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Oppfølging av Fylkestingsvedtak 23. februar

• Søknad om fylkesdeling til KDD. 
‒ Fylkesrådet utarbeidet søknad og underlag 3. mars

‒ Fylkesordfører sendte søknaden innen fristen 8. mars

• Fylkesrådet leverte to saker til FT 30. - 31. mars:
1. Sak om etablering av tre nye fylkeskommuner – oppstart og igangsetting

2. Sak om regionalt planarbeid etter delingsvedtak



Overordnede mål

• Sikre legitimitet og effektivitet i etablering av tre nye 
fylkeskommuner

• Sikre fortsatt trygge og gode tjenester fra Viken fylkeskommune

• Få en prosess basert på raushet, tillit med fokus på samarbeid og 
å få til god organisasjonsdrift både i oppløsningen og etablering av 
tre nye fylker. 



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



Videre arbeid
• Et ressurskrevende arbeid 

• Behov for å detaljplanlegge pre-prosjektfasen med tanke på sakene til fylkestinget:

‒ Saker fremmes for fylkestinget så fort de er godt nok utredet

‒ interne skrivefrister må avklares

• Mest arbeidskrevende:

‒ HR (innplassering)

‒ Digitaliseringsløsning for nye fylkeskommuner

‒ Økonomisk deling og budsjettgrunnlag for nye fylkeskommuner for 2024

• Fylkesrådet vil komme tilbake til fylkestinget med behov for endrede forventninger 
og ressurstildelinger løpende når forhold er tilstrekkelig utredet.



Sak om etablering av nye fylkeskommuner

• Fylkestinget har opprettet tre geografiske utvalg. 

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

• Fylkesrådet og/eller fylkesordfører forbereder saker som blir sendt direkte til 
utvalgene.

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

• Utvalgenes forslag sendes fylkestingskomite for finans, administrasjon og 
klima, som formelt innstiller til fylkestinget.



Bestillinger til fylkesrådet

• Forpliktende samarbeid om IKT løsninger

• Fylkeskommunens behov og krav til innholdet i forskrift for 
delingsarbeidet:
‒Styringsform
‒Antall medlemmer i fylkestingene
‒Annet



Geografisk utvalg for Østfold – 25 medlemmer

Side 9

Navn Parti
1 Cecilie Agnalt Arbeiderpartiet
2 Lars Pedersen Due Arbeiderpartiet
3 Hege Dubec Arbeiderpartiet
4 Terje Moland Pedersen Arbeiderpartiet
5 Petra Brinch Arbeiderpartiet
6 Terje Olsson Arbeiderpartiet
7 Camilla Aas Arbeiderpartiet
8 Atle Ottesen Arbeiderpartiet
1 Simen Nord Høyre
2 Roar Lund Høyre
3 Erik Unaas Høyre
4 Gretha Thuen Høyre
5 Monica Gåsvatn Høyre
6 Glenn Håkon Melby Høyre
1 Håkon Tolsby Senterpartiet
2 Elisabeth Strengen Senterpartiet
3 Inger Mari Kaatorp Senterpartiet
1 Håvard Jensen Fremskrittspartiet
2 Leif Willy Eriksen Fremskrittspartiet
3 Ole Johan Lakselv Fremskrittspartiet
1 Benedicte Lund Miljøpartiet de Grønne
2 Ida Julsen Miljøpartiet de Grønne
1 Camilla S. Eidsvold Sosialistisk Venstreparti
1 Ann May Noomi Martinsen Rødt
1 Finn-Erik Blakstad Venstre



Geografisk utvalg Østfold

Følgende representanter møter med tale og forslagsrett i utvalgets møter (Østfold):

Side 10

Navn Parti

Britt Egeland Gulbrandsen Kristelig folkeparti

Frank Kristian Gunerius Bakken Pensjonistpartiet

Terje Smerud Folkets parti FNB

Tor Petter Ekroll Uavhengig



Regionale planer

• Egen sak, uten innstilling fra fylkesrådet

• Peker på tre alternativer

1. Stoppe arbeidet – overlate til nye fylkeskommuner å lage egne planer

2. Gjennomføre arbeidet som forutsatt i planprogrammet

3. Gjennomføre utarbeidelse av planene som forutsatt i planprogrammet, men 
overlate til de nye fylkeskommunene til å gjennomføre høring og vedtak

• Komiteen innstilte på alternativ 3

• Innstillingen fra komiteen ble vedtatt av fylkestinget 30.03.22



Skoleinvesteringer i Viken 

• Bekymring for skoleinvesteringer

• Stor prisstigning
‒ materialer 
‒ energi 
‒ krig i Ukraina

• Fylkestinget er nå informert og 
fylkesrådet vil fremme egen sak i 
forbindelse med tertialrapport i 
juni



Flyktningsituasjonen

• Hvordan kan vi samhandle for å hjelpe flyktningene?

‒Bistå i å gi flykningene en meningsfull tilværelse, utdanning, 
arbeid, fritid, helse

‒Gi flyktningene fylkeskommunale tjenester
‒Hjelpe kommunene å skape god integrering



Fylkeskommunens tjenester til flyktninger

•Videregående skole

• Kollektivtrafikk

• Tannhelse

•Veiledningssentrene


