Sak 13 B Fra styret: Viken fylkeskommune
Stortinget har vedtatt av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold skal bli slått sammen til Viken
fylkeskommune fra 1.1.2020.
ABUR har tatt initiativ til et samarbeid med Akershus Idrettskrets, Akershus Musikkråd,
Voksenopplæringsforbundet i Akershus, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Akershus, Akershus
Amatørteaterråd og Kunstforeningene i Akershus da vi har felles interesser i å få plass et opplegg
etter samme modell som vi har i Akershus i dag i nye Viken fylkeskommune.
I den videre prosessen med etablering av Viken fylkeskommune er vi helt avhengig av at
akershuspolitikerne fronter at frivillige organisasjoner skal ha en sentral plass i den nye
fylkeskommunens kulturarbeid.
Akershus fylkeskommune sin visjon er «Ledende og levende», og dette har politikerne i Akershus
fulgt opp gjennom handling. En har vist dette både gjennom fokus med etableringen av hovedutvalg
for Kultur, frivillighet og folkehelse og rammebetingelser som er de beste i landet.
I Akershus har fylkeskommunen inngått partnerskapsavtale med ABUR og de andre
paraplyorganisasjonene. Samarbeidet mellom fylkeskommunen og de frivillige organisasjonene
preges av tillit.
I Buskerud og Østfold synes både fokus og rammebetingelser for de frivillige organisasjonene til å
være mye dårligere enn i Akershus, selv om en justerer for innbyggertall.
Når det gjelder de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene ser bildet slik ut:

Innbyggere pr 1.1.2017
Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene
Tilskudd til drift av barne- og ungdomsråd
Prosjektmidler til organisasjoner innen idrett,
musikk og *barn/ungdom
Totalt barne- og ungdomsorganisasjoner

Akershus (2018)
604368
3.632.000
862.000

Østfold (2017)
292893
1.043.000
50.000
339.000*

Buskerud
279714
0
0

4.494.000

Ca 1.200.000

0

For å øke kompetansen blant både organisasjonsfolk, administrasjonsfolk og politikere om mulige
konsekvenser av sammenslåingen arrangerer paraplyorganisasjonene, sammen med
fylkeskommunen, en frivillighetskonferanse som tar opp forskjellige tema rundt dette tirsdag 17.
april.
I det kommende året vil oppfølging av etablering av den nye Viken fylkeskommune være svært viktig
for ABUR.

