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Fokusere på mulighetene for fylkeskommunen



Viken fylkeskommune
• Akershus, Østfold og Buskerud utgjør i dag 

sammen 61 kommuner, av disse har 17 
kommuner under 5000 innbyggere.

• I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner 
(inkl Jevnaker og Lunner)

• 16 formelle byer (to av de ligger i Indre 
Østfold)

• De fleste i Viken bor i tettbygde strøk. Flest 
i Akershus (90 prosent), færrest i Buskerud 
(81 prosent).

• Størst befolkningsmessig: til sammen vil 
Viken bestå av 1,2 millioner innbyggere

• Veldig spent på prosessen med første 
Fylkesplan



• Samlet er det 74 videregående skoler i Akershus, 
Østfold og Buskerud, hvorav 58 er drevet i 
fylkeskommunal regi. 

• Samlet hadde fylkene 42 386 elever i videregående 
opplæring i skoleåret 2016-2017. Av disse gikk 40 241 
elever på videregående skoler i fylkeskommunal regi.

• Det blir totalt 5 339 km med fylkesvei i Viken. 

• En kjøretur med bil fra sør i Viken (Svinesund) til Halne 
på Hardangervidda er 379 km, og tar ca. 5 timer å 
kjøre uten stopp.

• Kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk 
eies av henholdsvis Buskerud og Østfold 
fylkeskommuner. Ruter eies av Akershus 
fylkeskommune og Oslo kommune.

Hva skiller, og hva samler?



• Fylkestinget i Viken fylkeskommune får 87 medlemmer

• Fylkestingene i de respektive fylkene har lagt til grunn en 
parlamentarisk styringsform

• Hvordan blir hverdagen? (ca 20 heltidspolitikere, fylkesråd og 
apparat)   Tilgjengelighet eller større avstand?

• Nytt hovedkontor – og flere adm bygg

• Klarer vi å ta ut gevinstrealisering? (effektivisering)

• Hvordan samspill fylkeskommune og 51 kommuner?

Politikk og utfordringer i Viken --



- Legitimitet innbyggerne … (valg2019)

- Fordeling av oppgaver 
(ekspertutvalget), mot svært store 
oppgaver? – Viken utfordre Staten?

- Bygge ny fylkeskommune, ikke fortsette 
tenke tre (enheter)

- Tenke nye grenser, allianser

- Noen umiddelbare seire (samferdsel?)

- Bygge stolthet (travbane, største festning, største kraftverk, grenseovergang)

Suksessfaktorer …

Fra møte i fellesnemnda på Fornebu 02.02.18



FELLESNEMNDA

PSU

Fylkes-
ordførere

P1: 
Visjon , mål, verdier  

og symboler

P2: 
Styringsform, 
eierskap og 
organisering

P3: 
Oppfølging av 
ekspertutvalg

P4:
Delegasjon, økonomiske 
handlingsregler og pol. 

reglement

P5: 
Valg 2019

P6: 
Samfunns-

utviklerrollen

A1: HRM
A2: Digitalisering, 
samhandling mm 

A3: 
Kommunikasjon

A4: 
Økonomi mm.

A5: Kompetanse
A6: 

Samferdsel

A7: 
Plan og styring

A8: 
Helhetlig 

virkemiddelbruk

A9: 
Tannhelse

HOVEDPROSJEKTRÅD
fylkesrådmenn

ØFKAFK BFK

Bygge viken

Personalforvalt.

Strategiomr.

HRM

Ledelse, org.

Lønn

Digitale Viken
*a

Info-forv. - arkiv         
*b

Dig.plattform
*c

Ny web

Service

Økonomistyring

Eiendom

Helhetlig styring

innkjøp

pensjon

Kontoplan regnsk.

Framtidens 
kompetanse

Organisering

Forsvarlig 
system

Profesjons-
utvikl.

Inntak og 
formidling

Kollektiv

SAMS

Forvaltning

Samarbeid

Plan- og 
styringssystem

Kunnskaps-
grunnlag Viken

Regional 
planstrategi

Næring

Eierskap odontologisk 
kompetanse-senter

Pasienttilbud, 
folkehelse, kvalitet

Nytt EPJ-system for 
tannhelse

Kartlegge 
arbeidsavtaler, mm

Adm.
støtte til 

P2

Hoved-
prosjektleder

Adm.
støtte til 

P3

Adm.
støtte til 

P5

Adm.
støtte til 

P4

Adm.
støtte til 

P6

Andre oppgaver

Voksen-
opplæring

Prøve-
nemder 

Spesialunder-
visning

Fagfornyelse

Fagskole 

Eksamen,
prøver

Lik 
regelverks-
forsåelse

Implementere 
FNs 

bærekraftsmål

Internasjonalt

Klima, miljø

Kultur

Kulturminne

Folkehelse

Idrett, friluftsliv, 
frivillighet

Plan

Nye arbeidsmåter
«shared workplaces»

Nytt hovedkontor

Skisse pr. 15.04.2018

* a) 5 undergrupper
* b) 7 undergrupper
* c)  8 undergrupper

Økonomisystem, 
inkl. lønn, regnskap, 

HRM

Adm.
støtte til 

P1

Ressurser til 
prosjektleder

fra linjen

Prosjekt-
kontor



• Rapporten med forslagene ble lagt fram 1. februar 2018 

• Ekspertutvalget foreslår flere nye oppgaver blant annet innen: 
• næringsutvikling
• Integrering
• forskning
• samferdsel
• klima og miljø
• kultur
• utdanning
• flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging

• Blir behandlet i Stortinget stykkevis og delt.

Ekspertutvalget – forslag til nye oppgaver



• LIKE GRENSER ALLE STATLIGE FUNKSJONER (36?)

• Fylkesmannsembetet

• NAV - Forbrukerråd - Arbeidstilsyn

• Mattilsyn - Arbeidstilsyn

• Helseforetakene - Skattedirektorar

• Politiet, domstolene – Sivilforsvar - HV

• Statens Vegvesen - NVE

• (Bispedømmer)

• Ros til de frivillige organisasjonene, som idrettsforbundet

Her håper jeg Stortinget tar seg sammen



• Oppmerksomhet

• Avstander og samarbeid

• Nytt regionråd, nye naboer

• Kollektivtrafikk (buss og tog)

• Tverrforbindelser (22 og 120)

• Etablering nye funksjoner (off.

arbeidsplasser, kultur, næringsliv)

• Mer fleksible skoletilbud

Muligheter for Indre



Så nå: heia Viken …


