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Saker til behandling  

K-1/22 
Oppdeling av Viken: Høringsuttalelse fra Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  21/03377-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 1/22 26.01.2022 

2 Kommunestyret 1/22 27.01.2022 

 

 

 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 

Publiseres så snart møteprotokollen er godkjent.  
 

 

Saksframlegg 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommune er tvilende til om en oppdeling av Viken i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv er hensiktsmessig.  

 
1. Dersom det søkes om å dele opp Viken fylkeskommune i tråd med forslag 

til innstilling til fylkestinget 16.02.22 må følgende sikres: 

 
a) Den økonomiske kostnaden ved en oppdeling søkes å gjøres så liten 

som mulig og bør ikke gå på bekostning av fylkeskommunens rammer 
for tjenesteutførelse og utvikling. 

b) Basisen i de store tjenesteområdene som fylkeskommunen har ansvar 
for, som videregående skole, tannhelse og samferdsel må ikke berøres. 

c) Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler knyttet til bl.a. 

befolkningsutvikling, konkurransekraft og næringsutvikling, 
transport/mobilitet, samordnet areal- og transportplanlegging, klima, 

miljø og bærekraft må utvikles.  
d) Omorganiseringen må i så liten grad som mulig gå på bekostning av 

utviklingsoppgaver. 

e) Etablerte samarbeidsarenaer og nettverk må videreføres og utvikles.  
f) Kompetanse innen sentrale fagområder som berører kommunenes og 

regionenes arbeid må styrkes.  
g) Alternative fylkesstrukturer, utover en tilbakeføring til Østfold, 

Akershus og Buskerud, må vurderes.  

 
2. I forkant av etableringen av Viken fylkeskommune gjennomførte Buskerud 

og Østfold fylkeskommune en betydelig verdioverføring av aksjer i egne 
energiselskap til primærkommunene. En tilsvarende verdioverføring ble 
ikke foretatt i Akershus. Ås kommune forventer at denne ubalansen rettes 

opp gjennom at en betydelig andel av fylkeskommunens aksjer i Akershus 
Energi AS overføres til primærkommunene i tidligere Akershus fylke, 

fordelt etter folketallet i den enkelte kommune pr. 31.12.2019. 
Dette forholdet må rettes opp uavhengig av utfallet av denne prosessen. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
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Ås, 12.01.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Høringsbrev om oppdeling av Viken 
2. Fylkesrådets innstilling - Søknad om fylkesdeling 

3. Administrativ rapport - Konsekvenser ved fylkesdeling 
4. Notat - Underlag for Osloregionens kommuner i forbindelse med høring om 
oppløsning av fylkeskommuner 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Presentasjon av utredning fra Viken fylkeskommune: https://viken.no/om-
fylkeskommunen/vikens-framtid/aktuelt-vikens-framtid/presentasjon-av-
administrativ-utredningsrapport.126274.aspx 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Viken fylkeskommune 

https://viken.no/om-fylkeskommunen/vikens-framtid/aktuelt-vikens-framtid/presentasjon-av-administrativ-utredningsrapport.126274.aspx
https://viken.no/om-fylkeskommunen/vikens-framtid/aktuelt-vikens-framtid/presentasjon-av-administrativ-utredningsrapport.126274.aspx
https://viken.no/om-fylkeskommunen/vikens-framtid/aktuelt-vikens-framtid/presentasjon-av-administrativ-utredningsrapport.126274.aspx
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Saksutredning: 
 

Sammendrag 
Viken fylkesråd foreslår i innstilling til fylkestinget 16.02.2022 at det sendes 
søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune innen fristen 

01.03.2022. Fylkesrådets forslag til innstilling med saksutredning er sendt på 
høring til kommunene med frist 01.02.2022. 

  
Ås kommunes vurderingen er relatert til temaer som kommunedirektøren mener 
er mest relevante for Ås kommunes forhold til fylkeskommunene når det gjelder 

bistand og samarbeid. Vurderingen tar utgangspunkt i fylkeskommunens rolle 
som samfunnsutvikler. Temaene som er vurdert er:  

 Samferdsel og mobilitet 
 Næringsutvikling og det grønne skiftet 

 Samordnet areal- og transportplanlegging 
 Klima og energi 
 Folkehelse 

 Vannforvaltning 
 Kulturliv 

 Bærekraftig utvikling 
 Økonomi 

 

Kommunedirektøren ville sannsynligvis ikke ha innstilt på en opprettelse av 
Viken fylkeskommune i sin tid, men stiller spørsmål ved den 

samfunnsøkonomiske gevinsten av en oppløsning i dag.  
 
Fakta i saken 

Viken fylke ble opprettet 01.01.2020 som del av regionreformen. 13.september 
2021 la Støre-regjeringen frem sin plattform. Den slår fast at det vil være opp til 

fylkestinget i Viken å beslutte om de vil levere en søknad til staten om en 
oppløsing av Viken fylkeskommune.  
 

Fylkesrådet i Viken gjorde 14.oktober 2021 vedtak om at det fremmes en sak til 
fylkestinget 16.-17.februar 2022 med anmodning om å oppløse Viken. 

Søknadsfristen for en evt. søknad fra fylkestinget i Viken om deling av fylket er 
01.03.2022. 
 

Fylkesrådens forslag til innstilling til fylkestinget, saksnr.2021/52147, er som 
følger:  

1. På bakgrunn av vedtatt politiske plattform anbefaler fylkesrådet at 
fylkestinget sender søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune 
jfr. vedtak i fylkestinget. 

2. Etter en helhetlig vurdering begrunnes søknaden i at fylkesdeling vurderes 
som den beste løsningen for et velfungerende folkestyre, ivaretakelse av 

innbyggernes interesser og leveranse av tjenester i et hensiktsmessig 
geografisk område. 

3. Det er ønskelig med en deling til tre nye fylker, Akershus, Buskerud og 

Østfold, og at disse får oppstart fra 1. januar 2024. 
4. Forslag til nye fylkesgrenser er: 

a. Akershus bestående av kommunene Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, 
Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen., 
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Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, 
Nittedal, Gjerdrum og Lunner. 

b. Buskerud bestående av kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og 
Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, 
Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker  

c. Østfold bestående av kommunene Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, 
Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Skiptvet, Marker, Indre Østfold, Våler og 

Moss. 
5. Reglene for virksomhetsoverdragelse vil komme til anvendelse for alle ansatte 

i Viken fylkeskommune. 
6. Viken fylkeskommune forventer at kostnaden ved en oppdeling finansieres i 

sin helhet fra staten og at det opprettes overgangsordninger og 

kompensasjoner for de fylkeskommuner som taper økonomisk på en 
oppløsning. En vellykket delingsprosess vil være avhengig av at de nye 

fylkeskommunene får en sunn økonomi. Det forventes at staten sikrer dette. 
7. Fylkesrådet forutsetter at fylkestinget fatter sin beslutning basert på en 

grundig høring og demokratisk deltakelse fra høringsinstansene og fra Viken 

samfunnet for øvrig jfr. Regjeringens brev av 12.11.21. 
 

Forslag til fylkesrådens innstilling baserer seg på en administrativ rapport 
utarbeidet av Viken fylkeskommune. Rapporten belyser ulike konsekvenser ved 
en oppdeling. Disse er kort oppsummert under;  

 
Økonomi: Foreløpig anslås prosjekt- og etableringskostnader for oppdeling av 

Viken fylkeskommunen til å ligge mellom 310-444 mill.kr. Kostnadsnivået er 
særlig avhengig av valg av organisering av digitale tjenester. Beregninger for 
perioden 2022-2031 viser at etter en evt. oppdeling vil Akershus ha både et 

positivt brutto driftsresultat og netto driftsresultat. Buskerud har positivt 
driftsresultat hele perioden, men negativt netto driftsresultat fra 2025. Østfold vil 

ha positive driftsresultat, men i hovedsak negativt netto driftsresultat ut den 
kommende 10-års perioden.  
 

Arbeidsgiver: Viken har etablert en organisasjon med sterke fagmiljøer, men 
etableringsprosessen og koronapandemien har medført at Viken ikke har fått 

erfare ordinær drift. Det forventes at ny omstillingsprosess vil være 
arbeidskrevende for organisasjonen og at belastningen på en del ansatte vil være 
høy. Det har bl.a. sammenheng med forventet tap av kompetanse og 

nøkkelpersonell.  
 

IKT og digitalisering: Det vil være mulig å etablere løsninger basert på dagens 
IKT-løsning i Viken, men det innebærer betydelig risiko knyttet til ferdigstilling til 
01.01.2024 samt driftsstabilitet.  

 
Samfunnsoppdraget: Fylkeskommunen har et helhetlig samfunnsansvar og fire 

roller og det er som tjenesteyter, demokratisk arena, myndighetsutøver og 
samfunnsutvikler (kommuneloven §1-1). 
 Tjenesteprodusent: Samferdsel, tannhelse og videregående opplæring er de 

største tjenesteområdene i fylkeskommunen. Det er lite trolig at basisen i 
disse tjenestene vil bli berørt. Men mindre tilgjengelig stab- og 

støttefunksjoner kan likevel virke inn og det vil bli mindre kapasitet til å 
utviklingsarbeid. Det gjelder særlig i en overgangsperiode.  
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 Myndighetsutøver: Fylkeskommunen er myndighetsutøver innen fagområder 
som regional planlegging (hørings- og insigelsesinstans) og kulturminner og 

kulturmiljøer. Disse oppgavene må prioriteres og vil trolig løses på samme 
måte ved evt. oppdeling. Mindre fagmiljøer og færre ressurser vil kunne 
redusere kapasiteten til å gjennomføre disse oppgavene. Det vil også bli 

mindre kapasitet til utviklingsarbeid.   
 Samfunnsutvikler: Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler er 

vektlagt i regionreformen. Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører i 
arbeidet med å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling i tråd med FNs 17 
bærekraftsmål. Viken har vektlagt dette i den regionale planstrategien og i 

arbeidet med tre nye regionale planer. I årene framover skal dette 
gjennomføres, og det skal hentes ut en effekt av strukturarbeidet. Det er en 

klar risiko for at dette utviklingsarbeidet vil bli forsinket og at målene som er 
satt for 2030 ikke vil nås.  

 Demokratisk arena: En oppdeling kan påvirke demokratiet positivt ved at de 
som var skeptiske til regionreformen og sammenslåingen opplever at 
engasjementet blir tatt på alvor. Det kan øke tilliten til politiske prosesser. 

Diskusjon om prinsipielle forhold kan også øke engasjementet hos politikere 
og innbyggere. Den negative siden ved en oppdeling er at det i en 

delingsprosess kan bli vanskelig å fatte politiske vedtak og foreta 
prioriteringer.   

 

Bærekraftig utvikling: Viken er vurdert til å være en av de ledende 
fylkeskommunene på dette områder, og har mål om å nå bærekraftsmålene 

innen 2030. I det ligger å redusere klimagassutslipp med 80%. Dette krever en 
omfattende omstilling av Viken-samfunnet på kort tid. Viken opplever å være 
attraktiv som deltaker og samarbeidspartner i nasjonalt og internasjonalt 

bærekraftsarbeid. Fylkeskommunens innsats med å peke ut strategisk retning, 
mobilisere samt samordne og koordinere er viktig i denne sammenhengen. Det 

kan bli utfordrende å prioritere dette arbeidet i en prosjekt- og etableringsfase 
for nye fylkeskommuner. Men det er gode eksempler på at mindre 
fylkeskommuner ikke er til hinder for aktivitet og innflytelse i bærekraftsarbeidet.  

 
Fylkesrådens forslag til inndeling baserer seg på at saken tar utgangspunkt i en 

deling som i den grad det er mulig, følger de tidligere fylkesgrensene mellom 
Østfold, Akershus og Buskerud.  
 

Fylkesrådets innstilling med saksutredning er sendt på høring til kommunene 
med frist 01.02.2022. Det er formulert fem spørsmål som høringsinstansene kan 

svare på:  
1. På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune eller 

organisasjon? 

2. Har Viken fylkeskommunen som partner for din kommune eller organisasjon 
styrket eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse 

felles problemstillinger? 
3. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din 

kommune eller organisasjon ved en fylkesdeling? 
4. Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for din 

kommune eller organisasjon dersom Viken opprettholdes? 
5. Vil Viken fylkeskommune ha potensial til å bidra til at din kommune eller 

organisasjon får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere 

på en bedre måte? 
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Vurdering 
Fylkeskommunen jobber med oppgaver som er definert å være for store til at 

hver enkelt kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på 
tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst 
godt. Dette er oppgaver som videregående skoler, samferdsel og mobilitet, 

kollektivtransport, tannhelse-tjenesten, folkehelse, næringsutvikling, areal- og 
transportplanlegging, klima, vannmiljø, viltforvaltning, kulturliv og kulturmiljø. 

 
Etableringsprosessen med ny fylkeskommune og koronapandemien har medført 
at Viken fylkeskommune ikke har fått erfare sammenhengende ordinær drift 

etter at Viken fylkeskommune ble en realitet 01.01.2020. Ås kommune har 
følgelig noe begrenset erfaring med det nye fylket. Ås kommune har imidlertid 

hatt et aktivt forhold til tidligere Akershus fylkeskommune. Kommunedirektørens 
vurderinger og konklusjon må ses i lys av dette.  

 
Kommunedirektøren mener at det ikke er åpenbart at reetablering av 
fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold er en hensiktsmessig 

organisering. Ved en evt. oppdeling av Viken fylkeskommune må alternative 
strukturer vurderes, som eksempelvis Øst- og Vestviken.  

 
Det er formulert fem spørsmål som høringsinstansene er bedt om å svare på. 
Disse søker kommunedirektøren å svare ut i vurderingen. Vurderingen er relatert 

til temaer som kommunedirektøren mener er mest relevante for Ås kommunes 
forhold til fylkeskommunene når det gjelder bistand og samarbeid, og hvilke 

konsekvens dette kan få ved oppdeling og opprettholdelse av Viken. Vurderingen 
tar utgangspunkt i fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Den rollen 
handler om: 

• Å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen, tilpasset regionale og lokale 
forhold. 

• Å mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn.  
• Å samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk. 
 

Temaene som er vurdert er:  
 Samferdsel og mobilitet 

 Næringsutvikling og det grønne skiftet 
 Samordnet areal- og transportplanlegging 
 Klima og energi 

 Folkehelse 
 Vannforvaltning 

 Kulturliv 
 Bærekraftig utvikling 
 Økonomi 

 
Samferdsel og mobilitet (kollektiv, sykkel og gange) 

Fylkeskommunens rolle er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 
fylkesveiene som inkluderer sykkel- og gangveier, samt legge til rette for og 
utvikle kollektivtransporten i fylket.  

 
Samferdsel og mobilitet er grunnleggende virkemidler for å få til den planlagte 

arealutviklingen i Ås kommune. God dialog med et kompetent fagmiljø i 
fylkeskommunen på disse områdene er derfor viktig.   
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Ved sammenslåingen har fylkeskommunen fått et større fagmiljø for planlegging 
av samferdsel og mobilitet. Det gjør at planleggingen av enkelttiltak bedre kan 

ses i sammenheng med det totale veinettet, kollektivtransporten og andre viktige 
hensyn. Ås kommune erfarer så langt at det er noe uklart hvem kommunen skal 
forholde seg til i dette fagmiljøet. Dette antar kommunedirektøren har 

sammenheng med at organisasjonen ikke har fått satt seg enda. En evt. 
oppdeling av fylket vil med en viss sannsynlighet gi mindre kompetanse på dette 

områder. Men det kan også bidra til bedre lokalkunnskap på grunn av at den 
geografiske variasjonen og bredden i utfordringene reduseres.  
 

Næringsutvikling og det grønne skiftet 
Fylkeskommunens rolle er å tilrettelegge for regional næringsutvikling i 

samarbeid med kommuner og lokalt næringsliv samt forvalte ulike 
tilskuddsordninger til dette formålet. Næringsutvikling knyttet til Campus Ås står 

sentralt i Ås og Follo. Det krever en felles innsats å bygge opp et næringsliv som 
kommunen og regionen i liten grad har fra før. I dette arbeidet er 
fylkeskommunen en viktig samarbeidspartner for Ås kommune og regionen.     

 
Kommunedirektøren er ikke godt kjent med hvilke fagmiljø for næringsutvikling 

og det grønne skiftet som er etablert etter sammenslåingen. Det kan ha 
sammenheng med at det pr. nå ikke er dedikert kompetanse på dette i 
kommunen og at organisasjonen i fylket ikke har fått satt seg godt nok enda. 

Kommunedirektøren stiller imidlertid spørsmål ved om Viken som er så 
sammensatt geografisk, har mulighet til å utvikle en så brei kompetanse innenfor 

næring og det grønne skiftet at den kan møte utviklingsbehovet. I et 
næringsperspektiv kan det være en viss sannsynlighet for at det er en fordel 
med en oppsplitting av fylket. Samtidig er det viktig å se næringsutviklingen på 

tvers av fylkesgrensene i og med at Oslo er et viktig «nav» i denne utviklingen.  
 

I det videre arbeidet med utvikling av fylkeskommunene er det etter 
kommunedirektørens vurdering viktig at fylkeskommunen i større grad kobler 
kunnskap om næringsutvikling og arealutvikling i tråd med regional plan for 

samordnet areal og transport, og bistår kommunene i dette arbeidet.  
 

Samordnet areal og transport 
Fylkeskommunens rolle er å veilede, gi høringsuttalelser samt være insigelses-
instans i kommunenes planarbeid i tråd med plan- og bygningsloven. Regional 

plan for areal og transport i Oslo og Akershus gir felles strategisk retning for 
dette arbeidet. Å samordne areal- og transport er sentralt i utviklingen av Ås 

kommune herunder knutepunktutvikling og kollektivsatsing.   
 
Det er etablert et større fagmiljø innen arealplanlegging i Viken, men Ås 

kommune opplever foreløpig å ha mindre oversikt over og dialog med dette 
faglige miljøet nå enn tidligere. Det har sannsynligvis sammenheng med 

omstillingsprosessen i organisasjonen og til dels nytt fagmiljø. 
Kommunedirektøren understreker viktigheten av at dette fagmiljøet må kjenne 
kommunenes utfordringer godt og at det er forholdsvis stabilt. Det er fordi 

fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene samt uttale seg til 
kommuneplaner og reguleringsplaner.  
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Klima og energi 
Fylkeskommunens rolle er å gi strategisk retning og ta ansvar for å redusere 

klimagassutslippene i samarbeid med kommunene, næringslivet og 
organisasjoner. Regional plan for klima og energi med handlingsdel er et viktig 
verktøy for kommunene og andre aktører. Ås kommune tar sin del av ansvaret 

med å redusere klimagassutslippene og bruker regional plan for areal og 
transport og regional plan for klima og energi som grunnlag for valg av 

strategiske retninger på dette området.   
 
Ås kommunes erfaring er at Akershus fylkeskommune jobbet godt med dette 

temaet, og at arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser har blitt ytterligere 
vektlagt og styrket etter sammenslåingen. Det vises via økte midler og økt 

veiledning. Nettverket Klima Viken er et eksempel på dette. Ås kommune har en 
forventning om at temaet fortsatt prioriteres og at arbeidsformen videreutvikles 

ved en evt. oppdeling.  
 
Folkehelse 

Fylkeskommunen skal være en pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i 

hele fylket i nært samarbeid med kommunene. Ås kommune har ansvar for å 

fremme folkehelsen i hele kommunen på tvers av alle aktuelle sektorer. 

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, slik at det 

tydelig framgår hva som er de lokale helseutfordringene.  

Ås kommunes erfaring så langt etter sammenslåingen er at det har blitt noe 

uklart hvordan de økonomiske midlene til dette arbeidet nå fordeles. Det 

etablerte folkehelsenettverket har blitt borte og kunnskap deles ikke slik det ble 

gjort før sammenslåing. Dette har sannsynligvis sammenheng med 

sammenslåingsprosessen, men kommunedirektøren mener at fylkeskommunens 

pådriver- og samordningsansvar må videreføres og styrkes på dette området.  

Vannforvaltning 
Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med vannforvaltningen for å beskytte og 
forbedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann i fylket. Kommunene har 

myndighet til og ansvar for å gjennomføre tiltak blant annet innen landbruk, 
avløp, forurensning og arealforvaltning.  
 

Med opprettelsen av Viken erfarer Ås kommune at fylkeskommunens oppfølging 
av vannområdene nå skjer fra en instans, Viken, og ikke to som tidligere (Østfold 

og Akershus). Dette er en fordel fordi fylkeskommunen fikk økte ressurser i 
oppfølgingen av arbeidet. Det ble imidlertid en økning fra 8 til 20 vannområder. 
Dette er en ulempe, da vannområdene i Østfold og Akershus fikk inn 

vannområder med mange utfordringer som til dels er irrelevante. Erfaringen er 
også at det tidligere vannområdeforumet for vannområdene i Akershus og 

Østfold fungerte bedre enn det nye vannområdeforumet så langt har fungert.  
Det er en forventing om at dette videreutvikles.  
 

Kulturliv  
Fylkeskommunens rolle er å tilrettelegge for både profesjonelt og frivillig kulturliv 
i hele Viken. Ås kommune har et aktivt kulturliv og en aktiv kulturskole som også 

samarbeider interkommunalt og internasjonalt med bistand og støtte fra 
fylkeskommunen.  
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Ås kommune har erfart at Akershus fylkeskommune var aktive og gode på dette 
området, og Ås kommune har hatt stor nytte av det. Dette er videreført og 

videreutviklet i Viken. Det er en forventing om at dette føres videre ytterligere 
med en evt. oppdeling.  
 

Bærekraftig utvikling 
FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Viken. For å nå 

målene må det være en helhetlig tilnærming til hvordan oppgavene løses og 
hvordan utviklingsarbeid drives på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt 
nivå. Et viktig verktøy i dette arbeidet er den vedtatte regionale planstrategien 

og de tre regionale planene som skal utarbeides. De er styringsverktøy for alle 
aktørene inkl. kommunene i Viken og skal bidra til en samfunnsutvikling som 

følger opp de langsiktige målene og prioriteringene for en bærekraftig utvikling.  
Ås kommune har bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling som retning i sitt 

arbeid og har tatt i bruk de 17 bærekraftmålene i rullering av kommuneplanen. 
Det er imidlertid en stor utfordring å konkretisere disse målene ytterligere og 
finne indikatorer som viser om utviklingen går i riktig retning. Det er et 

utviklingsarbeid som de fleste kommuner har lite kapasitet og kompetanse til å 
drive selv.  

 
Etter at Viken fylkeskommune ble en realitet opplever Ås kommune at 
bærekraftig utvikling er satt tydelig på dagsorden som del av arbeidet med den 

regionale planstrategien og de regionale planene. Kommunedirektøren mener at 
Ås kommune har hatt nytte av fylkeskommunens arbeid med bærekraftig 

utvikling og har forventning om en videreutvikling som kan brukes i kommunens 
arbeid. Ås kommune har også hatt nytte av de regionale planene til Akershus 
fylkeskommune i kommunens strategiske arbeid. Det gjelder særlig areal og 

transport, klima og energi, masseforvaltning og vannforvaltning. Regional plan 
for kulturminner og kulturmiljøer brukes som grunnlag for kommunens arbeid 

med temaplan kulturmiljø og regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
skal brukes som grunnlag for kommunens temaplan om samme tema. De 
regionale planene gir strategisk retning for regionen, og kommunedirektøren har 

en forventning om at dette arbeidet videreføres og utvikles ved en evt. 
oppdeling.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
En oppdeling av Viken fylkeskommune vil i første omgang ikke ha noen direkte 

økonomiske konsekvenser for Ås kommune.  
 

Indirekte kan det få betydning da en prosess med oppdeling av Viken i en 
periode vil ta ressurser bort fra annet utviklingsarbeid innen digitalisering, 
anskaffelser, næringsutvikling og miljøarbeid m.m. Fylkeskommunen har også 

krav om innsparinger som de bl.a. skal ta ut gjennom administrativ organisering. 
En oppdeling av Viken medfører at det kan bli krevende å realisere en slik 

effektivisering og innsparinger må tas på andre områder. Dette vil berøre 
kommunene ved at fylkeskommunen ikke kan ha en like aktiv rolle i viktige 
utviklingsoppgaver innen miljø, samferdsel, arealutvikling, anskaffelser, 

digitalisering og næringsutvikling.  
 

Fylkeskommunene har i tillegg initiert en rekke interkommunale fellesprosjekter 
som kommunene har kunnet delta i, eller søke om midler fra. Siden det ser ut til 
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at Akershus vil komme relativt godt ut av en oppdeling vil dette sannsynligvis i 
større grad kunne gi redusert omfang for slike prosjekter i de andre fylkene. 

 
Overføring av eierskap i kraftselskaper til primærkommunene, forut for 
etableringen av Viken fylkeskommunene, ble håndtert svært ulikt av de tidligere 

fylkeskommunene. Fylkeskommunene Buskerud og Østfold gjennomførte en 
betydelig verdioverføring av aksjer i egne energiselskap til primærkommunene. 

En tilsvarende verdioverføring ble ikke foretatt i Akershus. Ås kommune 
forventer at denne ubalansen rettes opp gjennom at en betydelig andel av 
fylkeskommunens aksjer i Akershus Energi AS overføres til primærkommunene i 

tidligere Akershus fylke, fordelt etter folketallet i den enkelte kommune pr. 
31.12.2019. 

Dette forholdet må rettes opp uavhengig av utfallet av denne saken. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
En oppdeling av Viken fylkeskommune vil ikke ha noen direkte miljømessige 
konsekvenser for Ås kommune.  

 
Alternativer: 

Ås kommune ønsker ikke en oppdeling av Viken fylkeskommune da dette ikke er 
hensiktsmessig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Ås kommune forventer at 
Viken fylkeskommune fortsatt styrker og utvikler:  

 
1. De store tjenesteområdene som fylkeskommunen har ansvar for, som 

videregående skole, tannhelse og samferdsel.  
2. Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler knyttet til bl.a. 

befolkningsutvikling, konkurransekraft og næringsutvikling, 

transport/mobilitet, samordnet areal- og transportplanlegging, klima, miljø 
og bærekraft.  

3. Bistand og veiledning til, samt samarbeidsarenaer og nettverk for 
kommunene.   

4. Kompetanse innen sentrale fagområder som berører kommunenes arbeid. 

 
I forkant av etableringen av Viken fylkeskommune gjennomførte Buskerud og 

Østfold fylkeskommune en betydelig verdioverføring av aksjer i egne 
energiselskap til primærkommunene. En tilsvarende verdioverføring ble ikke 
foretatt i Akershus. Ås kommune forventer at denne ubalansen rettes opp 

gjennom at en betydelig andel av fylkeskommunens aksjer i Akershus Energi AS 
overføres til primærkommunene i tidligere Akershus fylke, fordelt etter folketallet 

i den enkelte kommune pr. 31.12.2019. 
Dette forholdet må rettes opp uavhengig av utfallet av denne prosessen. 
 

Konklusjon med begrunnelse 
Viken er et stort fylke med 51 kommuner som har et stort spenn i utfordringene 

for de oppgavene kommunene har ansvaret for. Kommunedirektøren ser at der 
er positive og negative sider både ved videreføring og oppdeling av Viken.  
 

Kommunedirektøren antar at det er lite trolig at basisen i de store 
tjenesteområdene som fylkeskommunen har ansvar for, som videregående skole, 

tannhelse og samferdsel vil bli berørt i særlig grad ved en oppdeling.  
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Kommunedirektøren er imidlertid bekymret for at oppgaver som har et 
samfunnsutviklingsperspektiv vil bli nedprioritert i en periode med ny 

omorganisering. Fylkeskommunene har en sentral rolle som regional 
samfunnsutvikler for bl.a. temaene samferdsel og mobilitet, næringsutvikling og 
det grønne skiftet, samordnet areal- og transportplanlegging samt klima og 

energi og bærekraftig utvikling. Fylkeskommunens kompetanse og kapasitet til å 
gi strategisk retning til samfunnsutviklingen regionalt og lokalt, mobilisere privat 

sektor, kulturliv og lokalsamfunn samt samordne og koordinere offentlig innsats 
og virkemiddelbruk må sikres og utvikles. 
 

Videreføring og utvikling av fylkeskommunale samarbeidsarenaer og nettverk for 
ulike temaer er viktig for Ås kommune. Med et forholdsvis lite fagmiljø på noen 

områder trenger Ås kommune disse arenaene for å dra nytte av erfaringer som 
andre kommuner gjør og motsatt. En videreføring av Viken kan gi store og faglig 

gode nettverk, men med så ulike utfordringer som de 51 kommunene i Viken 
har, må sannsynligvis nettverk deles opp for å tilpasses de ulike behovene 
kommunene har.   

 
Viken fylkeskommune vil kunne videreutvikle større fagmiljøer på en rekke 

områder. Samtidig er fylket så stort og sammensatt at det må utvikles brei faglig 
kompetanse innen en rekke fagområder. Kommunedirektøren er derfor 
spørrende til om fylkeskommunen kan utvikle kompetansemiljøer som dekker 

alle utfordringen som Viken står over. Dette berører Ås kommune særlig innen 
samordnet areal- og transportplanlegging, samferdsel og mobilitet samt 

næringsutvikling og det grønne skiftet. Dette er områder hvor kommunen har 
ansvar og handlingsrom, men der samarbeidet med og veiledning og bistand fra 
en regional utviklingsaktør er viktig.  

 
Ås kommunes erfaring så langt er at etableringen av Viken fylkeskommune har 

skapt større avstand til og ført til mindre kunnskap om kommunens og regionens 
utfordringer. Videreføres Viken fylkeskommune er det viktig at denne avstanden 
reduseres og at samarbeidet og kontakten med enkeltkommuner og regionen 

forsterkes. 
 

Det er ikke åpenbart at reetablering av fylkeskommunene Akershus, Buskerud og 
Østfold er en hensiktsmessig organisering. Ved en evt. oppløses av Viken 
fylkeskommune må alternative strukturer som f.eks. Øst- og Vestviken vurderes.  
 

Kommunedirektøren ville sannsynligvis ikke ha innstilt på en opprettelse av 

Viken fylkeskommune i sin tid, men stiller spørsmål ved den 
samfunnsøkonomiske gevinsten av en oppløsning i dag. Det baserer seg på 
fylkeskommunens egen utredning som følger vedlagt. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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