Viken fylkeskommune
- fra 2020
Røyken Rotary 18. februar
Fylkesordfører Roger Ryberg

Nye fylker fra 1. januar 2020
• Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Norge
fra 2020 skal bestå av 11 fylker, inkludert
Oslo.
• En fylkesinndeling som er bedre tilpasset
samfunnsutfordringene
• Legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Norges nye fylkeskommuner
Fylke

Folketall

Viken

1 191 000

Oslo

673 000

Vestland

633 000

Rogaland

473 000

Trøndelag

459 000

Telemark og Vestfold

422 000

Innlandet

387 000

Agder

304 000

Møre og Romsdal

267 000

Nordland

243 000

Troms og Finnmark

242 000

Viken fylkeskommune
• I Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag
til sammen 61 kommuner, av disse har
17 kommuner under 5000 innbyggere.
• De fleste i Viken bor i tettbygde strøk.
Flest i Akershus (90 prosent),
færrest i Buskerud (81 prosent).
• I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner.

• Størst befolkningsmessig: til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere.
• Midt i mellom arealmessig: Viken vil ha et areal på 24 017 km2,
og blir dermed det 6. største fylket i landet.

Noen tall og fakta
• 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.

Hvorfor blir det Viken – hva har Stortinget bestemt?
• Legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra
regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.
• Legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og
prioriteringer, og for sektorovergripende initiativer.
• Bidra til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen innenfor
samfunnsutvikling.
• Større fylkeskommuner som har bedre mulighet til å være likeverdige
partnere i samarbeid med statlige aktører, og som bedre vil kunne fremme
innbyggernes og næringslivets interesser overfor nasjonale myndigheter.
• Større fylkeskommuner med større kapasitet og kompetanse i
oppgaveløsningen, og som gir stordriftsfordeler og frigjøring av ressurser til
tjenesteproduksjon.

Stortinget har bestemt at noe skal overføres...
•
•
•
•
•

Administrasjon av fylkesveger
Kjøp av innenlandske flyruter
Tilskudd til regionale flyplasser
Skjærgårdstjenesten /friluftsliv
Statlige fiskerihavner

• Havbruk /akvakultur – (flytte fagressurser fra
fiskeridir.)
• Nye forskningsfond skal følge de nye
fylkesgrensene
• Landbruk div. tilskuddsordninger
/prosjektmidler
• Oppgaver fra Innovasjon Norge tilknyttet
regional næringsutvikling
• Kulturminner (de fleste automatisk fredede)

... mens andre oppgaver skal vurderes/utredes nærmere
• Regional kompetansepolitikk
• Kulturmeldingen vil avklare
ansvarsdelingen mellom
fylkeskommunene og stat
• Oppgaver fra IMDI
• Fylkeskommunenes internasjonale rolle
skal styrkes
• Ekspertutvalg har sett på ytterligere
oppgaver

Ekspertutvalget – forslag til nye oppgaver
• Regjeringen oppnevnte et utvalg som skulle foreslå flere nye oppgaver for fylkeskommunene
• Rapporten med forslagene ble lagt fram 1. februar 2018
• Ekspertutvalget foreslo flere nye oppgaver, blant annet innen:
•
•
•
•

næringsutvikling
Integrering
forskning
samferdsel

•
•
•
•

klima og miljø
kultur
utdanning
flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging

• Fellesnemnda for Viken fylkeskommune støtter forslaget fra ekspertutvalget.
• Regjeringen la 19. oktober frem en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver.

Ekspertutvalget begrunner:
• Utfordringene har en felles løsning: Større fylkeskommuner
med større ansvar og flere oppgaver

 Bryter opp sektoriseringen og gir bedre samordning i
forvaltningen.
 Øker den politiske oppmerksomheten hvis oppgavene
reflekterer sentrale politiske konfliktdimensjoner
• Flere oppgaver til fylkeskommunene gir også et annet
oppfølgings- og veiledningsregime av kommunene.

Oppsummert: Ekspertutvalgets forslag:

FNs bærekraftsmål
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker
som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter
til å dekke sine.
Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig
utvikling:
 klima og miljø,
 økonomi og
 sosiale forhold.

Bærekraft

Tverrfaglighet
Samarbeid

Samhandling

Samskaping
Smart spesialisering
Partnerskap

Viken
fylkeskommune!
Fylkeskommune
1.0

Fylkeskommune
2.0

Fylkeskommune
3.0

Fylkeskommune
X.0

En kraftfull
utviklingskraft!

Viken i et regionalt utviklingsperspektiv
• 22,9 % av Norges befolkning (2018).
• Bare 4% av disse innbyggerne bor i mindre sentrale
kommuner (49,2% av Vikenarealet - kat. 4,5,6 i kartet).
• Viken: spesialisert innen handel, transport og
distribusjon,
• Andelen 25-29-åringer med minst videregående skole er
godt under landsgjennomsnittet.
• Lav arbeidsledighet i mindre sentrale deler av fylket.

Økonomisk bærekraft: regionale arbeidsmarkeder
i utakt
• Hovedstadsområdet, med nær 1/3 av all sysselsetting
i Norge, har sterk arbeidsplassvekst.
• De nye jobbene som kommer til her krever stort sett
høyere utdanning.
• Østfold, Buskerud: tilnærmet nullvekst i
arbeidsmarkedene de siste 5-10 årene. Lavere
Størrelsen på sirklene angir antallet sysselsatte i de ulike regionale
arbeidsmarkedene. Oslo = Oslo + Akershus (>750 000 syssels.;
Akershus-syssels.: oransje halvmåne). Blå: ca. 70 000 syssels. Røde:
10 000 -20 000 syssels. Grønn: 1 000 syssels.

omstillingstakt i arbeidslivets mht. kompetansebehov.

Økonomisk bærekraft: mangfoldige klynge- og
næringsmiljøer et regionalt fortrinn

Kilde: NIBR/Oxford Research 2018

Fylkesvåpen
• Publikumskonkurranse
• Mer enn 600 forslag fra over 500
forslagsstillere

• Første «utsiling» fra 600 til 40 i
desember
• P1-juryen fra 40 til 10 = 10
publikumsvinnere

• Byråkonkurranse etter i
januar/februar
• 3 forslag til fellesnemnda i mars – så
i de 3 fylkestingene

Hvordan skal Viken fylkeskommune styres og
organiseres
• Fylkestinget i Viken fylkeskommune får 87 medlemmer.
• Fylkestingene i de respektive fylkene har lagt til grunn en
parlamentarisk styringsform.

• 7 medlemmer av fylkesrådet
• 6 komiteer

Ny organisasjonsstruktur under etablering
• Parlamentarisme
• Nivå 1: Antall fylkesråd, 7 stk.,+ ordfører fordeling av ansvar

• Nivå 2 - fylkesdirektører
• Nivå 3 – direktører/ledere – desember 2018
• Nivå 4 - påbegynnes 2. januar – ferdig februar 2019
• Innplassering - alle ansatt skal før sommerferien 2019 vite hvor de
skal jobbe og arbeidsområde
• Advokatkontoret

Fylkesting Viken
Fylkesordfører

Ledernivå 1
Ledernivå 2

Fylkestingssekretariat

Ledernivå 3

Ole Kjendlie

Fylkesrådsleder

Fylkesråd finans
og adm

Fylkesråd
kompetanse

Fylkesråd
planlegging

Fylkesråd
infrastruktur

Fylkesråd næring

Fylkesråd kultur

Fylkesrådsleders
kontor

Finans, adm og
klima

Kompetanse

Planlegging

Infrastruktur

Næring

Kultur

Håkon Johnsen

John Arve Eide

Kristian Thowsen
Kommunikasjon og
politisk støtte:
Tone E. Navestad
Stenbek
Styring og eierskap: Egil
F. Olsen

Utvikling og tverrfaglig
samordning:
Bente Bjerknes

Anne Skau

Solveig H. Olsen

Hilde Reine

Klima og energi:
Tyra Risnes

Opplæring sørvest*:
Guri Færder

Folkehelse:
Randi Haldorsen

HR*:
Vegar Arndal

Opplæring midte*:
Erik Heier

Kommunale planer:
Per Kierulf

Økonomi*:
Grethe Hjelle

Opplæring nord*:
Lene Jensen

Miljø:
Elin Tangen Skeide

Anskaffelser*:
Raymond Bråten

Opplæring sørøst*:
Erik Bråthen

Eiendom*:
Tom Kristian Hansen

Adm. Støtte:
Stein Morten Øen

Digitalisering*:
Anders Aagaard Sørby
Innovasjon og prosessstøtte:
Line Ormaasen Usland

Forvaltningsutvikling:
Hilde Karin Kløvfjell
Kompetanseutvikling:
Jan-Helge Atterås

Samfunns-planlegging
Espen Nedland Hansen

Knut Sletta
Strategi, styring og
eierskap
Gro Ryghsæter Solberg
Fellestjenester
Elin Ødegård

Utbygging
Elisabeth Bechmann
Planlegging
Thomas Tvedt

Distriktsutvikling:
Janne Buhaug

Frivillighet, friluftsliv og
idrett:
Rune Winum

Entreprenørskap og
kompetanse:
Anne K. Wold

Fylkesbibliotek:
Heidi Hovemoen

FOU og innovasjon:
Øyvind Michelsen

Kunst og kultur:
Jon Endre Røed Olsen

Tannhelse:
Berit Binde

Kulturarv:
Christian Hintze Holm

Drift og vedlikehold
Trond Holtvedt

Titler:
Nivå 1: fylkesdirektører
Nivå 2: Avdelingssjefer med unntak av *

Viken fylkeskommunes visjon:

Viken viser vei
Bærekraft * Utvikling * Kompetanse

Overordnede mål:
• Bærekraft: Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en
balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for
våre valg.
• Utvikling: Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og
styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og
bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi
skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.»
• Kompetanse: Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk
digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med
behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at
regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.»

Hvordan bygger vi Viken?
Fellesnemnda sitter i førersetet:
• Samordner og leder arbeidet med
etableringen av Viken
fylkeskommune
• Møtes én gang i måneden

Fra møte i fellesnemnda på Fornebu 02.02.18

Fellesnemnda er øverste politisk organ
Har 34 medlemmer
• 16 fra Akershus
• 9 fra Østfold
• 9 fra Buskerud

Møtes hver måned.
Leder:
Anette Solli (H)
Nestledere:
Roger Ryberg (Ap) og
Ole Haabeth (Ap).

Partssammensatt utvalg
• Består av arbeidsgivere
og arbeidstakere,
tillitsvalgte og
hovedvernombud.

• Drøfter saker som
angår de ansatte og
som skal videre til
fellesnemnda.

Nytt hovedkontor og nytt styresett
• Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig
Oslo.
• I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til
togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til
sentraladministrative funksjoner.

• Fylkestinget i Viken fylkeskommune får 87 medlemmer.
• Fylkestingene i de respektive fylkene har lagt til grunn en parlamentarisk
styringsform.

Arbeidsutvalg og politiske arbeidsgrupper
• Politisk arbeidsutvalg kan ta forløpende avgjørelser, men ikke av prinsipiell art

• I tillegg er opprettet seks politiske arbeidsgrupper/faggrupper.
• Arbeidsgruppene skal rapportere og komme med anbefalinger til fellesnemnda
Medlemmer i arbeidsutvalget:

Politiske arbeidsgrupper:

•
•
•
•
•
•
•

P1: Visjon, mål, verdier og symboler
P2: Styringsform, eierskap og organisering
P3: Oppfølging av ekspertutvalgets arbeid
P4: Delagasjon, økonomiske handlingsregler,
politisk reglement
P5: Valg 2019
P6: Samfunnsutviklerrollen

Ole Haabeth (Ap)
Roger Ryberg (Ap)
Tonje Brenna (Ap)
Anette Marie Solli (H)
Rune Kjølstad (H)
Simen Nord (H)
Brit Gulbrandsen (KrF)

Administrativ organisering
• Harald Horne er hovedprosjektleder.

• Syv fylkesdirektører som fungerer hovedprosjektleders
ledergruppe.
• Prosjektstab som bidrar i prosessen og tilrettelegger for
arbeidet i bl.a. fellesnemnda og partssammensatt utvalg.

• Elleve administrative arbeidsgrupper som jobber frem forslag
til hvordan vi skal organisere oss og jobbe smartere i Viken.
• Det er en omfattende arbeid som er i gang:
Nye systemer, verktøy og arbeidsstrukturer skal på plass på
halvannet år.

• Og like viktig - Viken fylkeskommune skal bygge en ny, felles kultur.

Syv fylkesdirektører leder arbeidet
• John Arve Eide (58), fylkesdirektør for kultur

• Hilde Reine (49), fylkesdirektør for planlegging
• Håkon Johnsen (52), fylkesdirektør for næring
• Solveig Helene Olsen (43), fylkesdirektør for
kompetanse.
• Kristian Thowsen (43), fylkesdirektør
for fylkesrådsleders kontor
• Anne Skau (59), fylkesdirektør for finans og
administrasjon.
• Knut Sletta (52), fylkesdirektør for infrastruktur

Administrative arbeidsgrupper (p.t.)
• A1:

Arbeidsgiver-politikk, HRM, ansatte, tillitsvalgte

• A2:

Digitalisering, samhandling og innovasjon

• A3:

Kommunikasjon

• A4:

Økonomi, anskaffelser og eiendom

• A5:

Kompetanse / skole

• A6:

Samferdsel

• A7:

Plan- og styring

• A8:

Helhetlig virkemiddel-bruk

• A9:

Tannhelse

• A10: Kultur
• A11: Næring

Aktuelle problemstillinger på kort sikt:
• Statsbudsjett for 2019
• Endringer av betydning for fylkeskommunene?
• Regjeringens arbeid med videre utredninger etter oppgavemelding.
• Går arbeidet i den retningen gitt av forliket mellom regjeringen og
Krf?
• Blir dette gjort i samarbeid med fylkeskommunene, eller styrt av
sektorinteressene til de statlige direktorater?

Varslede saker som skal behandles av fellesnemnda
• Plassering av hovedadministrasjon på Lysaker eller Sandvika? Hvordan dele
opp administrasjonen mellom «hovedsete» og nedre Glomma?
• Visuell profil for Viken fylkeskommune, inkludert skilting, ordførerkjede
fylkesvåpen og annet materiell.
• Organisering av Viken fylkeskommune i linje og/eller foretak?
• Primært for organiseringen av tannhelse, kultur, samferdsel og eiendomsforvaltning.

• Utarbeidelse av politisk reglement, og særlig forslag til
delegasjonsreglementet (fra fylkesting til fylkesråd).
• Planlegging av valg 2019.
• Gjennomføring av skolevalg 2019 på videregående skoler.
1 av 3

Varslede saker som skal behandles av fellesnemnda
• Samfunnsutviklerrollen i Viken fylkeskommune.
Utvikle et helhetlig plan og styringssystem.
• Utvikling av det digitale Viken – elev, lærer, ansatt, folkevalgt.
Digital innbyggere og samarbeidspartnere.
• Kompetanse, og regionalisering av videregående opplæring i Viken.
Utfordringer/muligheter for innbyggere og kommuner.
2 av 3

Varslede saker som skal behandles av fellesnemnda
• Regionale planer for Viken
• Samordning av dagens virkemidler fra de tre fylkeskommunene til en
helhetlig virkemiddelbruk i Viken.
• Samferdsel:
• overtakelse av Sams veiadministrasjon fra Statens vegvesen
• organisering av kollektivtrafikk: Brakar/Ruter/NSB
• Bypakker:
Buskerudbyen og Oslopakke 3.
Asker, Røyken og Hurum mellom disse to bypakkene.
• Takst- og soneproblematikk

3 av 3

Hvilke særegenheter er det ved Viken?
• Hva er det ved Viken som er verd å
vektlegge? Hva er egentlig våre
særegenheter?
• Her har vi samlet noen av de mest
opplagte fortrinnene til Vikensamfunnet.

Viken – der Norge møtes

Viken blir et viktig knutepunkt for norsk infrastruktur.
Det omfatter alt fra jernbane og hovedflyplass til sentrale havner og
gjennomfartsveger til Europa/Sverige, Vestlandet og Nord-Norge.

Porten til Europa

Gjennom vei, jernbane, havner og hovedflyplass, er det Viken som
knytter Norge til kontinentet og verden for øvrig.
Foto: Halden Turist

Norges tettest befolkede fylke

Ingen fylker får flere folk enn Viken. Med 1,2 millioner innbyggere
utgjør vi nær en fjerdedel av landets befolkning. Dette gir Viken en
svært viktig posisjon i det nye norgeskartet.
Foto: Walter Schoffthaler

Et sterkt, mangfoldig og innovativt næringsliv

Viken vil få et næringsliv som er sterkt, omstillingsdyktig og mangfoldig,
og som innenfor mange felt er ledende i Norge.

Et fylke fra fjord til fjell – et godt sted å leve

Viken blir det nest største hyttefylket i Norge med totalt 81 169
fritidsboliger fra Halden i sør til Hallingdal i nord.
Foto: Terje Rakke / Nordic Life

Sterke kompetanse- og fagmiljøer

Det nye fylket har universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljøer som gir et bredt tilbud i eget fylke.
Foto: Borregaard

Sterke og attraktive byer

Viken får 15 byer. Flere har de siste årene blitt anerkjent som Norges
mest attraktive og beste byer å bo i.
Foto: Pål Engh

Levende distrikter – naturen som ressurs

Viken vil bli et betydelig jordbruksfylke, med 2 221 km2 jordbruksareal.
Store skogs- og landbruksområder gir arbeidsplasser og kompetansemiljøer for bedre og ny bruk av ressursene.
Foto: Østfold bondelag

Flest muligheter for de unge

Vi får over 40 000 elever på 58 videregående skoler. Mulighetene for å
få frem flere gode lærebedrifter for våre 7 000 lærlinger blir større.
Foto: Trine Sirnes

En historisk region

De mange kulturminnene våre forteller en
stolt historie om landet vårt. Hver dag
jobber vi for å ta vare på dem.

Foto: Fredrik Norland

Viken er tuftet på kultur

Viken fylkeskommune er med
i og sikrer driften av tre
teatre, ett orkester, to
distriktsoperaer og syv
institusjoner for visuell kunst.
Vi sørger for forutsigbare
vilkår for et stort antall private
og frivillige aktører innen hele
kunstfeltet.

I front i det
grønne skiftet
Mye av klimaarbeidet som
gjøres i dag, legges merke til
internasjonalt. Vi har
verdensledende grønne
miljøer i næringslivet.
Viken kan ta ledertrøya i
omstillingen til det grønne
skiftet.
Foto: Camilla Aarsrud

Stolte idrettstradisjoner

Vi legger til rette for stor aktivitet, frivillighet og toppidrett.
Viken jobber for at små og store drømmer skal bli virkelige.

