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Viken fylkeskommune

• 51 kommuner

• 14 kommuneregioner 

pr 01.01.20

• Stort mangfold blant 

kommunene



Side 3

Endringer av kommuneregionene
• Kommunene bestemmer selv sine 

regioninndelinger!

• Pågående diskusjoner om endringer 

i kommuneregioninndelingen

– Midt- Buskerud

– Ringeriksregionen/Hadelandsregionen

– Drammensregionen

– Halden og Aremark/Nedre Glomma



Vikenmodellen, så langt

• Politisk vedtatt partnerskapsavtale skal ligge til grunn for samarbeidet

• Representanter fra Viken

– Fylkestinget valgte representanter 13. februar - 1 fra posisjon og 1 fra opposisjon

– Fylkesrådet har oppnevnt en fylkesråd til hver region

• Administrativ deltakelse 
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Partnerskapsavtaler med kommuneregionene

• Generell del – utarbeides av arbeidsgruppe sammen med kommuneregionene

– lik for alle

• Spesiell del – utarbeides i prosess med den enkelte kommuneregion

– Utgangspunkt i regionens fortrinn/utfordringer/satsninger

– Viken og regionens kunnskapsgrunnlag

– Vikens strategiske planer

– Prioritering av virkemidler
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• Forventningene til Viken er store!

– Tidlig strategisk dialog om aktuelle saker – eksempelvis NTP, regional planstrategi, 

andre regionale planer og konkrete saker

– Regionsamarbeid – både geografiske og tematiske

– Dialog om fylkeskommunens virkemidler

– Samordne innspill fra fylke og kommuner til stat/regional stat

– (…)

Kommunenes uttalte ønsker ovenfor Viken



Fordeler med bruk av regionrådsmøtene 

• Arenaen ligger klar med faste møtetidspunkt
– mulighet for både planlagte prosesser og akutte saker

• Politisk og administrativ toppledelse møter 
– både fra kommunene og fylkeskommunen

• Strategisk viktige saker blir presentert i tidlig fase
– både fra kommunene og fylkeskommunen 

• Regionens felles utfordringer og muligheter synliggjøres
– Viken får tidlig innspill fra kommunene tidlig på fylkeskommunenes prosesser
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Fagenhet for strategiske samarbeid og kommuneregioner

• Kontaktpunkt mellom kommuneregionene og fylkesrådet i Viken fylkeskommune

– «En dør inn, en dør ut»

• Skal samordne og koordinere politisk deltakelse fra fylkesrådet

• Skal samordne og koordinere saksflyt på aktuelle politiske saker mellom 

kommuneregionene og fylkesrådet

• Samhandle med de ulike rådsområdene

– Viktige saker fra rådsområdene til kommuneregionene

– Saker fra kommuneregion(ene) til et bestemt rådsområde
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Muligheter fremover

• Fylkesrådet prioriterer deltakelse i kommuneregionene, og ønsker å styrke dette samarbeidet 
fremover. 
- Eksempelvis Regional planstrategi, NTP, «tidlig samfunnsdialog» og tiltakspakker

• Mer fokus på hva som er regionens felles muligheter og/eller utfordringer
- Lettere å samordne lokale prioriteringer for å utløse fylkeskommunale/statlige virkemidler

Utfordringer:

• Ulik struktur mellom kommuneregionene, og ulik forankring av saker i kommuneregionene tilbake til 
det enkelte kommunestyre.
- Kommuneregionens budskap om samme type sak har ulik styrke fra de forskjellige regionene.
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