


SAK 54/17 REGION VIKEN, INNLEIANDE DRØFTING 
Vedtak 
Regionrådet for Hallingdal invitera Buskerud fylkeskommune til å være med i et prosjekt 
som har som mål å klargjera Hallingdal sine mogeleheiter og utfordringar, i samband med 
prosess for etableringa av Viken fylkeskommune. 
• Regionrådet for Hallingdal ynskjer ei politisk styringsgruppe representert med 

Regionrådet for Hallingdal og representantar fellesnemda til Buskerud fylkeskommune. 
• Regionrådet for Hallingdal vil setja av administrative ressursar til arbeidet og håpar 

Buskerud fylkeskommune og kan gjera det same. 
• Regionrådet for Hallingdal ynskjer at arbeidet kan setjast i gang snarast mogeleg. 

I brev dat. 25.01.2018 seier Buskerud fylkeskommune:
«Vi ser meget positivt på vedtaket som er gjort i regionrådet og stiller både i en 
politisk styringsgruppe og setter av adm.ressurser til prosjektet.







Endring 2017-2018 
antal innbyggjarar



Vedtak
"Fellesnemda ber om en sak som 
synliggjør mulighetene for å legge en del 
av de fylkeskommunale arbeidsplassene til 
distriktene. Saken bør tydelig vise hva
slags arbeidsplasser som kan være 
aktuelle for en desentralisering, hva som 
skal til for å få det til både praktisk og 
kompetansemessig, og hva slags områder 
og steder som har kompetanse og 
mulighet til å ta i mot slike arbeidsplasser. 
Arbeidsgruppe A12 bes om å ivareta dette 
hensynet i sitt arbeid."



• Desentralisering og regionalt 
«sjølvstyre»

• Samordning av 
samfunnsutvikling og 
tenester mot Viken

Avd. kontor Hallingdal 



• Leverandør: NIVI Analyse i samarbeid med Senter for  økonomisk 
analyse (SØA)

• Oppstart: 7.mars 2019
• Sluttrapport innan 1.juni 2019
• Føringar

– Kommunane forventar aktiv bruk av regionråda,  ulike vurderingar av 
roller, organisering og  mynde (dialogmøte 15.11)

– Fellesnemnda har vedteke at samarbeidsstrukturen  i Buskerud skal 
vidareførast og tilpassast Viken

– Anbefalt løysing må følgje reglar for «Interkommunalt politisk råd» i ny 
kommunelov



To problemstillingar
1. Analyse av mogelege framtidige kommuneregionar og  regionråd i Viken, m.a. sett i 

lys av pågåande kommunesammenslutningar

2. Fagleg tilråding av framtidig løysing

a) Geografisk inndeling (struktur)

b) Organisering av regionråd (rolle, oppgåver, mynde,  representasjon m.a.)

c) Arbeidsform/dialogform mot fylkeskommunen



Tre mogelege modellar
• 12-13 kommuneregionar
• 8-9 kommuneregionar
• 6 kommuneregionar

Dagens 12 regionråd














