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209/16 Regionreform - intensjonsavtale om sammenslåing av
Akershus, Østfold og Buskerud
Fylkesrådmannens forslag
1. Fylkestinget i Akershus godkjenner den framforhandlede avtalen mellom Akershus,
Østfold og Buskerud som grunnlag for den videre prosessen med å etablere region
Viken.
2. Fylkestinget viser til avtalens formuleringer om at det legges til grunn at Oslo blir en
del av en felles region Viken. Fylkestinget anmoder Stortinget om å vurdere dette ved
behandlingen av sak om nye regioner våren 2017.
3. Dersom Stortinget vedtar en ny region der Oslo og Akershus ikke er en del av en felles
region, vil fylkestinget understreke behovet for et fortsatt nært samarbeid med Oslo.
Fylkestinget legger til grunn at en ny region der Akershus inngår må sikre en helhetlig
og felles tilnærming til Oslo ved at dagens Akershus ikke deles.
4. Fylkestinget i Akershus vedtar reglementet for fellesnemnda.

Innstilling fra fylkesutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmet protokolltilførsel:
Fremskrittspartiet kan ikke se at intensjonsavtalen mellom Østfold, Buskerud og Akershus vil
gi våre innbyggere et bedre tjenestetilbud i Region Viken. Dersom en slik region skal ha en
misjon, må Oslo være en del av regionen.
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet endringsforslag:
Sette inn ordet ikke i første punkt:
Fylkestinget i Akershus godkjenner ikke den framforhandlede avtalen mellom Akershus,
Østfold og Buskerud som grunnlag for den videre prosessen med å etablere region Viken.
Stryke punkt 2, 3, og 4
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet tilleggsforslag:
1. Fylkestinget vil beholde Akershus fylke som selvstendig folkevalgt enhet.
2. Fylkestinget anbefaler at det folkevalgte fylkesnivået tildeles flere oppgaver slik som
fylkesordførerkollegiet tidligere har anbefalt, blant annet oppgaver som:
1. Sams veiadministrasjon.
2. Virkemiddelapparatet innenfor næringsutvikling.
3. Utviklingsoppgaver som i dag ligger hos fylkesmannen.
4. Avgjørelsesmyndighet i innsigelsessaker bør stoppe i det fylkeskommunale
nivået og fylkesmannens rolle gjennomgås.
5. Oppgaver innenfor miljø og klima.
6. Utviklingsmidler innenfor kultursektoren.
3. Fylkestinget ber Storting og Regjering vedta konkrete forslag til reorganisering i
statsforvaltningen i samsvar med folkevalgte regions- og fylkesstrukturer.
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo at fylkesutvalget tar saken til orientering.
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Votering:
 Ingen av fylkesutvalgets representanter opprettholder fylkesrådmannens forslag.
 Forslaget fremmet av Melgaard (H) fikk 6 stemmer (H, V og KrF) og falt.
 Forslaget fremmet av Skaar (SV) fikk 7 stemmer (Ap, SV, MDG, FrP og Sp) og ble
vedtatt.
 Forslaget fremmet av Vollset (Sp) fikk 1 stemme (Sp) og falt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget i Akershus godkjenner ikke den framforhandlede avtalen mellom Akershus,
Østfold og Buskerud som grunnlag for den videre prosessen med å etablere region Viken.

Protokolltilførsel fra FrP:
Fremskrittspartiet kan ikke se at intensjonsavtalen mellom Østfold, Buskerud og Akershus vil
gi våre innbyggere et bedre tjenestetilbud i Region Viken. Dersom en slik region skal ha en
misjon, må Oslo være en del av regionen.

4

Innspill fra administrasjonsutvalget
Utvalgets behandling:
Representanten Ine-Lill Gabrielsen (Utdanningsforbundet) fremmet følgende tilleggsog endringsforslag på vegne av Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og
Akademikerne:
Antall berørte arbeidsplasser i de tre sentraladministrasjonene i fylkeskommunene skal være
forholdsmessig ut i fra befolkningsgrunnlaget i de ulike fylkene.
For å forebygge kompetanseflukt skal kompetente fagmiljøer holdes samlet og det må tas
utgangspunkt i oppgavene som skal løses, oppgavens art, kompleksitet og omfang når ny
organisasjon skal bygges.
For å sikre en opprettholdelse av god kvalitet på utdanningsfeltet, er det avgjørende viktig for
å opprettholde nasjonalt god kvalitet på utdanningsfeltet at kapasitet og ledelse på
videregående opplæring styrkes og utvikles i tråd med veksten på virksomhetsområdet.
Viken vil jobbe for at Tannhelse beholdes i regionen.
Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune
representeres i råd og utvalg forholdsmessig ut i fra innbyggertall.
Fordelingen av antall representanter i fellesnemda må ta hensyn til befolkningsgrunnlaget slik
det fremgår av inndelingsloven §26
Samarbeidet til tillitsvalgte og vernetjenesten skal styrkes. Det innebærer bl.a at i saker som
legges frem for politisk behandling skal referat fra drøftingsmøtene legges ved saken.
Politikere og ansatte i Viken skal sikres gode arbeidsvilkår.
For innspill til regelverk for fellesnemda, se drøftingsreferat fra 16.11.2016

(Organisasjonene viser for øvrig til drøftingsreferat fra 16.11.2016, brev fra organisasjonene
og vernetjenesten 27.10.2016, brev fra organisasjonene 9.11.2016 og presentasjon fra
organisasjonene til forhandlingsutvalget i de tre fylkene 3. november)
Møteleder Lars Salvesen (KrF) foreslo at administrasjonsutvalget tok saken til
orientering og at forslagene fra organisasjonene fulgte behandlingens av saken videre.

Votering:
Salvesens forslag ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets innspill:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
Organisasjonenes tilleggs- og endringsforslag følger saken:
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Endring: Antall berørte arbeidsplasser i de tre sentraladministrasjonene i fylkeskommunene
skal være forholdsmessig ut i fra befolkningsgrunnlaget i de ulike fylkene.

Tillegg: For å forebygge kompetanseflukt skal kompetente fagmiljøer holdes samlet og det
må tas utgangspunkt i oppgavene som skal løses, oppgavens art, kompleksitet og omfang når
ny organisasjon skal bygges.

Tillegg: For å sikre en opprettholdelse av god kvalitet på utdanningsfeltet, er det avgjørende
viktig for å opprettholde nasjonalt god kvalitet på utdanningsfeltet at kapasitet og ledelse på
videregående opplæring styrkes og utvikles i tråd med veksten på virksomhetsområdet.

Tillegg: Viken vil jobbe for at Tannhelse beholdes i regionen.
Tillegg: Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune
representeres i råd og utvalg forholdsmessig ut i fra innbyggertall.

Endring: Fordelingen av antall representanter i fellesnemda må ta hensyn til
befolkningsgrunnlaget slik det fremgår av inndelingsloven §26

Tillegg: Samarbeidet til tillitsvalgte og vernetjenesten skal styrkes. Det innebærer bl. a at i
saker som legges frem for politisk behandling skal referat fra drøftingsmøtene legges ved
saken.

Endring: Politikere og ansatte i Viken skal sikres gode arbeidsvilkår.
For innspill til regelverk for fellesnemda, se drøftingsreferat fra 16.11.2016
(Organisasjonene viser for øvrig til drøftingsreferat fra 16.11.2016, brev fra organisasjonene
og vernetjenesten 27.10.2016, brev fra organisasjonene 9.11.2016 og presentasjon fra
organisasjonene til forhandlingsutvalget i de tre fylkene 3. november)

6

