Sak 13 Fra styret: Sak om sammenslåing av ABUR og ØBUR til Viken BUR
Som en konsekvens av sammenslåingen av at fylkeskommunene i Akershus, Buskerud og Østfold til
Viken har styret i ABUR drøftet barne- og ungdomsrådarbeidet i det nye fylket. I denne forbindelse
har vi blant annet hatt et møte med styret i Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR).
Som en konsekvens av sammenslåing til Viken fylkeskommune mener styrene i ABUR og ØBUR det er
naturlig at det er naturlig at disse slår seg sammen til Viken Barne- og Ungdomsråd fra 1.1.2020. (I
Buskerud finnes det ikke noe barne- og ungdomsråd (BUR)). Dette foreslås siden arbeidsoppgavene
til et BUR er så tett knyttet opp mot fylkeskommunen.
I Akershus er ABUR i fulldrift med en daglig leder i 100 % stilling i fylkeskommunale lokaler i et
kontorfellesskap med Akershus Amatørteaterråd, Akershus Kunstforeninger og Akershus
fylkeshusflidslag.
I Østfold består ØBUR av et styre. Aktiviteten er lav, og organisasjonen har i flere år vært uten ansatt.
ØBUR har arkiv i Østfold fylkeskommune i Sarpsborg.

For at dette skal gå så smidig og ubyråkratisk som mulig utføres denne sammenslåingen på følgende
måte:
• Våren 2019 holdes det årsmøter i ABUR og ØBUR som behandler og vedtar sak om denne
sammenslåingen.
• På disse årsmøtene velger ABUR og ØBUR styrer som skal virke frem til og med 31.12.2019.
• Årsmøtene i ABUR og ØBUR velger også hver sitt medlem til valgkomité for Viken BUR, som
skal lage innstilling på styre, valgkomité og revisor foran årsmøte for dette høsten 2019.
• ABUR har det som skal til for å drive et BUR videre for hele Viken. For å ikke lage unødvendig
mye byråkrati brukes ABURs organisasjonsnummer videre, men en skifter navn på dette fra
ABUR til Viken BUR 1.1.2020.
o ABURs bankkonti brukes videre som Viken BURs konti.
o Daglig leder i ABUR sitt arbeidsforhold videreføres inn i nye Viken BUR.
o ABURs vedtekter videreføres som Viken BURs vedtekter med nødvendige
navneendringer. På årsmøte våren 2021, når nye Viken begynner å ta form, foretar
Viken BUR en full gjennomgang og revisjon av vedtektene.
o I tillegg er det en fordel til ved at ABUR ikke formelt legges ned, men slås sammen
ØBUR. Hvis ABUR formelt legges ned skal alle BURets midler overføres til Akershus
fylkeskommune (i hvert fall i utgangspunktet). Hvis en viderefører det på den
foreslåtte måten beholder vi midlene med oss videre. Det er vesentlig for
sikkerheten for en god start for det nye Viken BUR.
• Styret i ØBUR har ansvar for opprydding og overføring av eget arkiv til Viken BUR, overføring
av gjenværende midler, og sletting av organisasjonen i Brønnøysundregisteret innen
31.12.2019. Hvis ØBURs vedtekter krever at denne sammenslåing krever vedtak på flere
årsmøter har styret som velges på årsmøtet våren 2019 ansvar for å følge opp de prosessene
og arrangere de årsmøtene som må til for å følge de formelle kravene.
•

I nye Viken BUR tas alle medlemsorganisasjonene i ABUR og ØBUR opp som medlemmer. I
tillegg inviteres søsterorganisasjonene av dagens medlemmer i ABUR og ØBUR som har
aktivitet i Buskerud til å bli medlem. De av disse som gir skriftlig tilbakemelding på at de
ønsker å bli med i Viken BUR blir automatisk medlem. Alle disse medlemmene inviteres til
felles årsmøte for Viken BUR høsten 2019 hvor en velger et styre, arbeidsplan og budsjett
som skal gjelde fra 1.1.2020.

Hvordan fordeles midler ved en mulig oppsplitting av Viken BUR?
I forbindelse sammenslåing av andre organisasjoner har diskusjoner rundt egenkapitalen som de
forskjellige tar med seg inn i de nye Viken-organisasjonene. I vårt tilfelle har ØBUR noen tusen kroner
i kassa, mens ABUR har over godt over 2 millioner i banken. Siden det ikke er noe BUR i Buskerud tar
dette fylket ikke med seg noen ting inn i det nye BURet.
Det er ikke noe som det kan bli så dårlig stemning på enn en «arvekrangel» i det nye BURet.
Meningene om opprettelsen av det nye Viken er mange, og til dels sterke. Noen har i debatten
foreslått at Viken burde deles opp. For å unngå slike diskusjoner ønsker en at både årsmøtene i
Akershus og Østfold skal vedta et prinsipp for «deling av boet» som skal brukes hvis Viken BUR, på et
senere tidspunkt skulle deles som en konsekvens av en splitting av Viken fylkeskommune. Denne
modellen er utformet som en nedtrappingsplan som skal brukes hvis Viken BUR skulle splittes opp
innen 10 år 1.1.2020. Den er som følger:
År
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 og utover

Fordeling etter vekting av
inngående balanse
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Lik fordeling mellom BUR i nye
fylker
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

