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Agenda

• Status for arbeide med nye regionale planer

• Delingsarbeidet, og geografiske utvalg sin rolle

• Saker behandlet i de geografiske utvalgene og fylkestinget i mai

• Saker til de geografiske utvalgene og fylkestinget i juni

• Saker til høsten 2022 og videre

• Ordinære saker for orientering til de geografiske utvalgene
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Status for arbeidet med nye 
regionale planer
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Fylkestingets vedtak

• Planarbeidet fortsetter

• Det utarbeides tre plangrunnlag for regionale planer

• Plangrunnlaget brukes for raskt å kunne vedta nye regionale planer 
i de nye fylkene – regionen trenger et fornyet planverk

• Skal gi de nye fylkene en god start
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3 regionale planer
• Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd;

‒ Inkludering
‒ Gode lokalsamfunn
‒ Kultur, fritid og frivillighet
‒ Helse og livsmestring

• Kompetanse og verdiskaping:
‒ Kompetanse – utvikling, tilgang og behov
‒ Kunnskapsproduksjon
‒ Arbeidsplasser og sysselsettingsgrad
‒ Inkludering i arbeidslivet
‒ Bærekraftig verdiskaping

• Areal og mobilitet:
‒ Bolig-, areal- og transportplanlegging
‒ Mobilitet
‒ Bruk og vern av kultur- og naturverdier
‒ Kyst, vassdrag og strandsone
‒ Masseforvaltning
‒ Energisystemer og energiomlegging
‒ Fritidsbebyggelse
‒ Klimatilpasning, beredskap og 

samfunnssikkerhet

Tverrgående tema:

• Folkehelse
• Klima og miljø

• Samarbeid
• (universiell utforming)



Medvirkning – hvordan kan kommunene 
delta?
• Relevant og reell medvirkning

‒ Koordinert medvirkningsopplegg

‒ Temabasert

‒ Inndelt i ulike faser

• Medvirkning av kommunene

• Strategisk forum

• Hvilke arenaer og møteplasser kan vi bruke for 
en politisk dialog og drøfting?

‒ Forslag til aktiviteter og arenaer for lokalpolitisk 
involvering?

‒ Bruk av eksisterende nettverk/partnerskap
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Delingsarbeidet, og geografiske 
utvalg sin rolle
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Oppdeling av Viken

• Vedtak i fylkestinget 23. februar

• Stortinget debatterte saken 13. 
juni, med forventet votering 14. 
juni.

8



Tidslinje fire faser i delingsarbeidet

Pre-
prosjekt

• 25. februar til ca august 2022

Hoved-
prosjekt

• August/september 2022 til valg høsten 2023

Etter at nye 
fylkesting 
er valgt

• Etter valg 2023 og fram til 1. januar 2024

Etter-
prosjektet

• 1. januar 2024 til ferdig avvikling av Viken
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Roller og ansvar:

Geografiske utvalg 
• Kun fylkestinget kan fatte beslutninger i saker om deling og bygging av nye fylker

‒ Fylkestingets myndighet er også begrenset.

‒ Ingen er valgt til nye fylker og det påvirker hvilke legitimitet man har

• Geografiske utvalg er ikke «fylkesting» eller «fellesnemnd».

• Skal bidra til en god start for nye fylkeskommuner – men ikke lage ny politikk for nye fylker.

• Utvalgene skal behandle og komme med anbefalinger i alle saker som berører etableringen av de tre 
nye fylkeskommunene, fram til opprettelsen.

• De geografiske utvalgenes virketid er fra 31. mars 2022 til valgdagen for fylkestingsvalg i 2023.

o Østfold: leder Benedicte Lund (MDG), nestledere Finn-Erik Blakstad (V) og Håkon Tolsby (Sp). 

o Akershus: leder Annette Solli, nestledere Kristin Antun (MDG) og Hoda Imad (Ap).

o Buskerud: leder Tore Opdal Hansen (H), nestledere Bjørn Tore Ødegården (Ap) og Lavrans Kierulf (Frp)
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Roller og ansvar:

Fylkesrådet og administrasjonen

• Geografiske utvalg får saker fra fylkesrådet eller fylkesordfører

• Fylkesrådet forbereder saker til geografiske utvalg, etter lik modell som annen 
saksforberedelse til fylkestinget

• Ansvar for oppfølging av geografiske utvalg i fylkesrådet

‒ Geografisk utvalg for Akershus: Fylkesråd Edvin Søvik med Heidi Westbye Nyhus som vara.

‒ Geografisk utvalg for Buskerud: Fylkesråd Tonje Kristensen med Olav Skinnes som vara.

‒ Geografisk utvalg for Østfold: Fylkesråd Johan Edvard Grimstad med Annette Lindahl Raakil 
som vara.

• Øvrige fylkesråder møter i geografiske utvalg ved behov
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Ansvarsfordeling mellom 
fylkestingets komiteer og geografiske utvalg

• Alle vanlige saker går i 
fylkestingskomiteene som før.

• Fylkestinget gjør alle prinsipielle vedtak 
i delingsarbeidet og bygging av nye 
fylkeskommuner.

• Geografiske utvalg involveres i saker 
som gjelder bygging av de 
nye fylkeskommunene
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Saker behandlet i de geografiske 
utvalgene og i fylkestinget i mai
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Oversikt over saker som er behandlet p.t.

• Omstillingsdokument gjeldende for deling av Viken fylkeskommune og etablering 

av tre nye fylkeskommuner

• Opprettelse av partssammensatt utvalg - sammensetting og mandat

• Ansettelsesutvalg for rekruttering av 

prosjektledere/fylkeskommunedirektører/administrasjonssjef til nye 

fylkeskommuner

• Kriterier for innplassering av medarbeidere ved etablering av Akershus, Buskerud 

og Østfold fylkeskommuner
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Kriterier for innplassering 
• Hensikt

‒ Trygghet og forutsigbarhet for ansatte i innplasseringsprosessen. 

• Forutsetninger
‒ Den ansatte har som hovedregel rett til å følge oppgavene sine over i ny organisasjon..
‒ Fleksibilitet i ansattes arbeidshverdag og digitale arbeidsformer videreføres slik det 

praktiseres i Viken fylkeskommune. 

• Kriteriene i prioritert rekkefølge:
1. Kompetansebehov og arbeidsoppgaver

2. Kompetanse og erfaring

3. Tjenesteansiennitet

4. Sosiale forhold 



Saker til de geografiske utvalgene 
i juni

16



Saker til fylkestinget 21-23. juni

• 11/22 Styringsform nye fylker
• 10/22 Fylkestingenes størrelse
• 8/22 Prosjektplan for etablering av tre nye fylkeskommuner og 

avvikling av Viken fylkeskommune 
• 9/22 Forskrift om deling av Viken fylkeskommune – innspill til 

departementet
• 12/22 Prinsipper for og utredning av mulige samarbeidsløsninger for 

nye fylker
• 13/22 1. tertial rapport 2022 med omprioritering av resultatkrav.
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Styringsform nye fylker

• Tidlig avklaring nødvendig for at politikere og adm. skal kunne starte 
forberedelsene av nye politiske og adm. organisasjoner i de nye fylkene

• Saken beskriver parlamentarisme og formannskapsmodellen på overordnet 
nivå og noen erfaringer i Viken med parlamentarisme.

• Formannskapsmodellen er primærmodellen, men det er fire typer grunner 
som kan ligge til grunn for valg av parlamentarisme:

‒ Kompetanseargumentet 

‒ Politiseringsargumentet

‒ Autonomiargumentet

‒ Kostnadsargumentet
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Fylkestingenes størrelse

• Saken må legges fram nå på grunn av:

o Nominasjonsprosessene i partiene

o Planlegging av valggjennomføringen i de nye fylkene

o Forberedende arbeid med politisk og administrativ organisering

o Nødvendig innspill til departementets forskriftssetting av antall medlemmer i de nye 

fylkestingene

• Saken legges fram uten anbefaling fra fylkesordførers side

• Departementet fastsetter antall medlemmer i statlig forskrift etter sommerferien
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Prosjektplanen
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Inndeling av prosjektplanen

Hovedaktiviteter
• Politisk nivå
• Felles for alle rådsområder
• HR-området
• Digitaliseringsområdet
• Økonomiområdet
• Spesifikt for hvert rådsområde

• Utdanning og kompetanse
• Plan, klima og miljø

• Avvikling av Viken 
fylkeskommune

• Vedlegg: Oversikt over politiske 
saker

Prosjektstyring og oppfølging
• Organisering av prosjektet
• Avhengigheter
• Usikkerhetsstyring
• Økonomi og finansiering, inkl. 

foreløpig budsjett 2022
• Rapportering

• Vedlegg: Kommunikasjonsplan
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Prosjektplanen har 34 hovedaktiviteter 

• En hovedaktivitet = samlebetegnelse for det som skal leveres som 
sluttleveranse. 

• Noen av disse er virksomhetsovergripende, dvs at de berører flere 
rådsområder. Dette er hovedaktiviteter på politisk nivå, hovedaktiviteter som er 
felles for alle rådsområder og hovedaktiviteter for hhv HR-, digitaliserings- og 
økonomiområdet. 

• Alle hovedaktiviteter har en definert fremdrifts- og milepælsplan. En milepæl 
definerer når større delleveranser eller beslutninger må være utført.
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Statlig forskrift for deling av Viken fk

• Det trengs unntak fra en rekke bestemmelser i lover og forskrifter for å 
kunne gjennomføre en deling av Viken og oppstart av nye 
fylkeskommuner på en forsvarlig måte – unntakenes gis i statlig forskrift 
fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet

• Departementet ber fylkeskommunen om innspill på hvilke temaer en 
mener bør reguleres i forskriften innen 24. juni.

• Saken behandles i fylkestinget 21-23. juni
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Statlig forskrift for deling av Viken fk

• Departementet anmodes om å behandle 15 temaer i forskriften:
1. Fullmakt til fylkestinget til å fastsette antall medlemmer i nye fylkesting, 

2. Fullmakt fylkesordfører i Viken til innkalling konstituerende møte nye fylkesting, 

3. Regler for valg av styringsform slik at parlamentarisme eventuelt kan velges 

4. Fullmakt til å ansette nye adm. toppledere i nye fylkeskommuner

5. Fullmakt til fylkestinget i Viken til å velge revisjons- og kontrollutvalgssekretariat 
nye fylkeskommuner, 

6. Fastsettelse av hovedprinsipper for arbeidet med økonomiplan nye 
fylkeskommuner

7. og vedta hovedprinsipper for det økonomiske oppgjøret, 
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Statlig forskrift for deling av Viken fk

8.   Fastsette funksjonstid Viken fylkesting til 31.12.23, 

9.   Videreføring av vedtekter og forskrifter fra Viken til nye fylkeskommuner, 

10. Unntak fra PBL for videreføring av RPS, regionale planer og planprogram 

11. Avklare Vikens fullmakter til valggjennomføring, 

12. Gi fylkestinget fullmakt til etablering av forpliktende samarbeid, 

13. Bekrefte regelverk for virksomhetsoverdragelse ved innplassering av ansatte

14. Avklare ansvar for Vikens arkivmateriale

15. Gi fylkestinget fullmakt til å vedta fylkesvåpen for nye fylkeskommuner
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Forpliktende samarbeidsløsninger
- fylkesrådets forslag til utredninger
• Advokat
• Renholds-forvaltning og utvikling
• Anskaffelser
• IKT-samarbeid/digitalisering (som besluttet i FT sak 19/2022)
• Fagskolen i Viken
• Statistikk, analyse og kart
• Fagavdelingen samferdsel
• Regionalt forskningsfond
• Fylkesbiblioteket
• Felles organisering av ombudene. 

Eksplisitt: Personvernombud og Ombud for barn og unge
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Forpliktende samarbeidsløsninger
- prosess

• Geografiske utvalg behandler sakene.

• Tillitsvalgte skal involveres

• Temaene utredes enkeltvis og fremmes som egne saker til fylkestingets 
møte i oktober.

• Ingen automatikk i at utredningene konkluderer med forslag om 
samarbeid; fordeler og ulemper skal drøftes fullstendig og objektivt
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Viken viser vei. viken.no

Saker til høsten 2022 og senere
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Møteplan 2022 Geografiske utvalg

Juni August Oktober November November

Akershus 7 29 10 7 28

Buskerud 8 30 11 8 29

Østfold 9 31 12 9 30
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Saker til høsten 2022
• Ansettelse nye prosjektleder/fylkeskommunedirektører/administrasjonssjefer

• Forpliktende samarbeidsløsninger - oktober

• Fylkesvåpen nye fylkeskommuner

• Budsjett for delingsarbeidet

• Prinsipper for fordeling av formue, eiendeler og gjeld

• Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-26

• Involvering av fylkestinget og geografiske utvalg i arbeidet med regionalt plangrunnlag

• Fastsettelse av vedtekter og mulige valg for eventuelle formelle samarbeid som har 
oppstart 1/1-23

• Valg 2023 – oppnevning av valgstyrer m.v.

• Prinsippvedtak om pensjonsleverandør, håndtering av pensjonsforpliktelser og –midler

• Diskusjonsgrunnlag – fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle

• Medlemskap i politiske organisasjoner og nettverk

• Vannforskrift og vannregionmyndighet for vannregion Innlandet og Viken
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Saker til 2023

• Strategiske partnerskap og samarbeidsarenaer – videreføring

• Politisk organisering av nye fylkeskommuner

• Politiske forskrifter i nye fylkeskommuner

• Overordnede prinsipper for plan, styring og kontroll i nye fylkeskommuner

• Oversikt selskapsportefølje nye fylkeskommuner

• Plangrunnlag for tre regionale planer
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Til behandling i nye fylkesting okt-des-23
• Godkjenning av valg 2023

• Endelig beslutning politisk styringsform

• Endelig beslutning politisk organisering nye fylkeskommuner

• Endelig beslutning politiske forskrifter, delegasjon, reglementer

• Forskrift om inntak og formidling til læreplass vgo

• Opplæringstilbudet 2024-25

• Forskrift ordensreglement

• Oppnevning til lokale nemder, utvalg, samarbeidsorganer

• Organisering av medvirkningsorganer for ansatte i nye fylkeskommuner

• Årsbudsjett 2024, økonomiplan 2024-25

• Endelig vedtak om overordnede prinsipper for plan, styring og kontroll i nye fylkeskommuner 
(kan inkluderes i økonomiplanbehandlingen)
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Saker til behandling i nye fylkesting i 2024 eller 
senere
• Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Viken 

fylkeskommune 2023

• Endelig godkjenning av fordeling av formue, eiendeler og gjeld mellom 
fylkeskommunene

• Formell overføring av selskaper nye fylkeskommuner, endring av 
selskapsavtaler m.v.

• Tilstandsrapport for videregående opplæring 2023

• Formell sletting av Viken fylkeskommune

• Behandling av tre regionale planer
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Kjente ordinære saker de geografiske 
utvalgene ikke skal behandle men 
som de vil få orienteringer om av 
fylkesrådene
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Kommende orienteringssaker

• Overtakelse av kommunalt veilys langs fylkesveier

• Pris- og betalingsmodell kollektivtrafikk

• Kollektivtilbudet i perioden etter koronarestriksjonene

• Organisering av kollektivtransport i Oslo og Viken og vurdering av konsulentrapport

• Justering av planprogram regionale planer 

• Forskrifter om skole- og feriedager for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025
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