjøre på egen hånd og hvilke 
vedtak som vil kreve en statlig forskrift. 

3. Fylkesrådet må snarest utarbeide en oversikt over kompetansebehovet i de nye fylkene slik 
at man så raskt som mulig kan komme i gang med innplassering og ansettelser. Dette er et 
vesentlig og tidskritisk arbeide som må gjøres for en vellykket etablering av de nye fylkene. 

4. Det må snarest fremmes en sak for fylkestinget for å starte prosessen med å 
ansette/innplassere de tre prosjektlederne som skal lede arbeidet med å etablere de nye 
fylkeskommunene. 

5. Fylkesrådet kommer tilbake til fylkestinget med en sak om valg til regionutvalg. Saken skal 
blant annet fastsette mandat for utvalgene og hvilke fullmakter de skal ha. 

  

Brita Skallerud (Sp) fremmet tilleggsforslag på vegne av Sp: 

Nytt kulepunkt under punkt 1 i tilleggsforslaget fremmet av Anette Solli (H) med flere: 
Det settes snarest ned en hurtigarbeidende reglementskomite som foreslår nødvendige 
tilpasninger i fylkestingets saksbehandlingsreglement, til prosessen som vi står framfor. 
  

Britt Egeland Gulbrandsen (KrF) fremmet merknad på vegne av KrF: 

Fylkestingets medlemmer fra Kristelig Folkeparti ønsker å opprettholde Viken 
Fylkeskommune. KrF mener at landet vårt trenger fylkene som et forvaltningsnivå med 
oppgaver som er overordnet kommunene, og som er demokratisk styrt.  Med større 
fylkeskommuner kan flere statlige oppgaver overføres til de demokratisk styrte 
forvaltningsnivåer. Viken fylke har vist at en samling av ressurser og kompetanse tjener våre 
innbyggere på en god måte.  

Fylkestingets medlemmer fra Kristelig Folkeparti er bekymret for økonomien for fylkene 
fremover når mer av statsbudsjettet blir bundet opp av pensjoner og innen 
helsesektoren.  Disse medlemmer mener at det beste er å samle resursene, både de 
menneskelige og økonomiske, til det beste for innbyggerne i Viken. 
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Fylkestinget medlemmer fra KrF mener at dagens fylkeskommune er bedre rustet til å 
håndtere nye muligheter og utfordringer, både politisk og administrativt enn tre mindre 
fylker.  
  

  

Votering: 

Lavrans Kierulf (Frp) sitt forslag fikk stemmene fra Fremskrittspartiet (8), Høyre (22) og Folkets 
parti FNB (1), til sammen 31 stemmer, og falt. 

Punkt 1 i Øyvind Solums forslag på vegne av MDG fikk stemmene fra MDG (7), Krf (2) og den 
uavhengige representanten Øyvind Fjeldheim, til sammen 10 stemmer, og falt. 

Punkt 2 i Øyvind Solums forslag på vegne av MDG fikk stemmene fra MDG (7), Krf (2) og den 
uavhengige representanten Øyvind Fjeldheim, til sammen 10 stemmer, og falt. 

Punkt 3 i Øyvind Solums forslag på vegne av MDG fikk stemmene fra MDG (7), Venstre (3), Krf 
(2) og Pensjonistpartiet (1), til sammen 13 stemmer, og falt. 

Punkt 4 i Øyvind Solums forslag på vegne av MDG fikk stemmene fra MDG (7), Venstre (3), Krf 
(2), Folkets parti FNB (1), Pensjonistpartiet (1) og den uavhengige representanten Øyvind 
Fjeldheim, til sammen 14 stemmer, og falt. 

Punkt 5 i Øyvind Solums forslag på vegne av MDG ble vedtatt med stemmene fra Høyre (22), 
Frp (8), MDG (7), Venstre (3), Krf (2), Folkets parti FNB (1), Pensjonistpartiet (1) og de 
uavhengige representantene Øyvind Fjeldheim og Merete Algrim, til sammen 46 stemmer. 

Punkt 6 i Øyvind Solums forslag på vegne av MDG fikk stemmene fra MDG (7), Venstre (3), Krf 
(2) og Pensjonistpartiet (1), til sammen 13 stemmer, og falt. 

Punkt 1 i Øyvind Solums (MDG) forslag på vegne av Høyre, MDG, Venstre og Krf fikk 
stemmene fra Høyre (22), MDG (7), Venstre (3), Krf (2), Folkets parti FNB (1), Pensjonistpartiet 
(1) og de uavhengige representantene Øivind Fjeldheim og Mette Algrim, til sammen 38 
stemmer, og falt. 

Punkt 2 i Øyvind Solums (MDG) forslag på vegne av Høyre, MDG, Venstre og Krf fikk 
stemmene fra Høyre (22), MDG (7), Venstre (3), Krf (2), Folkets parti FNB (1), Pensjonistpartiet 
(1) og de uavhengige representantene Øivind Fjeldheim og Mette Algrim, til sammen 38 
stemmer, og falt. 

Punkt 3 i Øyvind Solums (MDG) forslag på vegne av Høyre, MDG, Venstre og Krf fikk 
stemmene fra Høyre (22), MDG (7), Venstre (3), Krf (2), Folkets parti FNB (1), Pensjonistpartiet 
(1) og den uavhengige representanten Mette Algrim, til sammen 37 stemmer, og falt. 

Det ble stemt samlet over punktene 1 til 4 i innstillingen fra komité for finans, administrasjon 
og klima. Høyre (22), MDG (7), Venstre (3), Krf (2), Folkets Parti FNB (1), Pensjonistpartiet (1) 
og de uavhengige representantene Øivind Fjeldheim og Mette Algrim stemte mot. Punktene 
ble vedtatt med 49 stemmer mot 38. 
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Punkt 5 i komiteens innstilling ble vedtatt med 58 stemmer mot stemmene fra Høyre (22), 
Venstre (3), Krf (2), Folkets Parti FNB (1) og den uavhengige representanten Mette Algrim. 

Punkt 6 i komiteens innstilling ble vedtatt med 58 stemmer mot stemmene fra Høyre (22), 
Venstre (3), Krf (2), Folkets Parti FNB (1) og den uavhengige representanten Mette Algrim. 

Punkt 7 i komiteens innstilling ble vedtatt med 59 stemmer mot stemmene fra Høyre (22), 
Venstre (3), Krf (2) og Folkets Parti FNB (1). 

Punkt 8 i komiteens innstilling ble vedtatt med 58 stemmer mot stemmene fra Høyre (22), 
Venstre (3), Krf (2), Folkets Parti FNB (1) og den uavhengige representanten Mette Algrim. 

Punkt 9 i komiteens innstilling ble vedtatt med 58 stemmer mot stemmene fra Høyre (22), 
Venstre (3), Krf (2), Folkets Parti FNB (1) og den uavhengige representanten Mette Algrim. 

Punkt 10 i komiteens innstilling ble vedtatt med 58 stemmer mot stemmene fra Høyre (22), 
Venstre (3), Krf (2), Folkets Parti FNB (1) og den uavhengige representanten Mette Algrim. 

Tilleggsforslaget fra Anette Solli (H) ble enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslaget fra Brita Skallerud (Sp) ble enstemmig vedtatt. 
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