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Agenda

• Etablering av nye fylkeskommuner

• Flyktninger: Bosetting 2022 og anmodning om bosetting i 2023

• Regionale planer

• Prosess for NTP
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Vedtatt av fylkestinget juni 2022

Prosjektplan med vedlegg



Styringsform for de nye fylkeskommunene er vedtatt

• Fylkestinget besluttet i juni 2022 at 
• fremtidige Akershus fylkeskommune skal ha en parlamentarisk styringsform, 
• fremtidige Buskerud og Østfold fylkeskommuner skal styres etter en 

formannskapsmodell.

• I det samme møtet fattet fylkestinget også vedtak om hvor mange representanter 
som skal sitte i de fremtidige fylkestingene. Endringene vil skje fra fylkestingenes 
konstituerende møter i oktober 2023.
• Akershus fylkesting skal bestå av 51 representanter
• Buskerud fylkesting skal bestå av 47 representanter
• Østfold fylkesting skal bestå av 43 representanter



Prosjektet med å etablere tre nye fylkeskommuner 
er delt i fire faser

Forprosjekt Hovedprosjekt Avslutning
Etter-

prosjekt

20232022 2024



Prosess - oppdeling av Viken

• Pre-fase fra februar – august 2022
• Etablere prosjektet, saksforberedelse til politiske saker.

• Gjennomføringsfase fra 1. september - 1. januar 2024.
• 34 hovedaktiviteter

• Avslutning oktober 2023 – desember 2023
• Fortsatt drift Viken

• Siste forberedelser for oppstart nye fylkeskommuner

• Etter-prosjekt fra 01.01.2024
• Nødvendige avviklingsaktiviteter av Viken fylkeskommune
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Fylkestinget vedtok 15. september ansettelsen av de tre nye 
topplederne

Ellen Christine Christiansen
Fylkesdirektør  
Akershus fylkeskommune

Jan Sivert Jøsendal, 
Fylkeskommunedirektør 
Buskerud fylkeskommune

Solveig Helene Olsen, 
Fylkeskommunedirektør  
Østfold fylkeskommune

Alle foto: Hallvard Mørk Tvete/ 
Viken fylkeskommune



Oversikt over politiske saker høsten 2022

Sakstema Behandling når

Ansettelse av nye fylkeskommunedirektører/ fylkesdirektør Sept-22

Organisasjonsform og innhold i forpliktende samarbeid innenfor digitaliseringsområdet Okt-22

Fagskolen i Viken – vedtak om fagskolen skal fortsette samlet som forpliktende samarbeid eller ikke Okt-22

Endelig vedtak om hvilke forpliktende samarbeid innenfor andre fagområder som skal gjennomføres Okt-22

Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg og revisjonsordning Okt-22
Fylkesvåpen for de tre nye fylkeskommunene Okt-22

Budsjett for delingsarbeidet – søknad til staten om at staten dekker alle kostnader Okt-22

Prinsipper for fordeling av formue, eiendeler og gjeld mellom de nye fylkeskommunene Senest Des-22

Ordinært årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Des-22

Eventuell sak om fastsettelse av vedtekter og mulige valg for eventuelle formelle samarbeid som har oppstart 1.1.23 Des-22

Valg 2023 – Oppnevning av valgstyrer, fullmakter mv. Des-22

Pensjon – prinsippvedtak pensjonsleverandør, håndtering av pensjonsforpliktelser og -midler Senest Des-22

Diskusjonsgrunnlag – fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle Des-22

Anmode om endring av vannforskrift og regulering av ansvarlig fylkeskommune som vannregionmyndighet for vannregion 

Innlandet og Viken
Des-22

Utdrag



Saker til fylkestinget 26.-27. oktober

• Forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye fylkeskommuner på IKT-
og digitaliseringsområdet 

• Etablering av samarbeidsorganisasjoner for nye fylkeskommuner 

• Finansieringsbehov for etablering av tre nye fylkeskommuner og 
avvikling av Viken fylkeskommune 

• Bruk av fylkesvåpen og visuelle identiteter nye Akershus, Buskerud og 
Østfold fylkeskommuner 
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Etablering av samarbeidsorganisasjoner for 
nye fylkeskommuner 
• Fylkestinget vedtok 23.02.2022 og 30.03.2022 overordnede føringer og prinsipper 

til grunn for oppdeling av Viken fylkeskommune og etablering av 
fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. 

• En sentral føring er å vurdere om det skal etableres forpliktende 
samarbeidsorganisasjoner mellom de tre fylkeskommunene.  Dette får betydning 
for innplassering av ansatte ved årsskiftet 2022/23.

• Fylkestingets vedtok den 21.06.22 å utrede 12 fagområder hvor det kunne være 
aktuelt at de tre fylkeskommunene samarbeider om felles driftsorganisasjoner 
etter 01.01.24.

• Av disse 12 fagområdene ble fylkesrådet bedt om å utrede 10 fagområder og 
kontrollutvalget 2. 

• Av de 10 fagområdene fylkesrådet har utredet, har fylkestinget allerede bestemt at 
digitalisering skal organiseres i en forpliktende samarbeidsorganisasjon. 
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Forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye 
fylkeskommuner på IKT- og digitaliseringsområdet
Forslag til vedtak:

1. IKT- og digitaliseringsområdet organiseres som en forpliktendende samarbeidsorganisasjon 
organisert som et interkommunalt selskap (IKS).

2. De tjenestene som fremgår av utredningsrapport om forpliktende samarbeidsorganisasjon på 
IKT- og digitaliseringsområdet, pkt. 7.1, inngår i samarbeidet.

3. Deler av arkivforvaltning organiseres i linjen i de tre nye fylkeskommunene iht. pkt. 7.1. i 
utredningen. Hva gjelder eierskapet og formidling av arkivene som er skapt før 1.1.24, anbefales 
det å legge dette ansvaret til Akershus fylkeskommune, siden dette må håndteres som ett arkiv.

4. De ansatte som innplasseres i IKT-samarbeidet får samme stillingsvern som ansatte som 
innplasseres i en av de tre fylkeskommunene, dvs. 5 år fra 1.1.2024. Ved en eventuell oppløsning 
av IKT-samarbeidet vil det i samarbeidsavtalen anbefales at de ansatte tilbakeføres til 
eierfylket/eierfylkene.

5. Forretningsadresse og administrativ tilknytning for IKT-samarbeidet anbefales å være Østfold 
fylkeskommune.

12



Etablering av samarbeidsorganisasjoner for 
nye fylkeskommuner 
Forslag til vedtak:
1. Forpliktende samarbeid skal organiseres på en slik måte at samarbeidet vil være til fordel for både nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold. 
Det skal bestrebes en rimelig fordeling av arbeidsplasser, og mulighet til at alle stillingene kan ha fysisk arbeidssted på alle tre fylkeshus i framtida.

2. Fylkesadvokaten
a. Fylkesadvokaten organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 01.01.24.
b. Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt
c. Akershus fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.

3. Renholdsforvaltning- og utvikling
a. Renholdsforvaltning- og utvikling organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 01.01.24
b. Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt
c. Akershus fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner

4. Anskaffelser
a. Anskaffelser organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 01.01.24.
b. Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt.
c. Buskerud fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner
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Etablering av samarbeidsorganisasjoner for 
nye fylkeskommuner 
5. Fagskolen i Viken

a. Fagskolen i Viken organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 01.01.24.
b. Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap - ikke eget rettssubjekt.
c. Rektor og stedlig ledelse vil være lokalisert ved skolen.
d. Akershus fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner

6. Statistikk, analyse og kart (SAK)
a. SAK organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 01.01.24.
b. Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap - ikke eget rettssubjekt
c. Akershus fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner

7. Fagavdeling samferdsel
a. Fagavdeling samferdsel organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 01.01.24.
b. Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt
c. Buskerud fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner
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Etablering av samarbeidsorganisasjoner for 
nye fylkeskommuner 
8. Regionalt forskningsfond

a. Regionalt forskningsfond organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 01.01.24. 

Forutsetning for organiseringen er forskriftsendring av Kunnskapsdepartementet.

b. Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid

c. Samarbeidsorganisasjonen skal bygge på at midlene samles i ett fond der prosjektene gis tildeling etter vedtak i politisk oppnevnt fagstyre

d. Østfold fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner

9. Regional bibliotekutvikling

a. Regional bibliotekutvikling organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner fra 01.01.24.

b. Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt

c. Buskerud fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner

10. Personvernombudet organiseres ikke som en forpliktende samarbeidsorganisasjon.

11. Ombudet for barn og unge organiseres ikke som en forpliktende samarbeidsorganisasjon.

15



Etablering av samarbeidsorganisasjoner for 
nye fylkeskommuner 
12. Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med ny sak med forslag til samarbeidsavtale for de enkelte samarbeidsorganisasjonene, jf

kommuneloven § 19-4, eventuelt selskapsavtaler for IKS. 

Spesielt må følgende tema behandles:

a. Struktur på politisk styring og kontroll; representasjon i styrende organer samt utforming samarbeidsavtaler og vedtekter.

b. Valg av finansieringsmodeller; kostnadsfordeling

c. Utforming av leveranseavtaler.

d. Føringer for oppsigelse/uttreden fra samarbeidsorganisasjonen

e. Nærmere presisering av ansattes rettigheter 

16



Finansieringsbehov for etablering av tre nye 
fylkeskommuner og avvikling av Viken fylkeskommune 
1. Prosjektbudsjett for etablering av nye fylkeskommuner og avvikling av Viken fylkeskommune for perioden 
2022-2024 er på 385 mill. kr (2022-kr).

2. Med utgangspunkt i Stortingets vedtak om fylkesdeling den 14. juni i år, søker Viken fylkeskommune 
Kommunal- og distriktsdepartementet om dekning av 377 mill. kr (2022-kr) til bruk i delingsarbeidet, dvs. ikke 
medtatt kompensasjon for utgifter til grafisk omprofilering.

Utgifter til grafisk omprofilering på 8,1 mill. kr i 2023 finansieres ved bruk av Vikens reservefond.

3. Netto driftsbudsjett for prosjektarbeidet i 2022 er 30,7 mill. kr. Budsjettet legges til for det videre arbeidet i 
2022 med etablering av nye fylkeskommuner og delingen av Viken fylkeskommune.

4. Fylkesrådet gis fullmakt til å detaljere prosjektbudsjettet i tråd med fylkestingets vedtak.
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Bruk av fylkesvåpen og visuelle identiteter nye 
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner 

1. De nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold beholder sine gamle 
fylkesvåpen, og gamle fylkesordførerkjeder gjenbrukes.

2. De visuelle profilene moderniseres og tilpasses en digital tid ved bruk 
av intern kompetanse.

3. Nye grunnprofiler skal være ferdige til konstituerende fylkesting i 
oktober 2023.

4. De nye fylkeskommunene videreforedler sine respektive visuelle 
profiler fra 1.1.24. 
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Mer informasjon?

Etablering av nye fylkeskommuner - Viken fylkeskommune

https://viken.no/om-fylkeskommunen/etablering-av-nye-fylkeskommuner/


Viken viser vei. viken.no

Bosetting 2022 og anmodning om 
bosetting i 2023



Hvordan har det gått med bosetting av 
flyktninger i 2022 og anmodningen for 2023
• Viken har en relativt høy bosettingstakt- kommunene har gjort en 

formidabel innsats. Per 22.08. er om lag 1000 ledige vedtaksplasser
• Fylkeskommunen vil være en støtte for kommunene og har mobilisert ved 

blant annet økt kapasitet i videregående opplæring, kombinasjonsprogram 
og ved sommerskoler. Noen tilbud i samarbeid med kommuner

• Første uka av september gjennomfører fylkeskommunen møter med ledere 
for integreringsarbeidet i kommuneregionene om deres arbeid (11 møter)

• Fylkeskommunens anbefalinger presenteres for IMDi i møte 28.10.
• Anmodningsbrevet til kommunene fra IMDi forventes i november/desember

Fylkeskommunens analysegrunnlag for sine anbefalinger til nasjonale myndigheter om anmodning av 
kommunene, lages på bakgrunn av nasjonale kriterier (AID)



Regionale planer
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Regionale planer og medvirkning:
• Involvere kommunene og andre samfunnsaktører.

• Det er nå utarbeidet kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilder for regionen. I høst går vi 
over til utarbeidelse av strategier – med andre ord hvordan vi skal løse utfordringer og 
ivareta de mulighetene vi har identifisert i planarbeidet så langt. 

• Overordnede strategier som kan være relevante for hele regionen og differensierte 
strategier som retter seg mer mot hvert enkelt fylke.

• Det vil komme flere medvirkningsarenaer i høst og videre på vinter og vår i 2023:

o Plantreff 12. og 13 september om regional plan - for plansjefer og 
plansaksbehandlere. Så å si alle kommuner i Viken er påmeldt

o Forum 31. oktober til 1. november. Det er et politisk forum, hvor hovedfokus denne 
gangen blir på strategiutforming. Invitasjon med program kommer om kort tid

o Vi ønsker å komme til utvidede regionrådsmøter rett etter nyttår, hvor 
formannskapsmedlemmer kan inviteres. Håper å kunne samarbeide med 
koordinatorene om disse arrangementene.
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Prosess NTP
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Prosess NTP

• Nasjonal transportplan 2022-2033 ble behandlet av Stortinget i juni 
2021. 

• Regjeringen har besluttet at neste NTP skal legges fram ett år tidligere 
enn ordinær rullering hvert fjerde år skulle tilsi. 

• Dette innebærer at NTP legges fram våren 2024, med virkning for 
tolvårsperioden fra 2025 til 2036. 

• Denne forseringen innebærer at prosessen med å utarbeide 
plangrunnlaget blir ett år kortere enn hittil lagt til grunn.
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Prosess NTP
Fylkeskommunen har så langt fått informasjon om følgende:

• Departementene har lagt opp til to hovedoppdrag til de statlige transportvirksomhetene:

‒ Et utredningsoppdrag som sendt ut ved brev av 6. september 2022. Deler av oppdraget har frist 1. 

oktober 2022, resten har frist 22. januar 2023).

‒ Et prioriteringsoppdrag (trolig i tiden fra sen høst 2022, med frist i løpet av mars 2023).

• Av brevet fra 22. juni framgår det at departementet vil komme tilbake til bl.a. fylkeskommunene «med 

nærmere informasjon om opplegget for den eksterne forankringen». 

Det legges opp til møter med fylkeskommuner, organisasjoner m.m. i løpet av høsten 2022. Fylkeskommunene 

samarbeider gjennom KS og Østlandssamarbeidet.

• Vi legger til grunn at Samferdselsdepartementet vil sende transportvirksomhetenes svar på 

utredningsoppdragene på høring våren 2023 og at Viken vil avgi uttalelse. I den forbindelse planlegger vi møte 

med kommunene også i april 2023.
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Prosess NTP
• Viken fylkeskommune vil involvere kommunene i prosessen med Nasjonal transportplan 2025-2036. 

Vi vurderer at de temaene Viken tok opp i forbindelse med NTP 2022-2033 i hovedsak er aktuelle 
fortsatt – i tillegg til noen nye temaer. 

• Viken forbereder et skriftlig innspill overfor statlige myndigheter før jul i år. I denne fasen vil vi særlig 
være opptatt av aktuelle utfordringer. 

• Som del av prosessen med innspillet, inviteres alle kommunene i Viken v/ ordfører og 
kommunedirektør/rådmann (to representanter pr kommune) til et dialogmøte. Her vil også regionale 
aktører bli invitert. Det blir et fysisk møte.

• Vi legger opp til faglige innlegg og diskusjon. Før møtet vil vi sende ut program og et saksunderlag. 

• Tidspunkt og sted: Mandag 14. november kl. 1000 – 1500, Union Scene, Grønland 60, Drammen.
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