
Høringsuttalelse – oppdeling av Viken 
 
Det vises til oversendt «Høring om deling av Viken», samt deltakelse på muntlig høring  

19. januar 2022.  

 

Næringsforeningen i Drammensregionen representerer 950 medlemmer i Lier, Drammen og 

Øvre Eiker som sysselsetter til sammen 30 000 arbeidstagere. 

 

 

I forbindelse med høringen har vi gjennomført en medlemsundersøkelse om blant annet 

Vikens fremtid – og tallenes tale er tydelige:  

 

63% ønsker at Viken fylkeskommune opprettholdes 

27% ønsker tilbakeføring til de tre opprinnelige fylkeskommunene 

10% svarer vet ikke. 

 

Næringsforeningen har derfor majoriteten av våre medlemmer når vi nå sier at Viken bør 

bestå slik den er i dag.   

 

Innledningsvis ønsker vi å meddele at en tilbakeføring til de gamle fylkene ansees som en lite 

hensiktsmessig løsning.  

 

Det viktigste for næringslivet er forutsigbare rammebetingelser. Omkamper og reverseringer 

av tidligere politiske vedtak er kontraproduktivt for næringslivet. Spesielt i en sak som dette, 

hvor vi ikke finner et eneste argument for at næringslivet vil ha noen fordeler av en 

reversering. Snarere – tvert imot.  

 

Utredningen som foreligger som grunnlag for saken gir et gjennomgående inntrykk av 

vesentlige utfordringer med en oppdeling fremfor en videreføring.  

 

Fylkeskommunen har en viktig rolle knyttet til tilrettelegging for næringsutvikling.  

Vi er sterkt bekymret for at en oppdeling av Viken vil føre til at regionale planprosesser 

stopper opp og at viktig planarbeid som skal fremme næringsutvikling forsinkes. 

Vi har nå vært gjennom en periode hvor det har blitt store ressurser på å slå sammen tre 

organisasjoner. Dette har åpenbart påvirket tjenesteproduksjonen, men vi opplever samtidig at 

ting begynner å falle på plass. Nye to til fire år med tilsvarende redusert produksjon vil være 

svært negativt for vårt næringsliv. 

 

Vi registrerer at utredningen viser at en tilbakeføring til tre fylkeskommuner vil koste om lag 

400 millioner kr. Dette er midler som kunne vært brukt til næringsutvikling, samferdsel og 

videregående skoler. 

 

Vi registrerer også at utredningen tydelig viser at Østfold og Buskerud ikke vil være 

økonomisk bærekraftige og at dette vil bety dårligere tjeneste tilbud enn om Viken 

opprettholdes. 

 

Vi frykter for fagmiljøene og mener at et vedtak om oppsplitting kan føre til kompetanseflukt. 

Noe av det vi virkelig merker etter at Viken ble etablert er at fylkeskommunen nå har meget 

kompetente fagmiljøer. Næringslivet er ikke tjent med at disse fagmiljøene utarmes. 

 



Som følge av de diskusjonene som nå går om Vikens fremtid er det også en betydelig 

bevegelse i flere kommuner. Røyken og Hurum er ikke lenger en del av Buskerud. Samtidig 

registrerer vi at det i Lier antydes fra flere sentrale politikere at dersom det blir en oppsplitting 

av Viken er det vel så naturlig å være en del av Akershus som et sterkt svekket Buskerud. Ny 

E16 og etter hvert Ringeriksbane er også sterke argumenter for at Ringeriksregionen også vil 

se mot Akershus fremfor Drammen og Buskerud. Vi mener derfor at en oppsplitting av Viken 

vil svekke Drammen og Drammensregionen, og dermed også vårt næringsliv. 

 

Vår konklusjon er derfor at vi ikke finner noen argumenter for en tilbakeføring til tre 

fylkeskommuner – men vi finner en rekke til dels svært alvorlige konsekvenser av at Viken 

oppløses. 

 

Drammen, 1. februar 2022 
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