
Takk for gode 15 år i Østfold 
og velkommen til Viken!

Inger-Lise Skartlien

Leder i KS Østfold



Fylkesmannen og KS Østfold

• Fylkesmannen er ny fra 2019

• KS er i tenkeboksen om organisering

• Fylkeskommunen Viken fra 2020

• Nye kommuner fra 2020
• Vi har etablerte, fungerende samarbeider

• Det er korte avstander, fysisk og mentalt, fordi vi kjenner hverandre

• Vi inkluderer og bruker hverandre

Veien videre er ikke gitt, men vi har lagt et grunnlag.





1. Har du deltatt? Hvis ikke, hvorfor?

2. Fornøyd med det faglige programmet?

3. Fornøyd med det sosiale/båtturen om kvelden?

4. Ser du behovet for tilsvarende samling i Viken fra 2019?





Har du deltatt? Hvis ikke, hvorfor?

• Nei, travel tid på året

• Hvert år siden jeg ble ordfører

• Ja, fordi det er en viktig møteplass og en fin sommeravslutning

• Vært med flere ganger

• Deltatt på 8

• Vært med 3 ganger

• Deltatt på deler av programmet

• Vært på nesten alle siden starten





Fornøyd med det faglige programmet?

• Både og

• Tja mot nei

• Varierende, mye kommunereform en periode

• Lite nytt faglig, samme innhold som andre konferanser

• Ikke det faglige innholdet som huskes best

• Bra, men ikke mer enn bra

• Greit

• Mye rettet mot administrasjonen de siste årene





Fornøyd med det sosiale/båtturen om kvelden?

• Ja!

• Et lite høydepunkt

• Stas – det sosiale fellesskapet er viktig

• Ok

• Veldig bra

• En suksess, fantastiske rammer!

• Den sosiale biten har stor verdi

• Ikke deltatt, dessverre



Ser du behovet for tilsvarende samling i Viken fra 
2019?

• Ja, viktig å bli kjent med kolleger i Viken

• Ja

• Enda mer viktig i Viken med en arena med en sosial vinkling

• Viktigere enn noen gang

• Ja, det er behov for tilsvarende samlinger

• Absolutt!

• Viktig å samles

• Usikker, en samling på tvers vil bli altfor stor. Snevrere målgruppe?



Oppsummert:

• Mange prioriterer dette

• Vi må ha et faglig program, men kanskje er møtepunktet vel så viktig 
som innholdet

• Nye Viken blir stort, om vi deles geografisk blir vi ikke kjent med «de 
nye»

• Om vi deles etter funksjon (ordførere, rådmenn m.m.) så treffes vi 
ikke på tvers

• «Alle» ser på møtepunkter og muligheter

• Med stort antall deltagere blir valgmulighetene færre



Takk for 15 år i Østfold!


