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Inndeling av politiske utvalg – paraplyorganisasjonene ber om ny 
vurdering 
 

Vi har stor respekt for den jobben dere står overfor. Å lage en fylkeskommunes politiske rammeverk 
er en stor jobb, og mye skal skje på relativt kort tid. Vi forstår også at dere ønsker å komme videre. 
Men, nå ber vi dere om å stoppe litt opp. Det som er detaljer og nyanser i et møte, kan være svært så 
viktig for andre.  

Vi i paraplyorganisasjonene i Viken mener at vedtak i sak SP 7 den 30.01.23 om inndeling av 
politiske utvalg i kommende Akershus fylkeskommune bør forandres på. 

Vi mener at folkehelse, frivillighet og kultur må sees på i sammenheng og følgelig være samlet i 
samme politiske utvalg. Det vil gjøre samspillet mellom Akershus fylkeskommune og oss i de frivillige 
paraplyene mye enklere. Dette er også tre samkjørte grunnpilarer i vårt eget arbeid, i vårt samarbeid 
paraplyorganisasjonene imellom, og følgelig også i (tidligere) samarbeid og partnerskapsavtaler med 
fylkeskommunen.  

Vi mener at disse tre grunnpilarene er en naturlig del av våre etablerte mål og strategier i 
samhandling med fylkeskommunen, noe som også kommer tydelig fram i temastrategien om 
frivillighet. En samling av kultur, frivillighet og folkehelse viste seg også å være meget fruktbar i 
tidligere Akershus fylke. 

Derfor er det svært overraskende at folkehelse ikke ble valgt til å være et politikkområde sammen 
med kultur og frivillighet. Vi ber dere vurdere vedtaket på nytt med bakgrunn i våre innspill. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Claus Tornsberg / s Karianne Tørnby / s 
styreleder styreleder 
Viken Barne- og ungdomsråd Viken teaterråd 

Bjørn Hansen / s Arne Bardalen / s 
styreleder styreleder 
Akershus musikkråd Forum for natur og friluftsliv Oslo og Akershus 

Roar Bogerud / s 
Styreleder 
Viken idrettskrets 
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