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PS 1/22 Høring om oppdeling av Viken fylkeskommune. Saksordfører: Tonje 
Adelsten 

Kommunedirektørens anbefaling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Begrunnelse 
Øvre Eiker kommunes svar på høring om oppdeling av Viken fylkeskommune anses å tilhøre det 
politiske skjønnet. 
 
 
Behandling i Kommunestyret - 26.01.2022 
Kim Mogen Myhre (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Sp., A. og SV: 
Øvre Eiker kommune slutter seg til Fylkesrådet i Viken sin innstilling om en oppløsning av Viken 
fylkeskommune og de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud gjenopprettes. 
 
Akershus bestående av: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, 
Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 
Nittedal, Gjerdrum og Lunner.  
Buskerud bestående av: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, 
Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker.  
Østfold bestående av: Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Skiptvet, 
Marker, Indre Østfold, Våler og Moss. 
 
Begrunnelse: 
Øvre Eiker kommune er enige i fylkesrådets helhetlige vurdering om at en reetablering av de tre 
fylkene Østfold, Akershus og Buskerud best ivaretar et velfungerende folkestyre, innbyggernes 
interesser og gode tjenesteleveranser.  
 
Fylkeskommunen er et forvaltningsnivå̊ som skal yte offentlige tjenester til sine innbyggere. En deling 
av Viken vil gi en mer hensiktsmessig geografisk inndeling av fylkeskommunen, som også 
sammenfaller med hva valglovutvalget gikk inn for i 2020 med å videreføre Østfold, Akershus og 
Buskerud som tre ulike stortingsvalgdistrikt. 
 
Øvre Eiker kommune forutsetter at staten utfører en helhetlig gjennomgang av kommunenes og 
fylkeskommunenes inntektssystem. Dette for å sikre fylkene en bærekraftig økonomi og likeverdige 
og gode tjenester over hele landet.  
 



Andreas Størdal (V) fremmet følgende forslag på vegne av H., Krf., V. og MDG: 
Øvre Eiker leverer et høringssvar som inkluderer følgende punkter: 
 

 Øvre Eiker kommune mener at Viken ikke bør deles opp, men fortsette som ett fylke. To års 
erfaring med Viken er altfor kort tid til å vurdere hvilke muligheter den nye fylkeskommunen 
har for å styrke Øvre Eiker spesielt og Drammensregionen generelt. Øvre Eiker oppfordrer 
fylkestinget til å bruke mulighetene Viken gir til å videreutvikle tjenestetilbudet til hele fylkets 
befolkning. 

 Øvre Eiker kommune er opptatt av at vi trenger en fylkeskommune som er en fremoverlent 
utviklingsaktør for hele regionen, og som gir kommunene støtte og forutsigbarhet i sitt arbeid, 
og at Viken er en slik fylkeskommune. Det er særlig viktig at arbeidet med de regionale 
planene og det systematiske arbeidet med FNs bærekraftsmål ikke forsinkes. Det er en klar 
risiko for at en oppdeling av Viken vil forsinke, og kan være til hinder for å nå, nasjonale og 
regionale mål som er satt innen 2030. 

 Øvre Eiker kommune mener det er viktig at Viken fylkeskommune, gjennom det regionale 
planarbeidet, bidrar overfor kommunene med kompetanse og forutsigbarhet for kommunenes 
arbeid innen blant annet klima og miljø, areal og transport, innovasjon og næringsutvikling, 
kultur og integrering. 

 Øvre Eiker kommune mener at Viken må ta en ledende rolle som utviklingsaktør når det 
gjelder videregående skole, sett i lys av fullføringsreformen. Øvre Eiker kommune mener at 
Viken må heve ambisjonsnivået for den videregående skolen i hele fylket, og vise vei i 
implementeringen av fullføringsreformen og retten til å fullføre videregående opplæring for 
alle. 

 Øvre Eiker kommune er opptatt av at man må bruke de mulighetene Viken gir ikke minst når 
det gjelder styrking og koordinering av arbeidet innen klima og miljø, for eksempel arbeidet 
med å sikre ren og levende Oslofjord. 

 Tidligere Buskerud generelt, og Drammensregionen spesielt har en betydelig felles bo- og 
arbeidsregion med hovedstadsområdet. Næringslivet i Drammensregionen, så vel som på 
Kongsberg og på Ringerike, har i forbindelse med etablering av Viken anbefalt «gamle» 
Buskerud å søke fellesskap mot Akershus og Oslo fremfor andre alternativer. 

 Øvre Eiker kommune er bekymret for økonomien til de nye fylkene ved en eventuell 
oppdeling, og frykter at dette går ut over særlig drift og vedlikehold av veier, bygging av gang- 
og sykkelveier, tilbud i kollektivtrafikken og opprusting og nybygg av skoler. Dette er områder 
som har store konsekvenser for kommunene. 

 
Begrunnelse:  
Dette begrunnes i en helhetsvurdering basert på det beslutningsgrunnlaget som er utarbeidet og vedlagt 
høringen. Det legges spesielt vekt på at en oppløsning av Viken fylkeskommune ikke antas å gi bedre 
tjenester til Øvre Eikers innbyggere. Viken har i løpet av de to årene fylket har eksistert, bygget sterke 
fagmiljøer, etablert seg i samarbeidet med staten og kommunene, og med viktige instanser innenfor 
samferdsel, infrastruktur og videregående opplæring. 
 
Trond Bermingrud (Frp) fremmet følgende forslag: 
Øvre Eiker Kommune ber Viken sende en søknad til Stortinget om å avvikle fylkeskommunen som 
forvaltningsnivå. Oppgavene fylkeskommunen idag har bør overføres til kommunene. 
 
Begrunnelse: 
Et samfunn som består av to forvaltningsnivåer istedenfor tre, vil kunne drives mer effektivt og 
lønnsomt, og det ville forenkle hverdagen for folk flest. 
 
Avstemming: 
Det ble først stemt over forslag fremmet av T. Bermingrud.  Dette fikk 12 stemmer (Frp., A. Tollefsen 
(H), M. Werp (H), A. Krekling-Sandum (H), J. Kvilhaug (H), B. Uthne (H), H. Lyngaas (H), A. Øen 
(H) og S. Frødin (H)).  25 stemte imot Sp., A., MDG., SV., V., Krf. og A. Grasbekk (H). 



Så ble forslag fremmet av K. M. Myhre satt opp mot forslag fremmet av A. Størdal.  Forslag fremmet 
av K. M. Myhre ble vedtatt med 21 stemmer (Sp., A. og SV).  Forslag fremmet av A. Størdal fikk 16 
stemmer (H., Krf., V. og MDG).  
 
Vedtak i Kommunestyret - 26.01.2022 
Øvre Eiker kommune slutter seg til Fylkesrådet i Viken sin innstilling om en oppløsning av Viken 
fylkeskommune og de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud gjenopprettes. 
 
Akershus bestående av: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, 
Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 
Nittedal, Gjerdrum og Lunner.  
Buskerud bestående av: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, 
Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker.  
Østfold bestående av: Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Skiptvet, 
Marker, Indre Østfold, Våler og Moss. 
 
Begrunnelse: 
Øvre Eiker kommune er enige i fylkesrådets helhetlige vurdering om at en reetablering av de tre 
fylkene Østfold, Akershus og Buskerud best ivaretar et velfungerende folkestyre, innbyggernes 
interesser og gode tjenesteleveranser.  
 
Fylkeskommunen er et forvaltningsnivå̊ som skal yte offentlige tjenester til sine innbyggere. En deling 
av Viken vil gi en mer hensiktsmessig geografisk inndeling av fylkeskommunen, som også 
sammenfaller med hva valglovutvalget gikk inn for i 2020 med å videreføre Østfold, Akershus og 
Buskerud som tre ulike stortingsvalgdistrikt. 
 
Øvre Eiker kommune forutsetter at staten utfører en helhetlig gjennomgang av kommunenes og 
fylkeskommunenes inntektssystem. Dette for å sikre fylkene en bærekraftig økonomi og likeverdige 
 
Protokollen ble godkjent i møtet 
 
Sekr.: Majken Røsnes Skjelbred 
           Sign. 


