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Søknad om tilskudd - Folloregionen FIPR - Interkommunalt politisk råd Folloregionen - Fagområdene areal og samferdsel
Det vises til brev av 07.06.21, hvor Folloregionen interkommunale politiske råd søker Viken
fylkeskommune om et fylkeskommunalt bidrag på kr 500.000 pr. år til Folloregionens arbeid
med regionale prioriteringer, samordning og fellesuttalelser til Viken fylkeskommune.
I brevet vises det til at «(…) den nye fylkeskommunen har et ønske/krav om regionsvise
tilbakemeldinger og prioriteringer innenfor fagområdene samferdsel og plan i større grad enn
Akershus fylkeskommune tidligere hadde.». Som eksempler beskrives det punktvis
trafikksikkerhetsarbeidet i regionen, arbeidet med Viken fylkeskommunes Handlingsprogram
for Samferdsel og arbeidet med tre regional planer for Viken.
Det vises også i brevet til fylkestingets vedtak i sak PS 77/2020: Harmonisering av økonomiske
tilskudd til kommuneregionene, der det ble besluttet å ikke gi ordinært driftstilskudd til de 12
kommuneregionene i Viken.
Viken fylkeskommune må nødvendigvis jobbe annerledes enn de tre tidligere
fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold, og har blant annet hatt som ambisjon å
legge til rette for tidlige innspill til større prosesser fra kommunene. Dette gjelder særlig der
høring er hjemlet i plan og bygningsloven. Dette for å legge til rette for at flest mulig innspill
og prioriteringer skal kunne bli vurdert før helhetlige forslag sendes på høring, og dermed
lettere kunne innarbeides. En slik prosess ble brukt for Handlingsprogrammet for Samferdsel,
hvor kommuneregionene ble gitt mulighet til å fremme innspill på hva som var regionens
overordnede interesser til handlingsprogrammet. Det endelige forslaget ble vedtatt sendt på
høring av fylkesrådet 24. juni, med hjemmel i PBL.
Kommunene var ikke inkludert i arbeidet til Trafikksikkerhetsutvalgene i de tidligere
fylkeskommunene. Her var det kun fylkeskommunen selv, Trygg trafikk og politiet som deltok.
Som det vises til i Folloregionens brev, så har det vært et ønske fra Viken fylkeskommune å
involvere kommunene mer i hvilke tiltak som skal prioriteres i hver enkelt region for å sikre
mer lokalt tilpassede løsninger. Viken har derfor foreslått å inkludere dette som et punkt i en
partnerskapsavtale med regionen. Dette forslaget betinger tilslutning fra kommuneregionen,
da det som kjent har vært orientert om til alle kommuneregionene at partnerskapsavtalen
skal bygge på likeverdighet hvor ingen av partene kan instruere den andre.
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Når det gjelder arbeidet med de regionale planene sier § 8-3 i plan- og bygningsloven at: «Ved
utarbeiding av regional plan skal regional planmyndighet samarbeide med berørte offentlige
myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i
planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak.»
Dette er en oppgave som dermed er lovpålagt fylkeskommunen å gjennomføre, men også for
kommunene å delta i. Kommunene står derimot fritt i hvor mye de ønsker å bruke muligheten
som er gitt kommuneregionene til dialog om og innspill til planarbeidet utenfor de ordinære
høringsprosessene. Et felles forarbeid i kommuneregion kan på den annen side bidra til mer
effektiv saksbehandling og prosess for den enkelte kommunes ordinære, lovpålagte
behandling av regionale planer.
Slik fylkesrådet redegjorde for i 2020 i saken til fylkestinget om harmonisering av tilskudd til
kommuneregionene, så er det fra 2021 ikke avsatt budsjettmidler til slike driftstilskudd. Det
vises også til beskrivelsen av konsekvenser av forslag til vedtak i sak om harmonisering til
fylkestinget:
«Bortfall av fylkeskommunalt tilskudd til kommuneregioner som har hatt fylkeskommunalt
tilskudd i flere år, vil medføre at disse kommuneregionene enten må gå ned på sin aktivitet i
2021 evt må bortfall av tilskudd fra Viken fk kompenseres med økt tilskudd fra kommunene.»
Viken fylkeskommune synes det er positivt at Folloregionen ønsker å involvere seg sterkt i de
regionale prosessene. Vi vil at tidlig dialog og forpliktende partnerskapsavtaler med
kommuneregionene skal gi resultater i form av målrettede felles satsninger og en
virkemiddelbruk som er mer i samsvar med felles mål og strategier og kommunenes og
regionens ulike behov. Det er et viktig premiss for Viken at dette samarbeidet skal bygges på
likeverdighet og hvor ingen av partene kan instruere den andre.
Slik redegjort for så er det i mottatte søknad etter Viken fylkeskommune oppfatning ikke vist
til nye oppgaver for, eller krav til Folloregionen interkommunale politiske råd. Derimot vises
det til at Folloregionens interkommunale politiske råd på vegne av medlemskommunene har
blitt gitt mulighet til å ivareta medlemmenes interesser på forskjellige saksfelt av
fylkeskommunen. Viken fylkeskommune kan dermed ikke imøtekomme søknad om et
fylkeskommunalt bidrag på kr 500.000.
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