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Fellesnemda i Viken - Brev til Regjeringen
Fellesnemda for etablering av Viken fylkeskommune behandlet i sitt møte 2019-03-21 sak om
økonomisk langtidsscenario for Viken fylkeskommunen 2020 – 2028. Fellesnemda fattet vedtak om å
oversende følgende brev til Regjeringen og De Parlamentariske lederne i Stortinget:

Fellesnemnda for etablering av Viken fylkeskommune er godt i gang med
forberedelsene til å gjennomføre Stortingets vedtak om sammenslåing av fylkene
Akershus, Buskerud og Østfold fra 01.01.2020.
Oppdraget med å etablere landets største fylkeskommune, ved å samordne tre
fylkeskommuner med til dels betydelige samfunnsgeografiske, næringsstrukturelle og
kulturelle forskjeller er et ressurskrevende, komplisert og politisk meget krevende
arbeid.
Fellesnemnda for etablering av Viken fylkeskommune vil fremheve at man i arbeidet
så langt har bestrebet seg på å følge opp Stortingets vedtak på en så god måte som
mulig, innenfor så nøkterne rammer man finner forsvarlig. Likevel er
omstillingskostnadene, slik de er beregnet pr. mars 2019, betydelig høyere enn hva
staten har bidratt med i ekstrabevilgninger til etableringen av den nye
fylkeskommunen.
Som det fremgår av vedlagte sak behandlet i fellesnemndas møte på Geilo 22. mars
2019 er det klart at de tre eksisterende fylkeskommunene får betydelige kostnader til
etableringen av Viken fylkeskommune, og at det økonomiske fremtidsscenarioet for
Vikens del ser utfordrende ut. Det blir krevende å løse store, nasjonale utfordringer
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som trafikkavvikling, håndtere vekst og redusere klimagassutslipp, med så stramme
budsjetter som nasjonale myndigheter legger opp til at vi vil få.
Resultatet av dette er at vi på vei inn mot etableringen av den nye fylkeskommunen
tvinges til å omprioritere ressurser fra ordinær fylkeskommunal drift til dekning av
etableringskostnader for nye Viken fylkeskommune. I tillegg går vi usikre tider i møte,
fordi vi ikke vet om vi vil få budsjettene til å gå i balanse med de oppgavene som skal
løses fremover. Resultatet vil kunne være et redusert tjenestetilbud til innbyggerne i
det nye fylket. Det er ikke regionreformens intensjon.
Fellesnemnda for etablering av Viken fylkeskommune anmoder med denne bakgrunn
statlige myndigheter om å bidra med tilleggsbevilgninger slik at innbyggerne i
Akershus, Buskerud og Østfold ikke må oppleve et redusert økonomisk handlingsrom
som følge av etableringen av Viken fylkeskommune. I tillegg ber fellesnemnda om at
det vurderes en tildelingsmodell som bedre bidrar til at fylkeskommunene kan løse
sitt samfunnsoppdrag.
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