
Viken fylkeskommune



• Stortinget vedtok 8. juni 
2017 at fra 2020 skal 
det 11 fylker inkludert 
Oslo. 

• En fylkesinndeling som 
er bedre tilpasset de 
samfunnsutfordringene 
og legge til rette for en 
styrket samfunns-
utviklerrolle for 
fylkeskommunene.

Nye fylker fra 1. januar 2020



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 bestå av 1,15 millioner innbyggere

• Midt i mellom arealmessig: Viken vil ha et 
areal på 24 017 km2, og blir dermed det 
6. største fylket i landet. 



• 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.

Noen tall og fakta



• 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.  

Nytt hovedkontor



• Fylkestinget i Viken fylkeskommune får 87 medlemmer.

• Fylkestingene i de respektive fylkene har lagt til grunn en 
parlamentarisk styringsform. 

Politisk ledelse



Fellesnemnda: 
• Etablert rett før jul 2017
• Samordner og leder arbeidet med 

etableringen av Viken fylkeskommune
• 34 medlemmer, med følgende fordeling:

- 9 fra Buskerud
- 9 fra Østfold
- 16 fra Akershus

• Ledes av fylkesordfører Anette Solli
• Ca ett møte i mnd. fram til 

01.01.2020

Hvordan bygger vi Viken?

Fra møte i fellesnemnda på Fornebu 02.02.18



• Det er opprettet seks politiske arbeidsgrupper

• 9 til 15 politikere i hver arbeidsgruppe

• Gir innstillinger til fellesnemnda. 

• Politiske arbeidsgrupper: 
1. Visjon, mål, verdier og symboler for Viken fylkeskommune

2. Styringsform, eierskap og organisering av Viken fylkeskommune

3. Oppfølging av ekspertutvalgets arbeid

4. Delagasjon, økonomiske handlingsregler, politisk reglement

5. Valg 2019

6. Samfunnsutviklerrollen

Hvordan bygger vi Viken - politiske arbeidsgrupper



• Harald Horne er engasjert som hovedprosjekter.

• Det er etablert et prosjektkontor i Galleri Oslo

• Hovedprosjektet benytter ressurser fra linjen i sitt arbeide etter 
behov

• De tre fylkeskommunene har satt i gang administrativt 
utredningsarbeid på ulike fagområder for etableringen av den nye 
fylkeskommunen.

• Merkbar vridning i oppmerksomhet fra individuell drift til felles løft og 
utvikling

Hvordan bygger vi Viken - administrativt
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• Rapporten med forslagene ble lagt fram 1. februar 2018 

• Ekspertutvalget foreslår flere nye oppgaver blant annet innen: 
• næringsutvikling
• Integrering
• forskning
• samferdsel
• klima og miljø
• kultur
• utdanning
• flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging

• Blir behandlet i Stortinget stykkevis og delt.

Ekspertutvalget – forslag til nye oppgaver



• Oppmerksomhet

• Avstander og samarbeid

Muligheter for region Indre Østfold


