
 

 

Viken - høringssvar til ekspertutvalget 

Kortversjon 

Viken fellesnemnd mener at ekspertutvalgets forslag til oppgaveoverføring, regionreformen 

generelt og en ny fylkesstruktur, nå danner grunnlag for en substansiell oppgaveroverføring til 

fylkeskommunene. Viken fellesnemnd ber om at oppgaver overføres fylkeskommunene som 

foreslått av ekspertutvalget, og at man utreder tema ekspertutvalget har pekt på i det videre 

arbeidet. 

Viken fellesnemnd mener at ekspertutvalgets arbeid og konklusjon om oppgaveoverføring er 

viktig for utviklingen av de nye fylkeskommunene, og for å skape et sterkt folkevalgt nivå mellom 

kommune og stat. Ekspertutvalgets forslag vil også bety en reell og substansiell styrking av 

fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle.  

Viken fellesnemnd mener at en overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommunene kan bidra til 

avbyråkratisering, mer effektiv oppgavefordeling, styrking av sammenhenger mellom oppgaver og 

gjennom dette mer effektive tjenester til innbyggerne.  

Viken fellesnemnd forutsetter en helhetlig behandling av forslagene fra ekspertutvalget, og ber 

om at saken behandles så raskt som mulig. Viken fellesnemnd forventer at Regjeringen gir 

Stortinget muligheten til en samlet vurdering av oppgaveoverføringene, og at Stortinget følger 

opp slik at fylkeskommunene kan planlegge med en størst mulig samlet, avklart og finansiert 

oppgaveportefølje fra 1.1. 2020.  

I Regionreformens behandling i Stortinget ble vedtak om oppgaveoverføring gjort, blant annet på 

Sams veiadministrasjon og næringsoppgaver. Viken fellesnemnd forutsetter at Regjeringen aktivt 

følger opp at disse vedtakene faktisk effektueres etter intensjonen.  

 

Viken fellesnemnd mener generelt at ekspertutvalget har gjort en meget god jobb. Rapporten 

fremstår ryddig, tydelig og med konsistente konklusjoner. Ekspertutvalget har fulgt prinsippene for 

oppgavefordeling, og har på en god måte synliggjort oppgaver som bør overtas av 

fylkeskommunene. 

Viken fellesnemnd støtter at generalistkommuneprinsippet er lagt til grunn, men ønsker likevel å 

fremheve at nye Viken fylkeskommune med sin størrelse og faglige kraft også kan ivareta særskilte 

oppgaver.   

 Statsforvaltningen er generelt sektoriserte, og i vurderinger vil de i hovedsak stå i sine fagfelt. Viken 

fellesnemnd vil derfor understreke at det er viktig at kommunaldepartementet i høringen tar et 

særskilt ansvar for å behandle oppgavene tverrfaglig og se de i en helhet.  Når man vurderer om 

fylkeskommunene er egnet til å overta oppgaver, må man legge til grunn at det i 

regionreformarbeidet skjer en vesentlig fornying og utvikling av fylkeskommunene som organisasjon 

og av rollen de skal ha. Det er i lys av fremtidens fylkeskommuner man må vurdere om 

fylkeskommunene er egnet til å ha nye oppgaver. Regionreformen kan, forutsatt en bred 



gjennomføring av ekspertutvalgets forslag, betegnes som en demokrati-, samordnings-, 

effektiviserings-, og nærhetsreform. 

Fylkeskommunene har en unik mulighet til å bygge tverrsektorielle satsinger og se virkemidler i 

sammenheng. Gjennom dette kan regional politikk skapes og i større grad se virkemidler i 

sammenheng, og dermed mer effektivt styrke samfunnsutviklingen og løse kompliserte 

samfunnsutfordringer.   

Gjennom oppgaver som har tydeligere konfliktdimensjon og mer helhetlig interesse i befolkningen, 

styrkes fylkeskommunenes legitimitet og oppmerksomheten om forvaltningsnivået.  

Viken fylkeskommune vil på mange områder ha Norges sterkeste fagmiljøer, med kompetente 

medarbeidere og store oppgaver. Disse fagmiljøene vil være godt i stand til å videreutvikles, tillegges 

nye oppgaver og fremme fagutvikling så vel som samfunnsutvikling.  

Ekspertutvalget forslår at Viken kan få ansvar for kjøp av togruter, og et koordineringsansvar for 

ruter ut over Vikens område. Viken fellesnemnd er beredt på å ta dette ansvaret, og mener slike 

oppgaver er godt egnet for regionalt folkevalgt nivå.  

Viken fellesnemnd påpeker at internasjonalt arbeid og mobiliserings og stimuleringsoppgaver 

knyttet til dette kan være en naturlig del av fylkeskommunenes arbeid fremover, og ber om at det 

styrkes.  

Viken fellesnemnd forutsetter at nærmere konkretisering av finansieringsprinsippene for de nye 

oppgavene må bli en del av arbeidet med inntektssystemet, som KMD har satt igang frem mot 2020. 

Det må gjøres nøyaktige kostnadsberegninger av de oppgavene som blir besluttet overført til 

fylkeskommunene, og vi forutsetter fullfinansiering av oppgavene. 

  

Avsluttende kommentarer 

 Vi er enige i de prinsippene og vurderingene som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin 

rapport for overføring av oppgaver og mener at utvalgets forslag vil styrke demokratiet, 

desentralisere makt til det beste for innbyggerne og føre til bedre og mer effektiv 

forvaltning av virkemidler. 

 Vi ber om at regjeringen behandler forslagene fra ekspertutvalget med en helhetlig 

tilnærming  

 Vi ber om at regjeringen gir Stortinget mulighet til en tilsvarende samlet vurdering og kan 

følge opp og fatte helhetlige vedtak som gjør at fylkeskommunene kan planlegge med en 

størst mulig samlet og avklart oppgaveportefølje fra 1.1.2020. 

 Vi vil foreslå at det utredes ytterligere overføring av oppgaver i tilfeller hvor oppgavene a) 

er tett knyttet til oppgaver som allerede er foreslått overført, b) er tett knyttet til 

oppgaver fylkeskommunene allerede har, og c) ellers er i henhold til de prinsipper 

ekspertutvalget har lagt til grunn. 

 På vegne av kommende Viken fylkeskommune er vi positive og klare til å ta på oss det 

utvidede ansvaret som nye oppgaver vil medføre og ønsker å være en konstruktiv og aktiv 

medspiller for statlige myndigheter i å løse viktige samfunnsutfordringer i regionen 

fremover  


