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Fremtidig fylkestilhørighet 

• Ny regjering har åpnet for at tidligere sammenslåtte fylker kan be 
Stortinget om å oppløse fylkene, dersom de er politisk flertall i fylkestinget 
for å gjøre  

• Kommunen har fått henvendelse fra Kongsvinger kommune datert 
01.12.21. 

• Ønsker dialog med kommunene i Kongsvingerregionen for å undersøke om 
kommunene ønsker å gjennomføre en felles evaluering av dagens 
fylkestilhørighet og utrede fremtidig fylkestilhørighet, samt undersøke 
hvordan en slik søknadsprosedyre må legges opp.  

• Dette for å avklare hvorvidt Kongsvinger kommune fortsatt skal være en del 
av Innlandet fylke eller kn det være riktig å søke seg mot Viken eller et delt 
Viken fylke (gamle Akershus fylke eller tilsvarende)? 

 



Prosess 

• Møte i Fylkestinget Innlandet 07.12.21 behandlet sak om eventuell oppløsning av Innlandet fylkeskommune. 
Fylkeskommunedirektørens anbefaling var at fylkeskommunen skulle videreføres, og at det ikke skulle settes 
i gang en prosess med søknad om oppdeling av fylkeskommunen.  

• Vedtaket ble som følger;  
• Fylkeskommunen skal gjennomføre en rådgivende folkeavstemming om en eventuell oppløsning av Innlandet 

fylkeskommune før endelig vedtak i februar 2022.  
• Fylkestinget ber regjeringen ta initiativ til utredning av fylkeskommunen som forvaltningsnivå.  

• Viken fylkeskommune planlegger behandling av likelydende sak til fylkestinget i februar 2022, hvor det skal 
besluttes hvorvidt Viken fylkeskommune skal sende søknad om fylkesdeling.  

• Det skal i forbindelse med dette utarbeides en uavhengig administrativ rapport som skal følge saken. 
Rapporten skal bl.a. inneholde forslag til nye grenser, overordnet forslag til prosess for oppløsning, samt en 
vurdering av konsekvenser av delingsprosess og ny fylkesinndeling for blant annet demokrati, økonomi, 
tjenester og samfunnsutvikling.  

• Saken skal ta utgangspunkt i en deling som, i den grad det er mulig, følger de tidligere fylkesgrensene 
mellom Østfold, Akershus og Buskerud. Andre alternativer skal omtales, men disse vil ikke utredes.  

• Departementet har besluttet at en eventuell søknad om bytte av fylke skal legges frem for Stortinget til 
avgjørelse, selv om Kongen i statsråd etter loven kan avgjøre grensejustering som bare gjelder en kommune. 
Stortinget vil få saken til behandling våren 2022, og et eventuelt bytte av fylke vil skje med virkning fra 1. 
januar 2024. 



Forslag til prosess Kongsvingerregionen 
• Det er ikke avklart hvordan prosedyren for en eventuell søknad om fylkesbytte fra kommuner i 

Kongsvingerregionen skal behandles formelt.  

• Politisk ledelse i Kongsvinger har bedt rådmann Uglem om å undersøke dette videre med Innlandet 
fylkeskommune/statsforvalter/departement.  

• Sør-Odal kommune søkte i 2018 om fylkesbytte, men søknaden ble avslått. Det vil være en viktig premiss for 
Kongsvinger at Sør-Odal kommune fremdeles er interessert i å gjennomføre en ny prosess.  

• Kongsvinger sier i brevet at «Forhåpentligvis er det flere kommuner i regionene som er interessert i å 
vurdere et fylkesbytte, dersom forutsetningene i Viken endres.» 

• Rådmannen i Kongsvinger mener  
• det er viktig at en avgjørelse om fremtidig fylkestilhørighet fattes på et solid faglig grunnlag, og  
• anbefaler at saken behandles i rådmannsutvalget (RU) og representantskapet til Kongsvingerregionen interkommunale 

politiske råd (regionrådet).  
• Det anbefales videre at det utarbeides forslag il prosess for utredning og at prosedyre for søknad om fylkesbytte undersøkes 

nærmere. 

• Utredningsarbeidet bør startes opp etter at Viken har behandlet sin sak i februar 2022. En mulig 
fremgangsmåte for å avklare formell deltakelse i prosessen i nabokommunene kan være utarbeidelse av et 
felles saksfremlegg som legges frem for alle kommunestyrene, og hvor den enkelte kommune beslutter 
deltakelse i utredningsarbeidet.  



Lokal prosess i Nord-Odal? 

• Orientering øverste politiske ledelse 
13.12.21. 

• Kort orientering Kommunestyret 
15.12.21. 

• Dokumenter og plansjer oversendes for 
politisk vurdering og drøfting. 

• Aksept for foreslått prosess i 
Kongsvingerregionen, samt eventuelle 
innspill sendes administrasjonen ved 
postmottak@nord-odal.kommune.no  
fredag innen 7. januar 2022.   

• Saken settes på dagsorden i ekstra 
Formannskapsmøte 19. januar. 
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