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Akershus fylkeskommune har i 2019 vært en solid tjenesteleverandør innen videregående 

opplæring, tannhelse, samferdsel og kultur. Vi har hatt bærekraftig utvikling som mål og har 

bidratt til utviklingen av akershussamfunnet blant annet innen miljø, samfunnsplanlegging 

og folkehelse. Alt dette har kostet ca. 8,9 milliarder kroner. Vi har gjennom hele 2019 

sammen med Buskerud og Østfold fylkeskommuner planlagt og forberedt oss til å bli den 

nye Viken fylkeskommune fra 2020. Årsrapport og regnskap for 2019 for Akershus 

fylkeskommune består av to deler, årsrapporten, som inneholder en fullstendig 

resultatrapportering på hovedmålene, og årsregnskapet 2019 med noter. Årsrapporten og 

årsregnskapet behandles i Viken fylkesting.  

 

God lesing!  

 

  

https://viken.no/
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Del 1 Mål og helhetlig styring 
 

Årsrapporten redegjør bredt for vår måloppnåelse. I 2019 hadde fylkeskommunen 4 940 

ansatte - fordelt på fylkesadministrasjonen, videregående skoler, tannklinikker og 

veiledningssentra. Akershus fylkeskommune har ivaretatt kommunelovens krav til styring 

og kontroll gjennom et helhetlig styringssystem basert på god struktur og sammenheng 

mellom styringsdokumenter, ledelsesprinsipper og internkontroll. God personalpolitikk, 

internkontroll som sikrer pålitelig rapportering, etterlevelse av lover, regler og interne 

retningslinjer samt bidrar til effektiv måloppnåelse er sentrale elementer i det helhetlige 

styringssystemet.  
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1 Framtiden i Viken fylkeskommune 

Fra 01.01.2020 opphørte Akershus fylkeskommune som eget forvaltningsnivå og ble en del av 

Viken fylkeskommune sammen med tidligere Østfold og Buskerud fylkeskommuner. Pr. 01.01.2020 

har Viken fylkeskommune 1 241 165 innbyggere, og er dermed landets klart største 

fylkeskommune målt i folketall. Det var en økning i antall innbyggere i 2019 på 13 860, dvs. 1,1 

prosent.  

Det vil være 51 kommuner i Viken i 2020. Den nye fylkeskommunen vil drive 58 videregående 

skoler med nesten 41 000 elever, ha 5 339 km fylkesvei og drive et omfattende kollektivtilbud 

gjennom Ruter AS, Brakar AS og Østfold Kollektivtrafikk. Den nye fylkeskommunen vil også ha en 

omfattende aktivitet innenfor tannhelse, kultur og næringsutvikling.  

Driftsbudsjettet for 2020 er på 14,1 milliarder kr. og investeringsbudsjettet er på 3,6 milliarder kr. 

Befolkningen i Viken er økende. Prognosen viser ca. 18 prosent økning fram til 2035. Dette er en 

utfordring i forhold til å bygge ut tjenester og infrastruktur, og Viken vil de nærmeste årene ha en 

krevende oppgave med å få økonomien i balanse.  

Den nye fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell, og ledes av et fylkesråd på 7 

medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. 

Fylkesrådet har store ambisjoner for Viken, uttrykt bl.a. gjennom tiltredelseserklæring og en liste på 

50 tiltak som ble vedtatt i forbindelse med økonomiplan 2020-2023. Fylkesrådet mener imidlertid 

også at Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon, hvor de tre fylkeskommunene ble slått 

sammen mot deres vilje. Fylkesrådet vil etter at nytt Storting er valgt i 2021 legge fram en sak for 

fylkestinget med forslag om at Stortinget vedtar å oppløse Viken.  

Målet med regionreformen var å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi en mer 

brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester. Fylkeskommunene har 

fått overført ansatte i Statens Vegvesen og oppgaver på kulturminnefeltet, samt enkelte oppgaver 

innenfor friluftsliv, folkehelse og næring. I forhold til forslag fra ekspertutvalg oppnevnt av 

regjeringen har imidlertid fylkeskommunene fått få nye oppgaver, og de oppgavene som er overført 

er gjennomgående underfinansierte.  

Viken fylkeskommune har igangsatt arbeid med regional planstrategi basert på FNs 17 

bærekraftsmål og 169 delmål. I planstrategien skal det vedtas langsiktige utviklingsmål for Viken. 

Planen skal vedtas i desember 2020, og utarbeides i et bredt samarbeid med Viken-samfunnet - 

kommuner, frivillighet, næringsliv, regional stat o.a. I denne forbindelse er det utarbeidet et 

omfattende kunnskapsgrunnlag basert på FNs bærekraftsmål.  
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Figur 1 FNs bærekraftsmål 
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2 Mål og måloppnåelse 

 Vår visjon, våre verdier og hovedmål 

Vår visjon, våre verdier og hovedmål utgjør et samlende fundament for alle ledere og 

medarbeidere i det daglige arbeidet for å ivareta fylkeskommunens mange oppgaver.  

Visjon: Ledende og levende    Verdier: Profesjonalitet, respekt, åpenhet 

Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal 

være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til 

samarbeid.  

Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, 

nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling.  

Våre verdier motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. De veileder oss i hvordan vi driver 

virksomheten og samarbeider internt og eksternt.  

2.1.1 Verdier 

Profesjonalitet 

• Vi er bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet 

• Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler 

• Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse 

• Vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat 

• Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling 

Respekt 

• Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre 

• Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet 

• Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke 

Åpenhet 

• Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle 

• Vi er lyttende og åpne for dialog 

• Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger 

• Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte 
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2.1.2 Våre åtte hovedmål 

Akershus fylkeskommune skal 

1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse 

2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og 

arbeidslivet 

3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 

4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 

5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 

6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 

7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse 

8. levere gode og effektive tjenester 

 Hva pengene gikk til 

Figur 2 Andel netto driftsutgifter 

 

Av fylkeskommunens driftsutgifter brukes størstedelen på utdanning og kompetanse (videregående 

opplæring). Samferdsel, dvs. kollektivtrafikk og fylkesveier, utgjør sammen med utdanning og 

kompetanse 87,1 prosent av fylkeskommunens netto driftsutgifter.  
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 Rapport på måloppnåelse 

I det følgende gis rapport på måloppnåelse i forhold til Akershus fylkeskommunes åtte hovedmål 

og utviklingsområder i tilknytning til målene. Måloppnåelse og resultater utdypes nærmere i delen 

«Resultater og aktiviteter».  

Hovedmål 1: Bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god 
folkehelse 

Utviklingsområde 1.1: Utforme regional politikk på tvers av forvaltningsnivåer og private og 

offentlige organisasjoner 

1.1.1 Status pr. 31.12.2019 

Følgende underlag for regionale planer foreligger: 

- Drøftingsgrunnlag til regional plan for kompetanse 

 

Handlingsplan vurderes rullert for vedtatte regionale planer: 

- Regional plan for innovasjon og nyskaping (Oslo og Akershus) 

- Regional plan for areal- og transport (Oslo og Akershus) 

- Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

- Regional plan for vannforvaltning (Akershus, Østfold, Buskerud) 

- Regional plan for masseforvaltning 

 

Regional plan for kulturminnevern og kulturmiljøer er revidert. 

Måloppnåelse 2019 

Regional plan for klima og energi ble vedtatt i 2018, og handlingsplanen iverksatt som 

planlagt i 2019. 

RP-HSS1: ble vedtatt i fylkestinget 17.12.18, men ikke iverksatt i 2019. 

Regional plan for kompetanse er besluttet utsatt og vil bli vurdert i planstrategi for Viken 

fylkeskommune 2020. 

Handlingsprogram for Regional plan for innovasjon og nyskaping ble rullert i 2019. 

RP-ATP2: Handlingsprogrammet ble rullert i 2018, i hovedsak knyttet til framdrift, og ble 

gjennomført som planlagt i 2019. 

Handlingsprogrammet til regional plan for masseforvaltning er videreført, men med økt vekt 

på konkret oppfølging av store, dels sammenfallende utbyggingsprosjekter i Bærum.. 

 

1.1.2 Status pr. 31.12.2019 

«Program for folkehelse» sørger for innovasjon og universelle tiltak rundt rusforebygging, 

psykisk helse og utenforskap hos ungdom. Ny støtteordning «Folkehelsearbeid i kommuner» 

styrker kommunenes helhetlige folkehelsearbeid. 

Måloppnåelse 2019 

«Ung data»-undersøkelse gjennomført på alle videregående skoler i Akershus i 2019. 

Program folkehelse har fått 6 mill. kr fra Helsedirektoratet også i 2019. 

 
1 RP-HSS = Regional plan for handel, service og senterstruktur 
2 RP-ATP = Regional plan for areal og transport 
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Utviklingsområde 1.2: Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og 

krenkelser 

1.2.1 Status pr. 31.12.2019 

Færre elever, lærlinger og lærekandidater rapporterer i elev- og lærlingundersøkelsene at de 

blir mobbet. 

Måloppnåelse 2019 

I 2019 var det 5,1 prosent av elevene og 4,8 prosent av lærlingene som ble mobbet 2-3 

ganger i måneden eller oftere. Det er ingen endring fra 2018. 

 

1.2.2 Status pr. 31.12.2019 

Flere elever rapporterer i elevundersøkelsen at de opplever en positiv relasjon til lærer og 

medelever. 

Måloppnåelse 2019 

Det er ingen endring i rapportering på opplevd positiv relasjon til lærere fra elever i 2019. 

 

1.2.3 Status pr. 31.12.201 

Radikalisering eller voldelig ekstremisme aksepteres ikke ved de videregående skolene. 

Måloppnåelse 2019 

Det er ingen rapporter om voldelig ekstremisme og radikalisering ved videregående skoler i 

Akershus. 

Utviklingsområde 1.3: Bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller i Akershus 

1.3.1 Status pr. 31.12.2019 

Flere innbyggere i Akershus får bedre tannhelse. Statistikk viser at tannhelsen til utvalgte 

grupper i befolkningen (5, 12 og 18 år) bedres kontinuerlig. 

Måloppnåelse 2019 

Målene 1.4.1 til 1.4.5 er innfridd, som igjen viser at innbyggerne i Akershus får bedre 

tannhelse. Målet 1.3.1 er nådd. 

 

1.3.2 Status pr. 31.12.2019 

Legge til rette for fysisk aktivitet i tilknytning til skoleanleggene. 

Måloppnåelse 2019 

Har deltatt aktivt i gruppe sammen med AVO for utvikling av idrettsbygg og anlegg ved 

skolene. Sykkelparkering er sentralt her. 
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Utviklingsområde 1.4: Gi et individrettet og godt tannhelse-tjenestetilbud til de som har 

størst behov 

1.4.1 Status pr. 31.12.2019 

Andelen av 5 åringer uten hull i tennene skal være høyere enn 80 prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Resultatet for 5-åringer som ikke har hull ble 81,1 prosent, og målet er nådd.. 

 

1.4.2 Status pr. 31.12.2019 

SIC-indeks3 12 åringer med gjennomsnittlig antall tenner med behandlingsbehov er 2,3 eller 

mindre. 

Måloppnåelse 2019 

SIC-indeks på AFK ble 2,3, og målet er nådd. 

 

1.4.3 Status pr. 31.12.2019 

Andel 18 åringer med mindre enn 4 tenner med behandlingsbehov skal være høyere enn 77 

prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel 18 åringer med mindre enn 4 tenner med behandlingsbehov ble 79,4 prosent, og 

målet er nådd. 

 

1.4.4 Status pr. 31.12.2019 

Andel 18 åringer med mer enn 9 tenner med behandlingsbehov skal være lavere enn 6 

prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel 18 åringer med mer enn 9 tenner med behandlingsbehov ble 3,9 prosent, og målet er 

nådd. 

 

1.4.5 Status pr. 31.12.2019 

Andel barn og unge 1-18 år som er under offentlig tilsyn skal være > 96 prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel barn og unge 1-18 år som er under offentlig tilsyn ble 95,8 prosent. 

 

1.4.6 Status pr. 31.12.2019 

Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn skal være > 80 prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andelen av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon som er under tilsyn ble 87,7 prosent, og 

målet er nådd. 

 
3 SIC-indeks = Signifikant karies indeks. Indikatoren angir alvorligheten av behandlingskrevende hull i 

gruppen av barn/ungdom (f.eks. 12-åringer), som har høyest forekomst av behandlingskrevende hull. 
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1.4.7 Status pr. 31.12.2019 

Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn skal være > 24 

prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andelen av eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien som er under tilsyn ble 85,5 

prosent i 2018 (egne registreringer). For 2019 foreligger det ikke tall i Kostra pr. 15.03.20. 

 

Hovedmål 2: Gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt 
kvalifisert for videre studier og arbeidslivet 

Utviklingsområde 2.1: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående 

opplæring i skole og bedrift 

2.1.1 Status pr. 31.12.2019 

I tillegg til de videregående skolene bruker også alle kommunene i Akershus IKO-modellen4 

eller tilsvarende systemer for å kvalifisere elever til å gå videre i opplæringsløpet og for 

arbeidslivet. 

Måloppnåelse 2019 

Omfanget og den systematiske bruken av IKO-modellen er i tråd med målsettingen. Full 

integrasjon med Visma Flyt, som Engage importerer rådataene fra, er en prioritert oppgave i 

2020. 

2.1.2 Status pr. 31.12.2019 

Andelen elever som fullfører og består er økt fra 86,6 prosent i 2018 til 87,0 prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel som fullførte og besto i skoleåret 2018-19 var 86,1 prosent. 

 

2.1.3 Status pr. 31.12.2019 

Andelen elever på studieforberedende som fullfører og består er økt fra 89,0 prosent i 2018 

til 89,5 prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel som fullførte og besto studieforberedende utdanningsprogram i skoleåret 2018-19 var 

89,0 prosent. 

 

2.1.4 Status pr. 31.12.2019 

Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består er økt fra 83,9 

prosent i 2018 til 84,5 prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel som fullførte og besto yrkesfaglige utdanningsprogram i skoleåret 2018-19 var 81,5 

prosent. 

 
4 IKO-modellen = Identifisering, Kartlegging og Oppfølging av elever som av ulike årsaker står i fare for ikke å 
komme seg videre i utdanningsløpet 
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2.1.5 Status pr. 31.12.2019 

Andelen elever som fullfører og består Vg3 påbygg er økt fra 68,8 prosent i 2018 til 71,0 

prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel som fullførte og besto Vg3 påbygg i skoleåret 2018-19 var 68,7 prosent. 

 

2.1.6 Status pr. 31.12.2019 

Andel søkere med ungdomsrett til læreplass som formidles har økt fra 90,0 prosent pr. 

01.10.17 til 92,0 prosent i 2019. 

Måloppnåelse 2019 

Andel søkere med ungdomsrett som var formidlet til læreplass pr. 01.10.19 var 89 prosent. 

 

2.1.7 Status pr. 31.12.2019 

Andel lærlinger som består fag- og svenneprøve har økt fra 94,0 prosent i 2017 til 93,0 

prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel lærlinger som har bestått fag- og svenneprøve var 92 prosent pr. 31.12.19. 

Utviklingsområde 2.2: Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av 

opplæringen slik at alle lærer mer 

2.2.1 Status pr. 31.12.2019 

Alle lærere får relevant faglig oppdatering gjennom skoleeiers tilrettelegging for etter- og 

videreutdanning og skolenes egne kompetanseutviklingsplaner. 

Måloppnåelse 2019 

Gjennom etter- og videreutdanning i fagnettverk, DEKOMP og Kompetanse for kvalitet får 

mange lærere relevant faglig etter- og videreutdanning. 

 

2.2.2 Status pr. 31.12.2019 

Alle elever bruker digitale verktøy på måter som fremmer læring og utvikling. 

Måloppnåelse 2019 

Office 365 med Teams som nav er tatt i bruk av mange av våre lærere i stedet for og i tillegg 

til It's learning. En helhetlig plan for innføring og kursing av hele Office-pakken for alle 

brukere i Viken gjennomføres fra dette skoleåret og framover. For første gang har 

administrasjonen, skoleledere, lærere og elever samme digitale plattform. 
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2.2.3 Status pr. 31.12.2019 

Minst 600 faglige ledere og instruktører har deltatt på instruktørkurs og andre 

kompetansegivende tiltak. 

Måloppnåelse 2019 

Antall faglige ledere og instruktører som har deltatt på kompetansegivende tiltak i Akershus 

fylkeskommune i 2019 er godt over 600. 

 

2.2.4 Status pr. 31.12.2019 

Tettere oppfølging av bedrifter og opplæringskontor. 

Måloppnåelse 2019 

Målsettingen for oppfølging av opplæringskontorene er at det skal gjennomføres 

oppfølgingssamtaler med alle kontorene én gang i året og at AVO skal stille opp med råd og 

veiledning ved utfordringer i de enkelte kontorene. Mange kontorer inviterer også til 

styremøter og generalforsamlinger og AVO blir representert så sant det er mulig tidsmessig. 

Oppfølgingen har ikke gått etter planen i 2019. En del store enkeltsaker og arbeid med 

forberedelser til Viken førte til at vi ikke kom helt i mål i 2019. 

 

2.2.5 Status pr. 31.12.2019 

Resultatet fra lærlingundersøkelsen om at lærlinger og lærekandidater opplever å få god 

faglig veiledning er økt fra 3,9 (snitt 2017-18) til 4,0. 

Måloppnåelse 2019 

Det er ingen endring og snittet er på 3,9 også for 2019. 

 

2.2.6 Status pr. 31.12.2019 

Resultatet fra lærlingundersøkelsen om at lærlinger og lærekandidater er godt forberedt til 

læretiden er økt fra 3,6 (snitt 2017-18) til 4,0. 

Måloppnåelse 2019 

Snittet har økt til 3,7 i 2019. 

 

2.2.7 Status pr. 31.12.2019 

Resultatet i elevundersøkelsen om vurdering for læring er økt fra 3,4 (snitt 2017-18) til 4,0. 

Måloppnåelse 2019 

Snittet har økt til 3,5 i 2019. 

 

2.2 8 Status pr. 31.12.2019 

Elever og lærlinger opplever opplæringen som motiverende og relevant for sine utdannings- 

og yrkesplaner. 

Måloppnåelse 2019 

Det er ingen endring i elevenes og lærlingenes rapportering om de opplever opplæringen 

som relevant. 
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2.2.9 Status pr. 31.12.2019 

Akershus fylkeskommune skal bruke og bidra til forskningsresultater som utgangspunkt for å 

styrke lærernes kompetanse på hvordan de kan fremme et lærende tenkesett hos elevene. 

Måloppnåelse 2019 

For skoleåret 2018-19 deltok 117 kontaktlærere og 97 klasser i et forskningsprosjekt i regi av 

Universitetet i Stavanger. Målet har vært at elevene som deltar i prosjektet over tid utvikler 

en større grad av lærende tenkesett i sitt læringsarbeid. Erfaringene fra dette tas med i det 

videre arbeidet med implementering av fagfornyelsen, der lærende tenkesett er en sentral 

del av forskningsgrunnlaget som ligger til grunn i ny overordnet del av læreplanen. 

 

2.2.10 Status pr. 31.12.2019 

Akershus fylkeskommune skal sørge for at skolene jobber godt med endringene som følger 

av læreplanfornyingen slik at skolene utnytter handlingsrommet som nye læreplaner gir til 

det beste for elevenes læring. 

Måloppnåelse 2019 

Skoler i Akershus som har bedt om bistand til ledergruppa og/eller personalet har fått det. Ut 

over dette har læreplanfornyingen vært tema på regionale samlinger for alle skoleledere i 

Akershus. På oppdrag fra fylkeskommunen har Høyskolen Innlandet (HINN) utarbeidet en 

MOOC (Massive Open Online Course). Dette er et støtteverktøy til ledere og lærere. 

Utviklingsområde 2.3: Samspill mellom utdanning og arbeidsliv 

2.3.1 Status pr. 31.12.2019 

Det er utarbeidet et drøftingsnotat i tråd med bestillingene i planprogrammet. Planarbeidet 

utføres i nært samarbeid med eksterne aktører. 

Måloppnåelse 2019 

Drøftingsnotat regional kompetanse er utarbeidet og ble behandlet politisk juni 2019. 

 

2.3.2 Status pr. 31.12.2019 

Det er etablert samarbeid mellom videregående skoler og forskningsmiljøer/kunnskaps-

miljøer i alle delregioner. 

Måloppnåelse 2019 

Gjennom 1 lærerutdanningsskole og 9 universitetsskoler, fordelt på tre regioner, er dette 

målet nådd. 

 

2.3.3 Status pr. 31.12.2019 

Alle elever skal årlig ha tilgang på kunst og kultur gjennom Den kulturelle skolesekken som 

en del av den videregående opplæringen. Følge opp utviklingsplan for bibliotekene i den 

videregående skolen. 

Måloppnåelse 2019 

Dette er fulgt opp etter planen både for skolesekken og utviklingsplanen for bibliotekene i 

videregående skoler. 
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Hovedmål 3: Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 

Utviklingsområde 3.1: Bedre samordning av tiltak som bringer Akershus mot et 

lavutslippssamfunn innen 2050 

3.1.1 Status pr. 31.12.2019 

Det er etablert et internt og et eksternt samarbeidsorgan for gjennomføring av regional plan 

for klima og energi i Akershus. 

Måloppnåelse 2019 

Oppnådd. Det interne samarbeidsorganet er tilpasset Viken-prosessen. Eksternt 

gjennomføres samarbeidet i kommunale fora. 

 

3.1.2 Status pr. 31.12.2019 

Minst tre kommuner har utarbeidet handlingsprogram basert på regional plan for klima og 

energi i Akershus. 

Måloppnåelse 2019 

Delvis oppnådd. Kommunene Asker og Ås har utarbeidet handlingsprogram basert på den 

regionale planen, og flere kommuner har startet tilsvarende arbeid. 

Utviklingsområde 3.2 Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gange og sykkel 

3.2.1 Status pr. 31.12.2019 

3 prosent vekst i antall påstigende kollektivpassasjerer. 

Måloppnåelse 2019 

Oppnådd. Veksten i antall påstigende kollektivpassasjerer var 3,4 prosent i 2019. 

 

3.2.2 Status pr. 31.12.2019 

Gange- og sykkeltiltak i handlingsprogram for regional plan er gjennomført. 

Måloppnåelse 2019 

Gjennomført som planlagt. Langs fylkesvei er det ferdigstilt 3,7 km gang- og sykkelvei. Det 

er startet et forprosjekt om digitale, sykkelvennlige ruter. 
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Utviklingsområde 3.3: Utvikling av godstransport med mindre frakt på vei og redusert trafikk 

i tettbygde strøk 

3.3.1 Status pr. 31.12.2019 

Arbeide for å utbedre grensekryssende jernbanestrekninger, med særlig fokus på 

strekningen Gøteborg - Oslo, bl.a. gjennom aktiv deltakelse i STRING- samarbeidet. 

Måloppnåelse 2019 

AFK deltok i String-samarbeidet om strategi-oppdatering der utvikling av 

jernbaneinfrastrukturen Oslo-Gøteborg står sentralt. AFK har også bidratt til KVU 

Kongsvingerbanen, der grensekryssende transport er tema. 

Utviklingsområde 3.4: Økt bruk av utslippsfrie og klimanøytrale kjøretøy med bærekraftig 

drivstoff 

3.4.1 Status pr. 31.12.2019 

Andelen kjøretøy av bilbestanden på biogass, elektrisitet og hydrogen er økt i Akershus. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Andelen biogass- og hydrogenkjøretøy er lite endret. Andelen batterielektriske 

kjøretøy er til gjengjeld økt betydelig. 

 

3.4.2 Status pr. 31.12.2019 

Fornybarandel av total energibruk kollektivtransport er 69 prosent. Fornybarandel av total 

energibruk buss er 80 prosent. 

Måloppnåelse 2019 

Andel fornybar energi av total energibruk for kollektivtransporten i Akershus var 50 prosent. 

Andel fornybar energi av total energibruk for regionbuss var 58 prosent. 

 

3.4.3 Status pr. 31.12.2019 

Alle Akershus-regioner har minst én hydrogenstasjon i drift. Antall hydrogenbiler i Oslo og 

Akershus har passert 350. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Kun en delregion hadde en allment tilgjengelig hydrogenstasjon i drift ved årsskiftet (i 

Bærum). Antall biler har sunket i Oslo og Akershus pga. drivstoffmangel etter stasjonsuhell i 

juni, og generell nedstengning av stasjonene. 

 

3.4.4 Status pr. 31.12.2019 

Akershus har tilfredsstillende dekning av hurtigladestasjoner i alle regioner. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Nettet av hurtigladestasjoner er fortsatt ikke tilfredsstillende i Akershus. En justert 

satsing på ladeinfrastruktur for sameier, borettslag og garasjelag har vært en stor suksess, 

og det er gitt støtte som muliggjør ca. 13 500 nye ladepunkter gjennom denne ordningen. 
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Utviklingsområde 3.5: Akershus-samfunnet tilpasses pågående klimaendringer 

3.5.1 Status pr. 31.12.2019 

Fylkeskommunen har en aktiv rolle i arbeidet med klimatilpasning og samarbeider med 

kommunene for å styrke Akershus-samfunnets evne til å møte klimaendringene. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. På grunn av vakans har det ikke vært mulig å følge opp dette arbeidet i 2019. 

Utviklingsområde 3.6: Energibruk pr m2 i fylkeskommunale skolebygg skal være blant de 

laveste i kommunal sektor 

3.6.1 Status pr. 31.12.2019 

Årlig temperaturkorrigert energibruk pr. m2 i fylkeskommunale skolebygg er i 2019 redusert 

med 12 prosent i forhold til energibruk pr. m2 i 2015. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Den årlige energibruken i fylkeskommunens skolebygg ble redusert med 11,4 prosent 

i forhold til energibruken i 2015. 

 

3.6.2 Status pr. 31.12.2019 

EPC-prosjektet5 ved Hvam og Nes videregående skoler er inne i sparegarantifasen. 

Foreløpige resultater er evaluert som grunnlag for nye energieffektiviseringsprosjekter i 

eksisterende bygg. 

Måloppnåelse 2019 

2019-resultatene viser 19 prosent svakere energisparing enn garantert, og entreprenøren 

skal betale kompensasjon for dette. EPC-tiltakene ble ferdigstilt og sparegarantifasen startet 

sommeren 2018. 

Utviklingsområde 3.7: Redusert samfunnsbelastning av massehåndtering 

3.7.1 Status pr. 31.12.2019 

Regionalt samarbeidsforum er etablert. Veileder og kartgrunnlag er utarbeidet og tatt i bruk. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Arbeidet med veileder er igangsatt, men ikke sluttført. Regionalt og nasjonalt 

samarbeidsforum er etablert. AFK har prioritert oppfølging av Bærum kommune pga. de 

mange, store prosjektene der. 
  

 
5 EPC-prosjektet = Energy Performance Contract (energisparekontrakter) 
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Utviklingsområde 3.8: Vannforvaltningen skjer helhetlig, i samvirke mellom sektorer og 

forvaltningsnivåer 

3.8.1 Status pr. 31.12.2019 

I arbeidet med rullering av regional plan er planprogram med hovedutfordringer vedtatt. 

Måloppnåelse 2019 

Oppnådd. Dessuten er data-rapporteringssystemet Glommadata tatt i bruk. 

 

3.8.2 Status pr. 31.12.2019 

Saltforbruket på fylkesveier er redusert sammenlignet med 2018. 

Måloppnåelse 2019 

Det foreligger ikke tall for saltforbruket på fylkesveier i 2019 pr. mars 2020. Saltforbruket 

sesongen 2017/2018 var på 23 393 tonn. Værforholdene er viktigste faktor for saltforbruket 

gjennom vinteren. 

Utviklingsområde 3.9: Redusere klimagassutslipp og miljøpåvirkning gjennom å innføre 

miljøsertifiseringssystem 

3.9.1 Status pr. 31.12.2019 

Akershus fylkeskommune har satt i gang en prosess med å bli miljøsertifisert etter 

Miljøfyrtårn sin hovedkontormodell i løpet av 2019. 

Måloppnåelse 2019 

Oppnådd. Fylkeskommunen har sertifisert hovedkontoret og to skoler. Arbeidet videreføres i 

Viken fylkeskommune. 

 

Hovedmål 4: Sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 

Utviklingsområde 4.1: Videreutvikle et differensiert transporttilbud som gir mobilitet for alle 

4.1.1 Status pr. 31.12.2019 

Planlegging og oppstart av pilot for aldersvennlig transport i Akershus.. 

Måloppnåelse 2019 

Pilot for aldersvennlig transport ble startet i Nes kommune 11.11.2019, med navnet Pilot 

Nes. Pilot Nes er en dør-til-dør bestillingstransport med fleksibilitet rundt reisetidspunkt. 

Tilbudet er for dem som har fylt 67 år, og gjelder mandag til lørdag mellom kl. 09.00 og 

17.00. I pilotprosjektet ønsker vi å lære om hvordan man kan lage mer fleksible og 

individtilpassede transportløsninger i spredtbygde områder. Piloten har en varighet på 1 år. 
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4.1.2 Status pr. 31.12.2019 

Antall innfartsparkeringsplasser ved stasjoner og knutepunkter økes med 125 plasser for bil 

og 320 plasser for sykkel. 

Måloppnåelse 2019 

Antall innfartsparkeringsplasser økte med 21 plasser for bil og 282 plasser for sykkel i 2019. 

 

4.1.3 Status pr. 31.12.2019 

20 holdeplasser er oppgradert til universell utforming i 2019. 

Måloppnåelse 2019 

28 holdeplasser er oppgradert til universell utforming i 2019. 

 

4.1.4 Status pr. 31.12.2019 

Starte arbeidet med implementering av strategi for universell utforming og tilgjengelighet i 

kollektivtransporten i Akershus i samarbeid med kollektivaktørene. 

Måloppnåelse 2019 

Strategien implementeres fortløpende ved at de involverte aktørene spiller inn tiltak i det 

årlige handlingsprogrammet for samferdsel. 

Utviklingsområde 4.2: Ivareta trafikksikkerhet i alle deler av samferdselssystemet 

4.2.1 Status pr. 31.12.2019 

13 km fylkesvei er utbedret i forsterkningsprogrammet. Bygget 2,5 km gang- og sykkelvei 

langs fylkesvei. 

Måloppnåelse 2019 

Ca. 52 km fylkesvei ble forsterket i 2019 (av dette ble 45,9 km dyptstabilisert av 

dekkeprosjektet i forbindelse med reasfaltering og 6,1 km er gjennomført i egne prosjekter, 

alt med midler fra forsterkningsprogrammet). 

3,7 km gang- og sykkelvei ble bygget i 2019. 

 

4.2.2 Status pr. 31.12.2019 

Standarden på veielementer er forbedret ved forsterkningsprogrammet. 

Måloppnåelse 2019 

Standarden på veielementer er forbedret, jf. måloppnåelse under status 4.2.1. 

 

4.2.3 Status pr. 31.12.2019 

Det er utført strakstiltak etter sikkerhetsinspeksjon på 10 km av fylkesveinettet i 2019. 

Måloppnåelse 2019 

Det er utført strakstiltak etter sikkerhetsinspeksjon på ca. 10 km fylkesvei i 2019. 
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4.2.4 Status pr. 31.12.2019 

Antall omkomne og hardt skadde i trafikken i 2019 er lavere enn i 2018. 

Måloppnåelse 2019 

Totalt antall omkomne i trafikken i 2019 er 12. I 2018 omkom 7 personer i trafikken i 

Akershus. 

 

4.2.5 Status pr. 31.12.2019 

Øke antall «Trafikksikker kommune» fra 6 til 10 kommuner i 2019. 

Måloppnåelse 2019 

Det er 6 kommuner som er godkjent i Akershus før 2019 (Nesodden, Asker, Ski, Bærum, 

Rælingen og Nes). Det er pågående prosesser med Lillestrøm (Sørum, Skedsmo, Fet), 

Lørenskog, Frogn, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Nittedal og Nannestad. 

 

4.2.6 Status pr. 31.12.2019 

140 km fylkesvei er reasfaltert (dekkefornyelse). 

Måloppnåelse 2019 

157,7 km er reasfaltert i 2019. 

Utviklingsområde 4.3: Sikre at transportsystemet er robust i avvikssituasjoner, og redusere 

sårbarhet for kritiske hendelser 

4.3.1 Status pr. 31.12.2019 

Alle transportetater og aktører er kjent med eksisterende beredskapsplaner for de ulike 

kritiske punkter som framkom under ROS analysen6. Videre er kommunene i Akershus kjent 

med Statens vegvesen og Ruters beredskapsplaner. 

Måloppnåelse 2019 

Planene er kjent, men det er ikke avholdt særskilte møter i 2019. 
 

  

 
6 ROS-analysen = Risiko- og sårbarhetsanalysen 
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Hovedmål 5: Bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til 
kollektivknutepunkter 

Utviklingsområde 5.1: Sammen med Oslo følge opp handlingsplan i Regional plan for areal 

og transport innenfor fire prioriterte utviklingsområder: 

 

 - Felles areal- og transportstruktur i bybåndet  

 - Felles system for å følge måloppnåelse 

 - Grønn grense rundt prioriterte vekstområder 

 - Regionale næringsområder for gods og logistikk 

5.1.1 Status pr. 31.12.2019 

Felles system for å følge måloppnåelse:  

Forslag til indikatorstyringssystem foreligger. Arbeid i forbindelse med RP-ATP, som ledes 

av Oslo. 

Felles areal- og transportstruktur i bybåndet:  

Veileder med eksempelsamling for fortetting og transformasjon med kvalitet foreligger. 

Arbeid i forbindelse med RP-ATP, som ledes av Oslo. 

Måloppnåelse 2019 

Veileder for Grønn Grense er utarbeidet i samarbeid med kommunene. Denne ble lagt fram 

for fylkesutvalget 03.09.18. Har i 2019 gjennomført 4 møter med kommuner som har ønsket 

dialog rundt arbeidet med grønn grense i forbindelse med rullering av kommuneplanene 

sine. Arbeidet med veiledning knyttet til grønn grense fortsetter i 2020. 

 

Forslag til indikatorsystem er klart. Grunnet overgang til Viken fylkeskommune og at det ikke 

har vært holdt politisk samarbeidsrådsmøte, så er ikke rapporten publisert ennå. 

 

Kartlegging av arealbehov og arealtilgang for logistikknæringen i Oslo og Akershus er 

gjennomført. Den ble lagt fram for politisk samarbeidsråd for RP-ATP 11.04.18 og for 

fylkesutvalget i orienteringssak 03.09.18. 

Utviklingsområde 5.2: Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus som 

bygger opp om regional struktur 

5.2.1 Status pr. 31.12.2019 

Finansiering av Fornebubanen er avklart og politisk vedtak om gjennomføring er fattet. 

Måloppnåelse 2019 

Avtale om grunneierbidrag med utbyggere på Fornebu er inngått. Fylkestinget i Akershus 

behandlet både avtalen med grunneierne og styringsrammen for Fornebubanen i sitt møte 

17.06.2019 (sak 41/19). Fylkestinget i Akershus behandlet i møte 25.11.2019 (sak 69/19) 

forslag til byvekstavtale for Oslo og Akershus, som sikrer 50 prosent statlig medfinansiering 

til Fornebubanen, som ble godkjent. Fylkestinget i Viken behandlet byvekstavtalen i sitt møte 

12.10.2019 (sak 18/19). Byvekstavtalen var pr. 31.12.2019 ennå ikke behandlet i 

regjeringen. 
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5.2.2 Status pr. 31.12.2019 

Forstudier for T-bane til Lørenskog sentrum/Skårersletta og for tiltakspakke for redusert 

biltrafikk og mer grønn mobilitet på Nedre Romerike skal ferdigstilles. 

Måloppnåelse 2019 

En fagrapport «Tiltakspakke for grønn mobilitet på Nedre Romerike» ble ferdig i mai 2019 og 

lagt fram for fylkestinget. En forstudie for t-bane til Lørenskog ble ferdig i november. Begge 

utredningene er sendt på høring til kommunene fram til mars 2020. Det jobbes videre med 

kollektivtraséen mellom Lillestrøm og Oslo grense, bl.a. kollektivfelt i Sagdalen. 

 

5.2.3 Status pr. 31.12.2019 

Bidra i kommunenes by- og tettstedsarbeider som en oppfølging av regional ATP7. 

Oppfølging av regional plan for ATP i samarbeid med kommune og stat. 

Handlingsprogrammet til RP-ATP8 er under oppfølging sammen med Oslo, kommunene og 

relevante aktører. 

 

I fylkets byer og tettsteder er den relative befolkningsveksten og tettheten i antall 

arbeidsplasser større i kommunesentrene enn i øvrige tettsteder. Det skal være et 

differensiert næringsliv i de regionale byene. 

Måloppnåelse 2019 

Det er avholdt en rekke møter med kommunene knyttet til bybåndssamarbeidet og grønn 

grense. Regionalt planforum avvikles ca. hver måned. RP-ATP danner grunnlag for 

plandialogen. 

 

Ferske tall oppdateres i forbindelse med innhenting av kunnskapsgrunnlag til regional 

planstrategi for Viken. Det utarbeides ikke Akershusstatistikk. 

 

5.2.4 Status pr. 31.12.2019 

Økt deltakelse fra kommuner i by- og tettstedssatsinger i samsvar med regionale planer, og i 

by- og tettstedsforumet «Urban ide». 

Måloppnåelse 2019 

Det er etablert et festivalnettverk med festival-arrangører i Akershus. Tildeling er ferdig (37 

søknader, 8 tildelinger). Man er i ferd med å lage strategier for kulturminneverdiene i 

Regional plan for kulturminner, og det arbeides nå med retningslinjer. Tettstedsutvikling er 

svært sentralt i dette arbeidet. 

 

Det ble holdt fire seminarer under «Urban idé»; «Arealplaner og utbyggingsavtaler» (150 

deltakere), «Utbyggingsavtaler - fra plan til gjennomføring» (110 deltakere), «Vann i 

sentrum» (100 deltakere) og «By i bevegelse» (120 deltakere). Det kom åtte søknader til 

ordningen for by- og tettstedsutvikling, og det er formidlet støtte til fem kommuner; Enebakk, 

Bærum, Ullensaker, Gjerdrum og Nittedal. 
  

 
7 ATP = Areal- og transportplan 
8 RP-ATP = Regional plan for areal og transport 
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Utviklingsområde 5.3: Utvikle aktivitetsarenaer i tilknytning til byer og tettsteder 

5.3.1 Status pr. 31.12.2019 

Bidratt til økt kunnskap og sikring av nærfriluftslivsområder, og økt kunnskap om 

helsefremmende tettstedsutvikling. Støtte aktivitets- og mobilitetsfremmende tiltak i byer og 

tettsteder. 

Måloppnåelse 2019 

Arbeid har pågått kontinuerlig med dette i samarbeid med frivillige organisasjoner og 

kommuner. Program folkehelse har hatt stor betydning for helsefremmende 

tettstedsutvikling. 

 

5.3.2 Status pr. 31.12.2019 

Etablerertjenesten er etablert med kontorfellesskap i alle de regionale byene. 

Måloppnåelse 2019 

Mål oppnådd. Er etablert med kontorfellesskap i alle de regionale byene. 

Utviklingsområde 5.4: Kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional 

utvikling 

5.4.1 Status pr. 31.12.2019 

Tilskudd til festivalutvikling skal bidra til økt deltakelse og en positiv by- og tettstedsutvikling.  

Etablert god samhandling med kommunene om ivaretakelse og bruk av kulturminneverdiene 

som ressurs i vekstområdene. 

Måloppnåelse 2019 

Festivalnettverket som ble etablert i 2018 har fortsatt med omtrent samme utbetalingsnivå i 

2019. Høringsperioden for Regional plan for kulturminner er nå avsluttet, og ble vedtatt i 

fylkestinget i november. Den inneholder gode retningslinjer, strategier og tiltak for 

kulturminnevernarbeidet for hele Viken i tiden som kommer. 
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Hovedmål 6: Bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 

6.1 Utnytte regionens vekst og kompetanse og være på nivå med de andre 

hovedstadsregionene i Norden innen innovasjon og nyskaping 

6.1.1 Status pr. 31.12.2019 

Handlingsplan er utarbeidet og tiltak igangsatt i samarbeid med ulike partnere innenfor 

innsatsområdene i Regional plan for innovasjon og nyskaping: 

1. Nettverks- og klyngeutvikling 

2. Entreprenørskap og vekstbedrifter 

3. Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon 

4. Tidligfasefinansiering 

5. Kommersialisering av forskningsresultater 

Måloppnåelse 2019 

Ingen avvik. Handlingsprogram 2019 ble vedtatt i fylkesutvalget 04.02.19. Arbeidet med 

gjennomføring er satt i gang. Det ble gjennomført 4 møter i Regionalt partnerskap for 

Innovasjon og Partnerskapsarena for Innovasjon i forbindelse med prosjektet «Oslo og 

Akershus MiT REAP»9, som ledd i oppfølgingen av handlingsprogrammet. 

 

6.1.2 Status pr. 31.12.2019 

Samspillet i det regionale innovasjonssystemet i Oslo og Akershus er forsterket gjennom 

«Oslo og Akershus MiT REAP». Kunnskapsgrunnlaget om verdiskaping og innovasjon i 

regionen er videreutviklet, og det er pekt ut og igangsatt 1-3 prioriterte tiltak. 

Måloppnåelse 2019 

Ingen avvik. Prosjektet pågår til juni 2020. Avklaringer rundt framtidige tiltak gjøres i 

forbindelse med rullering av handlingsprogrammet for 2020. 

 

6.1.3 Status pr. 31.12.2019 

Policy for klyngesatsing i Oslo og Akershus er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge, 

Siva og Oslo kommune, og vedtatt i hovedutvalg for plan-, næring og miljø. Policyen vil 

kunne inkludere satsing på fellesgodetiltak, tidligfase-initativ, krysskobling av 

klynger/teknologimiljøer, læringsarenaer og avklaring av roller opp mot nasjonale 

virkemidler. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Utsettes og gjennomføres i Viken-perspektiv 2019/2020. 

 

 
9 MiT REAP = Massachusetts Institute of Technology (MIT), Regional Entrepreneurship Acceleration Program 

(REAP) i Oslo og Akershus. MIT REAP er et internasjonalt kompetanse- og strategiutviklingsprogram over 2,5 
år for regioner som vil stimulere innovasjonsdrevet entreprenørskap. 
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6.1.4 Status pr. 31.12.2019 

Næringslivet tilknyttet klyngene Framtidsmat, Solenergi, Oslo Edtech og Norway Health 

Tech er mobilisert til økt bruk av regionale og nasjonale midler til forskningsdrevet 

innovasjon. 30 skattefunnsøknader, 40 søknader til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og 

Regionale Forskningsfond og 12 søknader til EUs Horizon 2020. 

Måloppnåelse 2019 

11 søknader til Innovasjon Norge, 20 søknader til SkatteFUNN, fem søknader til Horizon 

2020, to søknader til Forskningsrådet og tre søknader til regionale forskningsfond. 

 

6.1.5 Status pr. 31.12.2019 

Styrket innovasjon og næringsutvikling i grønne næringer gjennom å tilrettelegge for 

samarbeid på tvers av bransjer, med særlig fokus på kompetanseutveksling mellom 

regionens teknologimiljø. 

Måloppnåelse 2019 

Fylkeskommunens innsats, bl.a. gjennom Interregprosjektet The Bioeconomy Region (2017-

2020), har styrket innovasjon og næringsutvikling i grønne næringer ved å stimulere til 

samarbeid på tvers av bransjer og kunnskapsmiljøer. 

 

6.1.6 Status pr. 31.12.2019 

Det er etablert samarbeid mellom etablerertjenesten og lokale/regionale næringsaktører. 

Måloppnåelse 2019 

Mål oppnådd. Samarbeid er etablert. 

 

6.1.7 Status pr. 31.12.2019 

Kommunene i Akershus er gjennom kommunenettverk for næringsutvikling stimulert til økt 

bruk av innovative offentlige anskaffelser, i samarbeid med aktører som Innovasjon Norge 

og leverandørutviklingsprogrammet. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Det ble ikke arrangert egne møter i Kommunenettverket i 2020 i påvente av Viken 

fylkeskommune. 

 

6.1.8 Status pr. 31.12.2019 

Det er etablert et tidligfasefond i samarbeid med European Investment Fund og Kjeller 

Innovasjon. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Tidligfasefondet blir ikke etablert pga. manglende innhenting av privat kapital. 

 

6.1.9 Status pr. 31.12.2019 

Regionens forskningsmiljøer og inkubatorer10 samarbeider mer systematisk om utvikling av 

ideer, talenter og miljøer for bygging av vekstbedrifter, blant annet med finansiering gjennom 

Regionalt innovasjonsprogram. 

 
10 Siva-inkubator = I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og 
investorer. Siva er et statlig foretak som gjennom eierskap i inkubatorer kan bidra med kompetanse og kapital. 
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Måloppnåelse 2019 

Samarbeidet mellom regionens forskningsmiljøer og inkubatorer er styrket bl.a. gjennom 

prosjekter i Regionalt innovasjonsprogram 

 

6.1.10 Status pr. 31.12.2019 

Tilgjengelige anlegg og infrastruktur for pilotering, demonstrasjoner og visualisering i 

regionen er kartlagt i samarbeid med relevante FoU- og innovasjonsmiljø, Oslo kommune, 

Innovasjon Norge og Siva. Plan for kommunikasjon av tilbudet er utviklet. 

Måloppnåelse 2019 

Avvik. Forsinket pga. Viken. Avklaringer rundt tiltak gjøres i forbindelse med rullering av 

handlingsprogrammet for 2020. 

 

Hovedmål 7: Stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med 
bred deltakelse 

Utviklingsområde 7.1: Akershusinnbyggeren er aktiv hver dag, hele livet 

7.1.1 Status pr. 31.12.2019 

Bidratt til at gang- og sykkelandelen har økt i tråd med nasjonale mål. 

Måloppnåelse 2019 

Har også i 2019 støttet flere tiltak i regi av Syklistenes Landsforening og Naturvernforbundet. 

 

7.1.2 Status pr. 31.12.2019 

Bygget 2,5 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei. 

Måloppnåelse 2019 

3,7 km gang- og sykkelvei ble bygget i 2019. 

 

7.1.3 Status pr. 31.12.2019 

Bidratt til realisering av tiltak som fremmer egenorganisert aktivitet i byer, tettsteder, skoler 

og friluftsliv. 

Måloppnåelse 2019 

Utbetalt midler innenfor flere av tilskuddsordningene våre. Oppdrag utført. 

Utviklingsområde 7.2: Fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og 

kulturvirksomhet av høy kvalitet 

7.2.1 Status pr. 31.12.2019 

Mer fokuserte virkemidler innenfor kunst- og kulturfeltet, deriblant tilskudd, 

kompetanseutvikling og møteplasser. 

Måloppnåelse 2019 

Utbetalinger gjennomført, samme nivå som i 2018. 
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Utviklingsområde 7.3: Øke tilgjengeligheten til kultur og kulturminner 

7.3.1 Status pr. 31.12.2019 

Gjennomført prosjekter knyttet til formidling og tilrettelegging i samarbeid med frivilligheten, 

kommuner og andre. Styrket Den kulturelle skolesekkens arbeid med tilrettelagt formidling 

og elevmedvirkning. Videreutviklet tilbudet i bibliotekbussen. 

Måloppnåelse 2019 

Friluftsmidler, aktivitetsløftmidler og spillemidler utbetalt. Den kulturelle skolesekken og 

Bokbussen arbeider hele tiden for å øke tilgjengeligheten. 

Utviklingsområde 7.4: Styrke kompetansen og utvikle strategier hos de regionale kunst- og 

kulturaktørene for å skape økt deltagelse og stimulere til et demokratisk og inkluderende 

kulturliv 

7.4.1 Status pr. 31.12.2019 

Gjennomføre konkrete tiltak innenfor mangfoldsfeltet og gjennom arbeidet med 

publikumsutvikling. Relasjon, relevans og resonans er førende begreper for 

fylkeskommunens satsing på unge. 

Måloppnåelse 2019 

Det er nå et nettverk av aktører i Akershuskulturen som jobber målrettet med 

publikumsutvikling. 

Utviklingsområde 7.5: Styrke museer og kulturarven som ressurs i samfunnsutviklingen 

7.5.1 Status pr. 31.12.2019 

Videreført samhandlingen om Akershus Bygningsvernsenter som ressurssenter og 

kompetansemiljø for bygningsarv. Samarbeidet med kommunene om å bruke kulturarven i 

by- og tettstedsutviklingen. 

Måloppnåelse 2019 

Det har vært arbeidet kontinuerlig med dette. 

Utviklingsområde 7.6: Aktivitets og anleggsutvikling er innovativ og kunnskapsbasert 

7.6.1 Status pr. 31.12.2019 

Det er etablert nye arenaer for dialog og samarbeid mellom forskning, næring, offentlige og 

frivillige aktører for mer regional utvikling av anlegg og aktivitet. 

Måloppnåelse 2019 

Friluftsmidler, aktivitetsløftmidler og spillemidler utbetalt. 
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Utviklingsområde 7.7: Arealer og anlegg i og på tvers av kommuner gir bedre bruk og mer 

aktivitet 

7.7.1 Status pr. 31.12.2019 

5 prosent økning i spillemidler fra 2018. Nye kriterier for fordeling, fylkeskommunal støtte til 

regionale anlegg og aktiviteter samt nytt anleggsutvalg for Akershus sørger for bedre 

regional anleggsutvikling. 

Måloppnåelse 2019 

Tildelt 167,7 mill. kr i spillemidler, som er en økning på 24 prosent. 

Utviklingsområde 7.8: Sikre rammebetingelser for, og bruke frivillig sektor i den regionale 

utviklingen 

7.8.1 Status pr. 31.12.2019 

Utfordringsbildene i dokumentet «Frivillighet i Akershus - perspektiver og utfordringer» er 

fulgt opp. Støttet tilretteleggingstiltak for kart, skilting og aktivitetsanlegg som motiverer til 

fysisk aktivitet. 

Måloppnåelse 2019 

Friluftsmidler, aktivitetsløftmidler og spillemidler er utbetalt. 

 

Hovedmål 8: Levere gode og effektive tjenester 

Utviklingsområde 8.1: Videreutvikle et helhetlig styringssystem 

8.1.1 Status pr. 31.12.2019 

God prosjektmetodikk sikrer at riktige konsept velges og gevinster realiseres. 

Måloppnåelse 2019 

Prosjektmetodikk og arbeidet med å sikre at riktige konsept velges og gevinster realiseres er 

ivaretatt gjennom hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune. 

 

8.1.2 Status pr. 31.12.2019 

Anskaffelsesstrategi har bidratt til å fremme klimavennlige løsninger, samt forebygge brudd 

på menneskerettigheter, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

Måloppnåelse 2019 

Oppfølging av Akershus fylkeskommunes anskaffelsesstrategi er ivaretatt gjennom 

hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune, der ressurser fra de tre 

fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold har samarbeidet om gjennomføring av 

anskaffelser i tråd med etablerte strategier. 
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Utviklingsområde 8.2: Digitale muligheter skal forenkle og effektivisere arbeidsprosessene 

og gi gode brukeropplevelser 

8.2.1 Status pr. 31.12.2019 

Etablert elektroniske kanaler for innsending av søknader og andre skjema og utsending av 

post til sikre elektroniske postkasser. 

Måloppnåelse 2019 

Etablert elektroniske kanaler for innsending av søknader og andre skjema og tatt i bruk 

SvarUt løsning for sikker, elektronisk forsendelse. I hovedprosjekt for etablering av Viken 

fylkeskommune er det tilrettelagt for samhandlingsløsning som gjør at medarbeidere i de tre 

fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold kan jobbe sammen i digitale løsninger. 

 

8.2.2 Status pr. 31.12.2019 

VISMA InSchool11 er tatt i bruk i fylkeskommunene, og arbeidet med administrative 

prosesser er i tid redusert og kvaliteten på arbeidet har økt. 

Måloppnåelse 2019 

Visma InSchool (VIS) er tatt i bruk på skolene og innføringen av InSchool har vist seg å 

være svært krevende for administrasjonen og skolene. InSchool er beheftet med feil og 

mangler slik at skolene opplever vesentlig merarbeid i flere prosesser. Det arbeides på 

mange plan for å gjøre dette systemet mer funksjonelt. 

 

8.2.3 Status pr. 31.12.2019 

Elektronisk bestillingsløsning for kjøp av varer og tjenester (e-handel) er brukervennlig og 

tatt i bruk av alle virksomheter. Det kan dokumenteres gevinster. 

Måloppnåelse 2019 

Elektronisk bestillingsløsning for kjøp av varer og tjenester er tatt i bruk. 

Utviklingsområde 8.3: Skape attraktive arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø 

8.3.1 Status pr. 31.12.2019 

Gjennomført oppfølging av deltakerne i lederutviklings-programmet, i tillegg til opplegg for 

nye ledere. 

Måloppnåelse 2019 

Lederutviklingsprogrammet i fylkeskommunen ble videreført i 2019 og avsluttet med at alle 

ledere med personalansvar har gjennomgått hele programmet. 

 

8.3.2 Status pr. 31.12.2019 

Ved oppføring av fylkeskommunale bygg skal det ikke forekomme uønskede hendelser eller 

sosial dumping. 

 
11 VISMA InSchool = nytt skoleadministrativt system 
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Måloppnåelse 2019 

Null negative omdømmesaker for foretaket og AFK. 

 

8.3.3 Status pr. 31.12.2019 

HMS/IA-plan12 2019-2020 med tiltak på de ulike satsingsområdene (sykefravær, 

avgangsalder, rekruttere/beholde personer med nedsatt arbeidsevne) er utarbeidet. 

Måloppnåelse 2019 

HMS/IA plan 2019 ble vedtatt av hovedarbeidsmiljøutvalget i juni 2019. Ny plan 2020-2021 

for Viken fylkeskommune vedtas våren 2020. 

 

8.3.4 Status pr. 31.12.2019 

Gjennomført oppfølging av tiltak fra resultatene i medarbeiderundersøkelsen 2018. 

Måloppnåelse 2019 

Alle virksomheter har laget en handlingsplan med to bevaringspunkter og to 

forbedringspunkter. 

Utviklingsområde 8.4: Forberede etablering av Region Viken / ny fylkeskommune 

8.4.1 Status pr. 31.12.2019 

Sikre godt beslutningsgrunnlag og bidra til gode prosesser i arbeidet med regionreformen. 

Måloppnåelse 2019 

Viken fylkeskommune er etablert pr. 01.01.20, og den viktigste infrastrukturen er på plass, 

selv om det fortsatt er mange arbeidsprosesser som skal samordnes og nye rutiner 

etableres. 

 

8.4.2 Status pr. 31.12.2019 

Det har vært en god involvering av interessenter. 

Måloppnåelse 2019 

Tillitsvalgte, hovedverneombud og øvrige interessenter har vær involvert i arbeidet med å 

etablere Viken fylkeskommune, i den grad hovedprosjektet har hatt kapasitet til dette. 

Utviklingsområde 8.5: Regionale bibliotektjenester som bidrar til god ressursutnyttelse 

8.5.1 Status pr. 31.12.2019 

Implementert nytt brukergrensesnitt (plattform) for utlån av e-bøker og e-lydbøker. 

Måloppnåelse 2019 

Ny plattform for e-bøker er anskaffet. Plattform for e-læring prøves ut i disse dager. 

Fylkesbiblioteket deltok i prosjektet Digital festival også i 2019. 
  

 
12 IA-avtale = avtale om inkluderende arbeidsliv 
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3 Helhetlig styring og ledelse 

 Utvikling av helhetlig styring 

De viktigste styringssignalene er gitt i økonomiplanen og strategidokumenter innenfor ulike 

områder. Styring av virksomhetene er foretatt ved bruk av tildelingsbrev til virksomhetene. I tillegg 

er det inngått leveranseavtaler med Statens vegvesen Region øst og med Ruter AS. Avdelingene i 

fylkesadministrasjonen er fulgt opp gjennom lederavtaler og aktivitetsplaner. Virksomhetene er fulgt 

opp gjennom lederdialog og styringsdialog. Grunnlag for dialog hentes fra ulike undersøkelser, 

rapporteringer og evalueringer som allerede finnes.  

Overordnet risikovurdering for Akershus fylkeskommune er i 2019 ivaretatt gjennom hovedprosjekt 

for etablering av Viken fylkeskommune, der en samlet risikovurdering ved sammenslåing av de tre 

fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold er sett i sammenheng. Hovedprosjektet har 

prioritert og iverksatt risikoreduserende tiltak for å sikre måloppnåelse på sentrale områder.  

Som et ledd i god styring, har Akershus fylkeskommune benyttet ulike rammeverk for å sikre 

forsvarlig intern kontroll. De ulike rammeverkene sees i sammenheng, og felles metodikk benyttes 

så langt de passer innenfor de fire områdene:  

• Effektiv drift og pålitelig rapportering for å nå virksomhetens mål  

• Etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer  

• Helse, miljø og sikkerhet  

• Informasjonssikkerhet (inkl. personvern)  

 Effektiv drift og pålitelig rapportering for å nå 

virksomhetens mål 

Akershus fylkeskommune har benyttet aktivitetsplaner for å følge opp økonomiplanens måltabeller. 

På denne måten er innsats og resultat fulgt opp, med oversiktlig rapportering om måloppnåelse. 

Fylkeskommunens aktivitetsplaner er sett i sammenheng med hovedprosjekt for etablering av 

Viken fylkeskommune.  

Porteføljestyring er benyttet for å prioritere digitaliseringsprosjekter som gjennomføres på riktig 

måte, og hvor realisering av gevinst og/eller nytteverdi kan følges opp. Det er hovedprosjekt for 

etablering av Viken som har fulgt opp digitaliseringsprosjekter, og det er utarbeidet felles 

arkitekturprinsipper når digitale løsninger skal utvikles for Viken fylkeskommune.  

 Etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer 

Akershus fylkeskommune har implementert ny arkivorganisering etter Arkivverkets sitt tilsyn i 

2016/17. Det er iverksatt tiltak for å avvikle fylkeskommunens etterslep på kvalitetssikring av 

journalføring. Det er arbeidet med tiltak for avvikling av etterslepet på videregående skoler. 

Arkivplanarbeidet er iverksatt og ble ferdigstilt i 2019.  

Akershus fylkeskommune har fulgt vår etiske veileder som ble revidert i 2016. Veilederen synliggjør 

bl.a. den ansattes rett til å ta opp, eller varsle om kritikkverdige forhold. Dette er i samsvar med 

norsk lovgivning og Akershus fylkeskommunes interne varslingsrutiner. Det har ikke vært varslet 

om kritikkverdige forhold eller om økonomiske misligheter i 2019.  
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 Helse, miljø og sikkerhet 

3.4.1 Sikkerhet og beredskap 
Ny sikkerhets- og beredskapsansvarlig ble tilsatt 01.03.2019. Fokus for 2019 var opplæring i 

risikovurderinger for alle skolene med tema vold og trusler. Dette ble gjennomført i samarbeid med 

HMS-ansvarlig og i tillegg gjennomført for hovedverneombudene i Akershus fylkeskommune. I 

tillegg har sikkerhets- og beredskapsansvarlig gjennomført besøk ved flere skoler. Vi lanserte 

veileder for utenlandsopphold for elever og ansatte i samarbeid med AVO. Året har vært preget av 

sammenslåing til Viken fylkeskommune. Hoveddelen av arbeidet har vært overordnet ROS-analyse 

for Viken og deltakelse i prosjektgruppe med sammenslåing med Buskerud og Østfold 

fylkeskommuner. Sikkerhets- og beredskapsansvarlig har vært og er veileder for 2 elever fra 

Vestby videregående skole, som har praksis hos fylkeskommunen en dag i uken, med tema 

sikkerhet og beredskap.  

3.4.2 Inkluderende arbeidsliv 
Akershus fylkeskommune har vært en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) siden 2001. Siste 

avtaleperiode, fra 2014 til 2018, ble forlenget ut 2019 pga. overgangen til Viken fylkeskommune. Et 

av våre satsingsområder har vært rettet mot unge som står utenfor arbeidslivet. Til sammen har det 

vært 262 tiltakskandidater i avtaleperioden. Disse har fått verdifull arbeidspraksis for å komme seg 

videre i arbeidslivet eller utdanning.  

For arbeidspraksis-kandidater har Akershus fylkeskommunen gjennomført en prøveordning (2017 -

2019) der vi benyttet positiv særbehandling, jf. diskriminerings- og likestillingsloven. I perioden ble 

det ansatt 16 personer etter tiltaksperioden.  

Sykefraværet for 2019 er 5,3 prosent, en nedgang fra 5,5 prosent i 2018. Det har vært satt i gang 

en rekke tiltak for å redusere fraværet i virksomhetene våre, bl.a. gjennom opplæring av alle ledere 

med personalansvar. Systematisk arbeid over tid viser seg å ha effekt. Fokus på kultur og 

holdninger og partssammensatt arbeid er vesentlig for at vi skal lykkes.  

 Informasjonssikkerhet (inkl. personvern) 

Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern er primært ivaretatt av hovedprosjekt for 

etablering av Viken fylkeskommune gjennom etableringen av en støttefunksjon til alle de 

administrative arbeidsgruppene. Et av hovedområdene som er arbeidet med, er bidrag i 

gjennomføring av risikovurderinger og etablering av databehandleravtaler med fylkeskommunens 

leverandører.  

Personvernombudet har gitt råd og veiledning i de tre fylkeskommunene Akershus, Østfold og 

Buskerud. Personvernombudet har i samarbeid med ressurspersoner i støttefunksjonen, 

gjennomført samlinger og informasjonsmøter med ulike arbeidsgrupper og med ledergrupper. Det 

ble også satt i gang et arbeid med å kartlegge alle behandlinger av personopplysninger i 

fylkeskommunens ulike prosesser.  

Personvernombudet har levert perioderapporter direkte til ledergruppen når det gjelder etterlevelse 

av personvernregelverket og status for avvik i de tre fylkeskommunene.  
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 Eierstyring i fylkeskommunen 

Akershus fylkeskommune hadde ved utgangen av 2019 følgende eierinteresser:  

Tabell 1 Akershus fylkeskommunes eierinteresser 

 

Arbeidet med eierstyring i 2019 har vært konsentrert om å forberede eierstrategi for Viken 

fylkeskommune og å utarbeide oversikt over eierandeler i Viken. Videre har Akershus 

fylkeskommune arbeidet med avvikling av Leiraveien Bussanlegg AS. 

 Kontinuerlig forbedring 

3.7.1 Ledelse og medarbeiderskap 
Målet med lederutviklingsprogrammet var å utvikle en felles ledelseskultur med best mulig effektiv 

og god ledelse. Lederutviklingsprogrammet i fylkeskommunen ble videreført i 2019 og avsluttet 

med at alle ledere med personalansvar har gjennomgått hele programmet.  

3.7.2 Informasjon og kommunikasjon 
Kommunikasjonsarbeidet er i 2019 knyttet tett opp til etablering av Viken fylkeskommune, og 

arbeidet er koordinert gjennom hovedprosjektet. Kommunikasjonsarbeidet er basert på 

kommunikasjonsstrategien for hovedprosjektet, som ble vedtatt av fellesnemda. 

Kommunikasjonsarbeidet skal synliggjøre fylkeskommunens tjenester og gi innbyggerne mulighet 

til å kunne påvirke behandlingen av saker som angår dem.  

Selskapets navn Endring 2019
Bokført pr 

31.12.19

Antall aksjer/

andeler
AFKs eierandel

Innovasjon Norge, eierinnskudd 505 263 2,58 %

Kjeller Innovasjon AS (tidligere Campus Kjeller A/S) 1 061 930 73221 11,87 %

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, kjernekapital 5 989 500 225 992 504

Oslotech AS 5 000 5 B-aksjer 0,09 %

Viken Filmsenter AS 25 000 100 20,00 %

A/S Vaterland Bussterminal 5 099 900 5100 78,46 %

OrbitArena AS 100 000 200 16,91 %

A/L Biblioteksentralen 9 000 30 andeler

 Fjellinjen AS 440 000 44 B-aksjer 40,00 %

Galleri Akershus A/S 100 000 500 100,00 %

Follo Futura Holding AS 7 620 1 023 620 508 13,89 %

Arba Inkludering AS -1 785 000

Norasondegruppen A/S 794 000 7941 25,16 %

Akershus Energi AS 1 400 000 000 199 846 100,00 %

Ruter AS  
1) 48 000 480 40,00 %

Nesoddparken AS 50 000 50 12,05 %

Glommen skog BA 13 759 57 874

Akershus Teknologifond AS 75 700 1 624 000 16 237 57,42 %

AskersHus AS 324 000 180 15,70 %

Vegfinans AS 700 000 14 14,29 %

Oplandske Dampskipselskap AS 500 000 500 001 100 94,00 %

Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS 10 000 10 8,33 %

Leiraveien bussanlegg AS  
2) 71 997 112 94 489 481 600 100,00 %

Kjul bussanlegg AS -2 908 425 0

Sum aksjer og andeler 73 890 266 1 732 959 573

1) Aksjekapital 48000. Overkurs i selskapet 80 mill. kr.

2) I 2019 har Akershus fylkeskommune arbeidet med avvikling av Leiraveien Bussanlegg AS, et arbeid som ferdigstilles i 2020.
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Fylkeskommunen legger til rette for å ta i bruk elektroniske kommunikasjonskanaler og å tilby 

elektroniske tjenester. Vi ønsker å gi brukerne positive opplevelser. Hovedprosjektet har etablert 

egen nettside www.viken2020.no som har vært den viktigste elektroniske kanalen for tilgang til 

informasjon om den nye fylkeskommunens tjenestetilbud, ansvarsområder og politiske saker. 

Samtidig har arbeidet med å ivareta skolenes nettsider vært høyt prioritert, slik at viktig og riktig 

informasjon er gitt til elever og deres foresatte.  

3.7.3 Universell utforming 
Akershus fylkeskommune benytter betydelige beløp til investeringer og drift hvert eneste år, både 

innenfor skoler, veier, samferdsel, kultur og undervisningstjenester. Bevisstgjøring, 

kompetanseheving og kartlegging har vært viktige fokusområder. Det er blant annet gjennomført 

nettverksmøter med selskap fylkeskommunen har eierinteresser i og med kommunene. Det er 

også startet et kartleggingsarbeid av universell utforming på videregående skoler i Akershus. I 

hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune er arbeidet ivaretatt gjennom arbeid med 

kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi «Vi i Viken» og i organiseringen av den administrative 

strukturen ved opprettelse av en egen faggruppe for universell utforming under rådsområdet plan, 

klima og miljø. Universell utforming handler om å gi alle mennesker mulighet til å ta del i 

informasjon og tjenester. Målet med økt innsats på universell utforming er å utforme omgivelsene 

slik at vi tar hensyn til innbyggernes ulike behov og utvikler et inkluderende samfunn med mulighet 

for samfunnsdeltakelse uavhengig av alder og funksjonsevne.  

3.7.4 Digitalisering 
Digitalisering innebærer å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser og gi gode brukeropplevelser. 

Arbeidet med koordinering, utvikling og anskaffelse av digitale løsninger er i 2019 ivaretatt av 

hovedprosjekt for etablering av Viken fylkeskommune gjennom den administrative arbeidsgruppen 

«Digitalisering». Digitaliseringsgruppen har først og fremst fokusert på å etablere felles strukturer 

og felles prinsipper og startet også arbeidet med å etablere felles løsninger for alle de tre 

fylkeskommunene som skal bli Viken. Dette gjelder samhandlingsløsning og verktøy i Office 365.  

Innføring av Visma InSchool for skolene i Akershus fylkeskommune har vist seg å bli mer krevende 

enn tidligere forutsatt, dette på grunn av flere forhold, bl.a. forsinkelser fra leverandøren. 

Anskaffelsen av et nytt skoleadministrativt system har vært i prosess siden 2009 og med endelig 

avtale med leverandør i 2013, med utgangspunkt i at de gamle systemene var modne for å skiftes 

ut. De var lite funksjonelle og det var få personer som kunne drive support. I tillegg vet vi at 

leverandøren av systemene (IST) har meldt terminering av dagens systemer 31.08.21.  

Akershus var pilot med to videregående skoler skoleåret 2018-19, og skolene i Akershus har tatt i 

bruk systemet i full drift fra august 2019. Skolene gir tilbakemeldinger som viser at VIS har 

innkjøringsproblemer, og Akershus fylkeskommune har møtt på utfordringer. Det er sterkt 

beklagelig at skolene opplever disse utfordringene og det er ikke ønskelig at brukerne av VIS 

opplever systemfeil. Det foretas løpende feilrettinger og utbedringer av løsningen. Det er også 

etablert tett dialog mellom sentralprosjektet Vigo IKS, VIS i Viken-prosjektet om oppfølging av den 

enkelte skole som har tatt løsningen i bruk. 
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3.7.5 Anskaffelsesstrategi 
E-handel er nå innført i alle virksomheter i Akershus fylkeskommune, og videreføres i Viken i nytt 

økonomisystem. Brukerundersøkelser viser gode tilbakemeldinger på brukervennlighet og support, 

samt at e-handel har effektivisert innkjøpsprosessen. Tett oppfølging og support har vært en viktig 

faktor for en vellykket innføring av e-handel. Ut fra Difi-standard kan besparelser ved e-handel i 

2019 beregnes til ca. 3,9 mill. kr ut fra en omsetning på 43,9 mill. kr, dvs. 8,9 prosent. Beregningen 

omfatter administrasjonskostnader, bedre priskontroll og gunstigere priser som følge av økt lojalitet 

til rammeavtaler. I 2019 var e-handel fortsatt under gradvis innføring i Akershus fylkeskommune, 

bl.a. kom ikke tannhelse på før rett før sommeren, og matvarebestillinger ble implementert i løpet 

av sommeren. Isolert for Akershus skal derfor disse gevinstene fortsette å stige videre i 2020.  
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4 Likestilling, lønn og arbeidstid 

 Nøkkeltall ansatte 

Ved slutten av 2019 hadde Akershus fylkeskommune 4 940 ansatte og 4 487 årsverk, som er en 

oppgang på 121 ansatte og 114 årsverk fra året før. Andelen kvinner i 2019 var på 62,6 prosent, i 

2018 var kvinneandelen 62,2 prosent.  

 

 Lederstillinger 

Det er overvekt av kvinner både i toppledersjiktet og i mellomledersjiktet i fylkeskommunen. Siden 

2018 har kvinneandelen blant toppledere økt med 7,5 prosent og 3,2 prosent blant mellomlederne, 

og det er en betydelig økning fra året før. Begge ledersjiktene er innenfor 40/60-fordeling mellom 

kjønnene.  

 

  

Ansatte pr. 31.12.2019

Virksomheter Antall Antall Kjønnsfordeling

personer årsverk 
*)

Antall kvinner Antall menn

Fylkesadministrasjonen 396 381,4 255,0 141

Fylkesrevisjonen 4 4,0 3,0 1

Fylkeskommunale skoler 4 148 3 744,7 2 490,0 1 658

    - hvorav pedagogisk personale 3 304 3 011,9 1 900,0 1 404

    - hvorav ikke-pedagogisk personale 844 732,8 590,0 254

Veiledningssentra 95 91,2 75,0 20

Tannhelsetjenesten 297 265,8 269,0 28

Totalt 4 940 4 487,1 3 092 1 848

*) Årsverk er lik antall personer omregnet til hele stillinger. Tabellen viser antall årsverk inkl. både fast ansatte og 

   vikariater/engasjementer. Lærlinger er ikke inkludert. Differansen mellom antall årsverk og antall personer har

   sammenheng med at ikke alle ansatte har full stilling. Hovedårsaken til deltidsarbeid er familiehensyn, overgang til

   delvis AFP, delvis uførepensjon m.m. Deltidsstillinger i videregående skole kommer også av at enkelte lærere

   underviser i fag med lavt timeantall og at ikke-pedagogiske stillinger følger skoleåret med mer fri/ferie. 

Lederstillinger - fordeling kvinner og menn

Ledere Kvinner Menn Totalt

Prosent 

kvinner

Prosent 

menn

Virksomhetsledere, rektorer og 

ledere i fylkesadministrasjonen
47 29 76 61,8 % 38,2 %

Overtannleger, assisterende rektorer 

og avdelingsledere i skolen
160 96 256 62,5 % 37,5 %
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 Gjennomsnittslønn og likelønn 

Kvinners andel av menns gjennomsnittslønn totalt i fylkeskommunen er 96,9 prosent, en liten 

økning på 0,2 prosent fra året før. Fylkeskommunen har et kontinuerlig fokus på likelønn i sine 

lønnsoppgjør, og er opptatt av å gi riktig lønn ved tilsetting.  

 

 

 Deltidsarbeid 

27 prosent av fylkeskommunens ansatte jobber deltid. Gjennomsnittet for fylkeskommunene var på 

28 prosent og for kommunesektoren totalt på 49 prosent i 2019 (KS’ Arbeidsgivermonitor 2019).  

Den gjennomsnittlige tilsettingsprosenten har gått opp med 0,1 prosent fra 2018 til 90,8 prosent. 

De aller fleste deltidsstillinger har bakgrunn i rettighetsbaserte muligheter til redusert stilling (delvis 

permisjon, omsorg, delvis AFP eller delvis ufør), og dette genererer også mindre deltidsstillinger og 

vikariater som må dekkes opp. Noe skyldes også små fag og ikke-pedagogisk ansatte i skolen som 

har normal arbeidsuke, men som følger skoleferiene.  

 

Gjennomsnittslønn 2019 2018 2017 2016 2015

Gjennomsnittslønn menn 590 635 574 467 562 736 550 376 536 730

Gjennomsnittslønn kvinner 572 616 555 616 544 290 528 492 515 453

Kvinners gjennomsnittslønn i prosent 

av menns gjennomsnittslønn
96,9 96,7 96,7 96,0 96,0

Kjønnsfordeling i ulike lønnskategorier

Antall Antall Antall Prosent av Prosent av Prosent av

Lønnskategori (kr) kvinner menn totalt alle kvinner alle menn alle

               < 399 999 78 27 105 2,5 1,5 2,1

400 000 - 499 999 651 253 904 21,1 13,7 18,3

500 000 - 599 999 1 221 891 2 112 39,5 48,2 42,8

600 000 - 699 999 851 476 1 327 27,5 25,8 26,9

700 000 - 799 999 222 127 349 7,2 6,9 7,1

800 000 > 69 74 143 2,2 4,0 2,9

Sum 3 092 1 848 4 940 100,0 100,0 100,0

Deltidsansatte Antall 

ansatte totalt

Gjennomsnittlig 

stillingsprosent 

alle ansatte

Antall 

ansatte 

på deltid

Andel deltid av 

antall ansatte 

totalt

Gjennomsnittlig 

stillingsprosent 

blant 

deltidsansatte

Alle 4 940 90,8 1 338 27,1 % 66,2

Kvinner 3 092 89,8 973 31,5 % 67,7

Menn 1 848 92,5 365 19,8 % 62,0
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 Mangfold 

Bedre rekrutteringsprosesser, intervjuordning og positiv særbehandling skal fremme mangfold 

blant ledere og medarbeidere i Akershus fylkeskommune.  

Det er innført strukturert intervju og testing for stillinger på alle nivåer i fylkeskommunen for å sikre 

størst mulig grad av objektiv vurdering og forhindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, 

seksuell orientering, redusert funksjonsevne mv. Det er innført en intervjuordning for alle 

fylkeskommunens virksomheter der minst en kvalifisert søker med ikke-vestlig opprinnelse 

innkalles til intervju på ledige stillinger.  

For arbeidspraksis-kandidater har Akershus fylkeskommune en prøveordning (ut 2019) der vi 

benytter positiv særbehandling, jf. diskriminerings- og likestillingsloven. Der arbeidsgiver ønsker 

det kan kandidaten tilbys fast tilsetting etter tiltaksperioden dersom det er en ledig stilling og 

kandidaten er kvalifisert. Om disse forutsetningene er til stede vil ikke stillingen lyses ut.  
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5 Fylkeskommunens organisasjon 

I tillegg til det politiske nivået bestod Akershus fylkeskommune av en fylkesadministrasjon, 42 

virksomheter og to fylkeskommunale foretak. Fylkesrådmannen var den øverste administrative 

lederen i fylkeskommunen. Fylkesadministrasjonen bestod av seks avdelinger og to staber.  

Figur 3 Organisasjonskart 
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6 Fylkestinget 2015 - 2019 

Fylkestinget i Akershus hadde 43 medlemmer som var valgt for en periode på fire år. Fordelingen 

på politiske partier og navn i perioden 2015-2019 var som følger:  

Tabell 2 Fylkestingets medlemmer 

 

 

  

Høyre (H) 14 medlemmer Arbeiderpartiet (Ap) 14 medlemmer

Anette M. Solli (fylkesordfører) Tonje Brenna

Gunnar Melgaard Terje Granerud

Lise Hagen Rebbestad Ina Rangønes Libak

Sebastian Næss Langaas Amund Kjernli

Ketil Nordengen Torunn Skottevik

Trine-Lise Østlund Blime Jens Petter Hagen

Øyvind Rideng Kari Aalerud

Jon Schøning Lie Jan Johan Sandal

Kirsti Birkeland Elin Maria L'Estrange

Kirsti Kierulf Helge Gundersen

Hallstein Flesland Vilde Lofthus Rooth

Gunnar Helge Wiik Johannes Dalen Giske

Inger-Marit Øymo Fatima Valdes Haugstveit

Synnøve Kongsrud Jørn Fraurud

Fremskrittspartiet (FrP) 5 medlemmer Miljøpartiet De Grønne (MDG) 3 medlemmer

Vibeke Limi Øyvind Solum

Arne-Rune Gjelsvik Kristin Antun

Finn Terje Tønnessen Nikki Schei

Ida Ohme Pedersen

Lone Kjølsrud

Venstre (V) 3 medlemmer Senterpartiet (Sp) 2 medlemmer

Solveig Schytz Morten Vollset

Eirik Trygve Bøe Eline Stokstad Oserud

Tord Hustveit

Sosialistisk Venstreparti (SV) 1 medlem Kristelig Folkeparti (KrF) 1 medlem

Gjermund Skaar Lars Salvesen (fylkesvaraordfører)
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Del 2 Resultater og aktiviteter 
 

Akershus fylkeskommune har bærekraftig utvikling som mål og arbeider for en utvikling 

mot Akershus som et lavutslippssamfunn, med attraktive byer og tettsteder og fossilfri 

transport. I de to siste økonomiplanene 2018-2021 og 2019-2022 la fylkeskommunen fram 

klimabudsjetter. Den systematiske satsingen på elevenes læring har fortsatt. Andelen som 

fullførte og besto skoleåret 2018-19 var 86,1 prosent. Vi har gode resultater også innenfor 

tannhelse. Veksten i kollektivtrafikken fortsetter, og i 2019 var veksten på 3,8 prosent fra 

2018. Det viser at satsingen på kollektivtransport gir resultater. Fylkeskommunen bruker 

også sine ressurser på kunst- og kulturfeltet til å oppfylle kulturloven og styrke kunst- og 

kulturlivet i Akershus.  

 

  



Årsrapport 2019 for Akershus fylkeskommune 

47 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

7 Det grønne fylket 

Med bærekraftig utvikling som mål, arbeider fylkeskommunen for en utvikling mot Akershus som et 

lavutslippssamfunn, med attraktive byer og tettsteder og fossilfri transport. En utvikling som ikke 

skal gå på bekostning av ren natur med intakt biologisk mangfold. Dette kan skje med en målrettet 

og helhetlig politikk som favner offentlig og privat sektor. I sin rolle som samfunnsutvikler utøver 

fylkeskommunen myndighet, leverer tjenester, legger langsiktige planer, driver prosjektfinansiering, 

koordinerer og motiverer.  

På klimaområdet er fylkeskommunens mål å redusere fylkets direkteutslipp med 55 prosent innen 

2030 sammenlignet med 1991-nivået. Dette vil blant annet kreve redusert veitrafikk og gode 

transportløsninger med lave klimagassutslipp. En viktig effekt vil være mindre lokal, helseskadelig 

forurensning. Blant virkemidlene er areal- og transportplanlegging, tilrettelegging for mer 

kollektivbruk, sykkel og gange, samt tiltak for en raskest mulig utfasing av bensin og diesel.  

Figur 4 Klimagassutslipp i Akershus 

 
Kilde: Miljødirektoratet 

Etter mange år med stigende utslipp i Akershus ser det ut til at trenden nå har snudd. Figuren over 

viser at fylkets klimagassutslipp sank fra 2011 til 2017 med 336 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette 

er positivt, men ennå er utslippsendringene for små til å nå fylkeskommunens mål for Akershus. 

Mobile utslipp stod i 2017 for ca. 77 prosent av klimagassutslippet. Utslipp fra veitrafikk er betydelig 

redusert etter 2009. Luftfarten øker derimot sine utslipp; med hele 27 prosent siden 2009. Det er å 

håpe at fylkesstatistikken for 2019 når den foreligger, vil vise en forsterket trend for fylket.  
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 Klimabudsjett og bærekraftrapport med klimaregnskap 
For 2019 er et klimabudsjett 2020-2023 utarbeidet for Viken fylkeskommune i samarbeid med 

Buskerud og Østfold fylkeskommuner, knyttet til direkte utslipp, det vil si utslipp innenfor fylkets 

grenser. Indirekte utslipp forårsaket av aktivitet og forbruk basert på produksjon og transport av 

varer utenfor fylket, har ikke kvantifiserbare mål og er uten omforent metodikk.  

Fylkeskommunen startet i 2017 et utviklingsarbeid for bærekraftrapportering som er videreført i 

2019. Fokus for bærekraftrapporten er fortsatt klima, men den er i år utvidet med kapitler om 

forurensning og endringer i arealbruk. Målet er at rapporteringen skal gi en helhetlig oversikt over 

status og utfordringer for å nå et bærekraftig lavutslippssamfunn.  

Klimaregnskapet for 2018 er noe endret fra 2017, som en tilpasning til tilsvarende regnskap for 

Buskerud og Østfold fylkeskommuner. De tre regnskapene sammenstilles som et første grunnlag 

for framtidige klimaregnskap for Viken fylkeskommune. Basert på klimaregnskapet utarbeides et 

budsjett for fylkeskommunen som virksomhet. Fra 2017 til 2018 gikk klimagassutslippet ned med 

18 prosent når kollektivtransporten holdes utenom. Til tross for Ruters arbeid med omlegging til 

fossilfri og utslippsfri transport, økte utslippet så mye at det totale utslippet fra fylkeskommunal 

virksomhet økte med fem prosent fra 2017, til 58 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette skyldtes økt 

rutetilbud, med en antatt positiv klimaeffekt for fylket ved økt overgang fra personbil til kollektiv.  

 Bærekraftig utvikling krever helhetlig planlegging 

Regionale planer er viktige for å koordinere innsatsen med å redusere klimagassutslipp i fylket. 

Disse planene peker ut strategisk retning, mobiliserer viktige aktører og trygger samordning for å 

nå felles mål for samfunnsutviklingen.  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) legges til grunn for kommunenes 

arealplanlegging og samferdselsmyndighetenes prioriteringer. Planen skal stimulere til utvikling av 

tettsteder/byer rundt kollektivknutepunkt og til koordinerte transportløsninger. Målet er at 80-90 

prosent av ny aktivitet kanaliseres til seks regionale byer og 22 tettsteder. Utkast til byvekstavtale 

mellom staten, fylkeskommunen og flere kommuner styrker forpliktelsene i RP-ATP, og ble signert 

av partene i 2019.  

Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus bidrar til å konkretisere målene i RP-

ATP. Den ble vedtatt høsten 2018, men er ikke iverksatt i påvente av statlig avklaring. Regional 

plan for masseforvaltning i Akershus skal bidra til langsiktig tilgang til «kortreist» byggeråstoff, økt 

gjenbruk og etablering av fornuftig arealbruk for massemottak/mellomlagring. Arbeid med en 

kommunal veileder ble igangsatt i 2019. Regional plan for innovasjon og nyskaping bidrar til 

utvikling og kommersialisering av fossilfri teknologi og energismarte løsninger, blant annet gjennom 

styrking av næringsklynger.  

Handlingsprogram 2019-2022 for samferdsel skal bidra til å styrke kollektivtransporten. Dessuten 

prioriteres ressurser til innfartsparkering, fylkesveier og gang- og sykkelveier. Ruter er i rute med å 

legge om til fossilfri buss- og båttransport innen 2020, og helt utslippsfri kollektivtransport innen 

2028. 2018-vedtaket om utslippsfri drosjetrafikk i Akershus tas videre til Viken fylkeskommune for 

vedtak våren 2020.  
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Fylkeskommunens sykkelstrategi skal bidra til å doble sykkelandelen til 8 prosent. Den inngår i 

Handlingsprogram 2019-2022 til regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030. Det 

ble i 2019 bygd 3,7 km gang- og sykkelveier, og 3 sykkelanlegg er ferdigstilt. Fylkeskommunen 

gjennomførte våren 2019 en regional sykkelkonferanse med god oppslutning fra kommunene, og 

støttet blant annet bedriftsidrettens «Sykle til jobben»-kampanje i alle kommuner, en ordning for el-

sykler ved sentrale arbeidsplasser, og et Interreg-prosjekt for reiselivet. Det er gjennomført et 

forprosjekt om digitale, sykkelvennlige ruter, som videreføres i Viken fylkeskommune.  

Regional plan for klima og energi i Akershus ble iverksatt i 2019 ved sitt handlingsprogram for 

2019-2022. Planen setter mål og delmål for direkte og indirekte utslipp av klimagasser i Akershus. 

Direkte klimagassutslipp fra fylket skal innen 2030 reduseres til under halve utslippsnivået i 1991 

(45 prosent), og innen 2050 til bare 10-15 prosent av 1991-nivået. I CO2-ekvivalenter betyr dette at 

Akershus i 2030 må ha redusert det direkte utslippet fra dagens 1,8 millioner til 750 000 tonn.  

De fem satsingsområdene i handlingsprogrammet er transport, stasjonær forbrenning, avfall/avløp 

og landbruk, dessuten indirekte utslipp hvor erfaringstall viser at utslippet anslagsvis er 4-5 ganger 

høyere enn det totale direkteutslippet. Klima- og energiplanen har en drivstoffpolicy som inkluderer 

den tidligere vedtatte hydrogenstrategien. Her prioriteres elektrisitet og hydrogen som drivstoff for 

lette kjøretøyer og biogass og hydrogen for tyngre kjøretøyer. Handlingsprogrammet har 75 tiltak 

fordelt på tiltaksområdene felles strategier (7 tiltak), transport (24), stasjonær forbrenning (9), 

avfall/avløp (5), landbruk (11) og indirekte utslipp (19). Gjennomføringsansvaret er fordelt på stat, 

fylkeskommune og kommune. Fylkeskommunen har ansvar/delansvar for 25 tiltak, og av disse er 

16 i kategorien «feie for egen dør». I 2019 er handlingsprogrammet gjennomført etter planen og 

har blant annet ført til økt aktivitet i kommunene.  

 Akershus er fortsatt ledende på fossilfri veitransport 

Hovedstadsregionen er ledende på fossilfri og utslippsfri transport i Europa, og fylkestinget avsatte 

fire millioner kroner i budsjettet 2019-2023 for å utrede mulighetene for at vår hovedstadsregion, 

som verdens første, skal ha helt utslippsfri transport innen 2030. Dette prosjektet er løftet inn til 

Viken fylkeskommune.  

Fylkeskommunen har fra 1990-tallet vært en pådriver for å redusere transportutslippene. Innen 

utgangen av 2025 er målet at fylkets innbyggere og mye av varetransporten skal ha batteri- og 

hydrogenelektriske alternativer. For tyngre kjøretøy er biogass et alternativ som fylkeskommunen 

arbeider for tidlig innfasing av. Et tiltak for å stimulere til etablering av ladeinfrastruktur i borettslag, 

sameier og garasjelag ble kraftig utvidet som følge av stor pågang, fra 9,7 til 24,6 mill. kr. Dette ga 

mulighet til å støtte de fleste prosjektene, med et tilskudd på i gjennomsnitt kr 96 500. Tiltaket 

utløste infrastruktur med mulighet for etablering av 13 500 ladepunkter.  

Et forprosjekt for etablering av utslippsfri, hydrogenbasert lastebiltransport har gitt lovende 

resultater. Blir dette en suksess, vil Norge bli det andre landet i Europa, etter Sveits, med en større 

lastebilflåte på hydrogen.  

Av Europa hovedsteder har Osloregionen fortsatt høyest elbil-tetthet, og i Norge er Akershus 

fortsatt fylket med flest elbiler, 50 162 ved årsskiftet. Dette er en økning på 29 prosent siste år. 

Fylkeskommunens ladeinfrastruktur-prosjekt gir mulighet for en ytterligere økning med mer enn 25 

prosent dersom den nye infrastrukturen i garasjelag, sameier og borettslag fullt ut blir benyttet.  
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Fylkeskommunen støtter tiltak i fylket, samarbeider innen Norges grenser, og er aktivt med i 

internasjonalt regionsamarbeid. I 2019 har fylkeskommunen bidratt i STRING-samarbeidet, i EU-

samarbeidet Regions and Cities (i Horizon 2020-programmet), og ved oppstart av samarbeidet 

Scandria Alliance i tett samarbeid med Østlandssamarbeidet. Dessverre viste det seg umulig å 

videreføre regionsamarbeidet i HyER som ble nedlagt høsten 2019.  

Akershus har ved utgangen av 2019 én offentlig tilgjengelig hydrogenstasjon, på Høvik i Bærum. 

Dette var ved utgangen av året den eneste i landet, etter at samtlige hydrogenstasjoner ble stengt 

som følge av en eksplosjon på hydrogenstasjonen i Sandvika i juni 2019. Uno-X Hydrogen som 

eier og driver de øvrige stasjonene har fortsatt ikke besluttet om selskapet skal fortsette sin satsing 

på et nasjonalt nettverk av energistasjoner med hydrogentilbud.  

Biogass er et viktig drivstoff i overgangen til lavutslippssamfunnet, og kan produseres fra landbruk 

og avfallsfraksjoner. Det er et mål at det i Akershus skal produseres 250 GWh biogass til drivstoff 

innen 2030. Derfor er i 2019 prosjektet Biogass Oslofjord videreført, med partnerne Oslo, Østfold, 

Buskerud, Vestfold og Telemark fylkeskommuner.  

 Fortsatt satsing på grønn omlegging 

Globale miljøutfordringer krever produkter og tjenester med mindre miljøpåvirkning. Derfor støtter 

fylkeskommunen innovasjon for smartere energi- og materialbruk, og omlegging til fornybar energi. 

Høyt prioritert er klyngeutvikling på Kjeller og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

(NMBU). Viktige samarbeidspartnere er Solenergiklyngen, et Arena-prosjekt, og partnerprosjektene 

MoZEES og Bio4Fuels, som begge har status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

Begge prosjekter har teknologisk utvikling knyttet til drivstoffomlegging som tema. Også Interreg-

prosjektet «The Bioeconomy Region» (2017-2020) støttes av fylkeskommunen.  

Fylkeskommunen startet i 2019 et arbeid med miljøsertifisering av egen virksomhet etter 

Miljøfyrtårns hovedkontormodell. Tiltaket inngår i handlingsprogrammet til regional plan for klima og 

energi i Akershus. Fylkesadministrasjonen oppnådde ved slutten av året sertifisering som 

hovedkontor og to av de videregående skolene fikk sitt sertifikat. Flere skoler er i prosess, og 

arbeidet vil bli videreført i 2020 som del av Viken fylkeskommunes prioriterte tiltak.  

 Plusshus og satsing på skolebygg 

I tråd med fylkeskommunens mål om Akershus som et foregangsfylke for klima og miljø, jobber 

eiendomsforetaket kontinuerlig med å oppgradere bygningsmassen og utvikle byggeprosjekter 

med lav energibruk, klimasmarte løsninger og godt innemiljø.  

Eikeli videregående skole vil få fylkeskommunens første plusshus, og etter en anbudskonkurranse i 

2019 skjer byggestart i første halvdel av 2020. Her vil det installeres solceller og batteripakker for 

lagring av strøm. Energioverskuddet vil enten leveres til skolens eldre bygningsdel eller selges på 

markedet. Det vil bli brukt klimaeffektive materialer som trekonstruksjoner og lavkarbon-betong, og 

prosjektet har mål om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. Prosjektet 

benytter miljøsertifiserings-verktøyet BREEAM-Nor for å dokumentere utslippsreduksjoner.  
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7.5.1 Energibruken gikk ned også i 2019 
Samlet energibruk for fylkeskommunens eide skoler og Jessheim videregående skole var i 2019 

ca. 53,5 GWh (millioner kilowattimer), som er ned med 0,5 prosent fra 2018 korrigert for 

arealendringer og variasjon i utetemperatur. Energibruk pr. kvadratmeter oppvarmet areal er nå 

127,4 kWh.  

Tabell 3 Nøkkeltall om energibruk fra AFK eiendom FKF 

 

Tabellen over viser målt energibruk, temperaturkorrigert energibruk og energibruk pr. kvadratmeter 

oppvarmet areal. Ved sammenligning av årlig energibruk korrigeres det for arealendringer og årlig 

variasjon i utetemperatur.  

7.5.2 Energisparekontrakter gir uttelling 
Energisparekontrakt, EPC (Energy Performance Contracting), er en avtale mellom byggherre og 

entreprenør om investering i energieffektive tiltak, med sparegaranti i en avtalt periode, og hvor 

innsparingen kan brukes til å finansiere tiltakene. Et EPC-prosjekt pågår på Hvam og Nes 

videregående skoler. Tiltakene garanterer en samlet, årlig energireduksjon på 2,67 GWh og 

tilsvarer 43 prosent redusert energibruk for Hvam og 53 prosent for Nes. Tiltakene ble ferdigstilt i 

2018, og prosjektet er nå i sparegarantifasen som løper i 5 år med opsjon på 5 års forlengelse.  

7.5.3 Utfasing av fossil oppvarming fullført for eide skolebygg 
Fossil oljefyring ved alle eide skoler er faset ut. I 2019 ble også de siste oljekjelene som har vært 

benyttet som «spisslast» på kalde dager konvertert til biooljekjeler.  

7.5.4 Stadig lavere klimagassutslipp fra bygningsmassen 
Klimagassutslipp fra stasjonær energibruk på fylkets eide skoler og Jessheim videregående skole 

(OPS-prosjekt) lå i 2019 på 603 tonn CO2-ekvivalenter, eller 1,3 kg pr. kvadratmeter oppvarmet 

areal. Dette er en nedgang på 11 tonn fra 2018, se tabell.  

Tabell 4 Klimagassutslipp fra videregående skoler 

 

I tabellen benyttes samme utslippsfaktor som i fylkeskommunens klimagassregnskap. Tidligere 

rapportering har regnet bioenergi som klimanøytralt (nullutslipp). I klimaregnskapet for 2017 ble 

dette endret. Eiendomsforetakets beregninger for årene 2015-19 er derfor justert slik at det regnes 

klimagassutslipp fra bioenergi for alle år, og tallene er dermed sammenlignbare.  

Nøkkeltall fra AFK eiendom FKF 2019 2018 2017 2016 2015
Endring 

2018-2019

Endring 

2015-2019

Samlet energibruk i fylkeskommunalt eide skolebygg 53,5 mill. kWh 54,3 mill. kWh 55,8 mill. kWh 57,2 mill. kWh 55,0 mill. kWh -1,5 % -2,7 %

Temperaturkorrigert energibruk, samlet 57,0 mill. kWh 56,6 mill. kWh 59,6 mill. kWh 60,5 mill. kWh 61,3 mill. kWh 0,7 % -7,0 %

Temperaturkorrigert energibruk, pr. kvadratmeter 127,4 kWh 128,0 kWh 136,0 kWh 138,7 kWh 143,8 kWh -0,5 % -11,4 %

Klimagassutslipp fra videregående skoler,                       

CO2 ekvivalenter
2019 2018 2017 2016 2015

Endring 

2018-2019

Endring 

2015-2019

Elektrisitet 265 tonn 264 tonn 269 tonn 275 tonn 277 tonn 0,4 % -4,3 %

Fjernvarme 230 tonn 243 tonn 282 tonn 256 tonn 221 tonn -5,3 % 4,1 %

Fyringsolje (fossil) 62 tonn 59 tonn 147 tonn 151 tonn 242 tonn 5,1 % -74,4 %

Bioenergi 46 tonn 49 tonn 42 tonn 55 tonn 44 tonn -6,1 % 4,5 %

Utslipp totalt 603 tonn 615 tonn 740 tonn 737 tonn 784 tonn -2,0 % -23,1 %

Utslipp totalt pr. m
2
 oppvarmet areal 1,3 kg 1,4 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,8 kg -7,1 % -27,8 %
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 Mot bærekraftig naturforvaltning i Akershus 

7.6.1 Friluftslivsområder verdsettes 
Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen i Akershus, hvor et bredt spekter 

av naturlandskap med ulike kvaliteter skal ivaretas. Dette er målet for utviklingsprosjektet 

kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Akershus, som startet i 2015, og gir oversikt over 

egnede og verdifulle områder for friluftsliv i fylket. Det gjennomføres i kommunen, men ledes av 

fylkeskommunen. I 2019 har alle Akershus-kommuner deltatt i samarbeidet. Ved utgangen av året 

hadde 13 kommuner sluttført prosjektet, seks kommuner var i gjennomføringsfasen og tre i 

oppstartsfasen. Det nasjonale prosjektet ble avsluttet i 2019, mens fylkeskommunen viderefører 

prosjektet i 2020 for å følge opp sluttføring av prosjektet for de gjenværende kommunene.  

7.6.2 Forvaltning av høstbare arter av vilt og fisk 
Fylkeskommunen er myndighet for høstbare arter av vilt og innlandsfisk, og skal forvalte artene og 

leveområdene slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Forvaltningen skjer i nært 

samarbeid med kommunene og Fylkesmannen, og er hjemlet i naturmangfoldloven, viltloven og 

lakse- og innlandsfiskloven. Også i 2019 bidro fylkeskommunen med midler til kalking av vann og 

vassdrag i Akershus, i regi av Fylkesmannen.  

7.6.3 Forskningsbasert akvakultur i Akershus 
Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet i akvakultursaker og kan gi tillatelse til oppdrett av arter 

utenom laks, ørret, regnbueørret og ferskvannskreps. I dag har Akershus kun anlegg for forskning, 

men det er registrert økende interesse for oppdrett til andre formål. Fylkeskommunen skal kunne 

legge til rette for en lønnsom og konkurransedyktig akvakulturnæring, og slik bidra til verdiskaping 

langs kysten og i innlandet. Dette skal skje innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.  

7.6.4 Innsats for god vannforvaltning – mot plastforurensning 
I arbeidet med regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 er alle tiltak 

igangsatt. Arbeidet med ny planperiode startet opp i 2018, og planprogrammet er rullert i 2019. 

Planen skal bidra til at alle typer vann har god miljøtilstand i 2021, også vannforekomster med 

moderat eller dårlig tilstand. Vannforekomster med utsatt frist skal nå målet om god miljøtilstand i 

2027. Fylkeskommunen er prosessmyndighet for fem vannområder og deltar i syv av de tolv 

vannområdene med areal i Akershus.  

7.6.5 Miljøtiltak langs fylkesveiene videreføres 
Alle veiprosjekter skal ha en ytre miljøplan (YM-plan) med mål, miljøvurdering og opplegg for 

kvalitetskontroll. Hensyn til ytre miljø skal vurderes i alle planer, også kvalitets-, regulerings- og 

byggeplaner. Ved planlegging og utbygging skal man unngå/begrense negative løsninger for 

naturmangfold, vassdragsnatur, kulturminner og landskapsbildet/nærområder. For vassdragsnære 

veianlegg skal rensedammer vurderes blant avbøtende tiltak. De fleste prosjekter har støytiltak. 

Nye veianlegg har normalt noe større frihetsgrad enn prosjekter for eksisterende vei.  

Fylkeskommunen har mål om å redusere veisalting og øke bruken av sandstrødd vintervei. Derfor 

har driftskontraktene krav om redusert salting ved bruk av vegvesenets SaltSMART-program, og 

vinterpersonellet får opplæring i SaltSMART. Den årlige saltbruken varierer imidlertid avhengig av 

nedbør, luftfuktighet og temperaturvekslinger.  
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7.6.6 Overvåkning av luftkvalitet 
God luftkvalitet er viktig for et godt livsmiljø. Forurensningsforskriften gir nasjonale grenseverdier. 

De fire faste målestasjonene for luftkvalitet i Akershus ligger i Lillestrøm (1), Lørenskog (1) og i 

Bærum (2). Kommunene har ansvar for å etablere målestasjoner, gjennomføre målinger og utrede 

tiltak i samråd med ansvarlig vei-eier. Kommunene utarbeider årsrapporter. Ved målestasjonene 

måles svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2). Fylkeskommunens ansvar utøves i 

2019 av Statens vegvesen etter avtale.  
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8 Kunnskapsfylket 

 Utdanning og kompetanse i 2019 

8.1.1 Oversikt over utdanningsvirksomheter 
Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier på videregående nivå. Fylkeskommunen har 

ansvar for 34 videregående skoler. 12 av disse er i Asker og Bærum, 7 i Follo og 15 på Romerike. 

Skoleåret 2019-20 hadde fylkeskommunen 22 271 elever. Ved utgangen av 2019 hadde 

fylkeskommunen ansvar for 3 250 lærlinger i bedrifter i Akershus og samarbeidet med 66 

opplæringskontor som har 1 495 medlemsbedrifter. I tillegg samarbeider fylkeskommunen med 518 

selvstendige bedrifter.  

Det er ett veiledningssenter i hver av de tre regionene i Akershus. Veiledningssentrenes oppgaver 

omfatter pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten. Karrieretjenesten ved sentrene 

arbeider generelt på systemnivå overfor grunnskoler og videregående skoler. I tillegg tilbyr de 

individuell karriereveiledning for brukere i hver region. Sentrene har også ansvar for veiledning av 

søkere til voksenopplæring og oppfølging av lærlinger.  

Fylkeskommunen har ansvar for å gi opplæring til ungdom som bor i barneverns- og 

helseinstitusjoner. I tillegg gir fylkeskommunen opplæring til innsatte på Ila og Ullersmo fengsler.  

Akershus fylkeskommune eier to folkehøgskoler, Romerike folkehøgskole og Follo folkehøgskole. 

De har 105 elevplasser hver.  

Fagskolen i Oslo og Akershus ble etablert i 2014 med felles administrasjon og styre. Fagskole er et 

videreutdanningstilbud for fagarbeidere. I 2019 var det ca. 500 studenter ved de fem 

fylkeskommunale fagskoletilbyderne. I tillegg fikk tre private fagskoletilbydere, med til sammen ca. 

200 studenter, og 2 kunstfagskoler statstilskudd og tilskudd fra fylkeskommunen. Tilbudene gis i 

samarbeid med offentlig sektor og næringsliv.  

Utdanningsnivået i Akershus er generelt høyt, men varierer mellom regionene. I Asker og Bærum 

har 54 prosent av befolkningen høyere utdanning, i Follo 42 prosent og på Romerike er det 32 

prosent. Denne forskjellen gjenspeiler seg også i elevenes valg av utdanningsprogram. Mens 81 

prosent i Asker og Bærum går i studieforberedende utdanningsprogram, er andelen 67 prosent i 

Follo og 63 prosent på Romerike.  

8.1.2 Oppfølging av virksomhetene 
De viktigste styringsverktøyene innenfor videregående opplæring er økonomiplan, plan for 

videregående opplæring og tildelingsbrevet til virksomhetene. Tildelingsbrevet konkretiserer 

økonomiplanens forventninger til virksomhetene innenfor aktuelle områder. I plan for videregående 

opplæring følges dette opp i tre strategiske hovedmål:  

• Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og 

bedrift 

• Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer 

mer 

• Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser 
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I 2019 ble det gjennomført lederdialog med alle virksomhetene. I tillegg følger regiondirektørene 

kontinuerlig opp virksomhetene for å bidra til gode resultater gjennom bedre prosess- og 

strukturkvalitet, samt stimulere til kontinuerlig utvikling og forbedring. Oppfølgingen er systematisert 

i et årshjul for virksomhetsoppfølging.  

Figur 5 Årshjul skoleoppfølging 
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8.1.3 Den gode akershusopplæringen 
Skoleeier har utviklet et rammeverk for god kvalitet i opplæringen: 

• Kvalitetskjennetegn på skolen som organisasjon, opplæringen og elevenes kompetanse 

• Forventninger om pedagogisk ledelse i oppfølging av praksis 

• Kjernekompetanser for ledere og lærere og felles holdninger i akershusskolen 

• En aktiv skoleeierrolle som er tydelig på hva som forventes av skolene og som gir god og 

systematisk faglig og pedagogisk støtte 

Formålet med den gode akershusopplæringen er å sikre høy kvalitet på opplæringen i alle 

klasserom og verksteder ved fylkeskommunens skoler. Dette er et langsiktig utviklingsarbeid, der 

profesjonalisering av lærer- og lederrollen med vekt på pedagogisk ledelse, er det mest sentrale 

målet.  

Yrkesfagløftet er et viktig satsingsområde for oss i Akershus fylkeskommune, og det er utarbeidet 

en rullerende tiltaksplan, som synliggjør de prioriterte tiltakene og innsatsene vi jobber med. 

Fylkeskommunen har jobbet med å utarbeide et godt datagrunnlag om situasjonen i fag- og 

yrkesfagopplæringen, herunder arbeidslivets behov, for å kunne drive et målrettet 

kvalitetsutviklingsarbeid.  

8.1.4 Motiverende og relevant opplæring 

Akershusopplæringen skal motivere elevene og lærlingene til å tilegne seg en god, relevant og 

framtidsrettet kompetanse. Dette innebærer: 

• Yrkesrelevant: Opplæringen skal være mest mulig oppdatert i forhold til arbeidslivets krav 

og forventninger 

• Studierelevans: De som sikter seg inn mot høyere studier skal være studieforberedte 

• Samfunnsrelevans: Elevene og lærlingene skal mestre sitt eget liv og bidra til fellesskapet 

ved å være aktive samfunnsborgere 

Motivasjon og relevans er derfor et satsingsområde innen alle utdanningsprogrammer. Noen av 

tiltakene er rettet mot den brede massen av elever, mens andre tiltak er skreddersydd bestemte 

kategorier av elever: 

• På regionale ledersamlinger har spesielt ny overordnet del av læreplanverket i 

fagfornyelsen vært tema, herunder betonte områder som folkehelse, livsmestring, 

medborgerskap og bærekraftig utvikling 

• Gjennom hospiteringsordningen gis faglærere mulighet for oppdateringer og en mer 

arbeidslivsrelevant undervisningskompetanse 

• Mulighet for høyt presterende elever til å forsere fag er videreført 

• Yrkesfaglig fordypning (YFF) har som mål å gi elevene økt motivasjon og opplevd relevans 

gjennom utprøving av ett eller flere aktuelle lærefag 

• YSK-løp, som innebærer et 4-årige tilbud for elever som ønsker å gå mot både yrkesfaglig 

kompetanse med fagbrev og studiekompetanse 
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Skoleeier har dessuten andre satsinger på trappene for at opplæringen skal bli motiverende og 

relevant. Ett av dem er Lektor 2-ordningen, som settes i gang på oppdrag fra 

Utdanningsdirektoratet. Ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet blir direkte involvert i 

opplæringen på yrkesfag. Elevene får relevant opplæring direkte fra bransjen. Opplæringen kan 

skje på skolen eller i bedriften.  

8.1.5 U-say 

I de senere år har forskningen rundt ulike mindsets (tenkesett) vakt betydelig oppmerksomhet. I et 

statisk tenkesett oppfattes evner som gitte. Man er spissformulert født som smart/intelligent eller 

det motsatte. Motivasjon til å jobbe hardt mangler på grunn av dårlig selvbilde, eller fordi man hele 

tiden er opptatt av hvordan man blir oppfattet av andre. I et lærende tenkesett er framgang og 

progresjon betinget av målrettet og hardt arbeid og bruk av riktige læringsstrategier. Kunnskaper 

og ferdigheter er ikke gitte, men kan utvikles ved gradvis å gi seg i kast med nye utfordringer. 

Bevisstgjøring om egne læringsprosesser er derfor viktigere enn å sammenlikne seg med andre. 

Forskningen underbygger at elever med lærende tenkesett over tid fører til et bedre læringsutbytte 

enn hos dem som har et statisk tenkesett.  

Akershus fylkeskommune har hatt et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om 

forskningsprosjektet U-say i regi av en forskergruppe ved Universitetet i Stavanger. Intensjonen er 

å utvikle og måle læringseffekten av et lærende tenkesett hos elevene.  

For skoleåret 2018-19 deltok 117 kontaktlærere og 97 klasser i prosjektet. Forskerne kunne 

påpeke en klar tendens til at elevene i tiltaksgruppen utviklet større grad av lærende tenkesett enn 

elevene i kontrollgruppen. Erfaringene fra dette tas med i det videre arbeidet med implementering 

av fagfornyelsen, der lærende tenkesett er en sentral del av forskningsgrunnlaget som ligger til 

grunn i ny overordnet del av læreplanen.  

8.1.6 Læreplanfornying 

I tiden fra prosessen med fornying av læreplanverket startet og fram til sommeren 2020 er 

fylkeskommunens hovedanliggende å bidra til at skolene jobber godt med å skape forståelse for 

innholdet i Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Etter at en rekke 

læreplaner ble vedtatt høsten 2019 har det også vært jobbet med å sikre en undervisnings- og 

opplæringspraksis som er preget av Overordnet del inn i det enkelte fag.  

Støtte har vært gitt på forespørsel og har foregått på ulike arenaer etter behov: ledersamlinger, 

kvalitetsfora, veiledning av ledergrupper, planleggingsdager og fellestid for personalet på skoler. 

Fagnettverkene og flere rektornettverk har også jobbet med læreplanfornyingen. På oppdrag fra 

fylkeskommunen har Høyskolen Innlandet (HINN) utarbeidet en MOOC (Massive Open Online 

Course), et støtteverktøy til ledere og lærere. Skolene som benytter seg av dette støttetilbudet får 

nettverkssamlinger for gjensidig deling og læring i regi av HINN og seksjon for kompetanse- og 

skoleutvikling. Ordninger er vedtatt utvidet til å gjelde for alle skolene i Viken, og flere er allerede 

koblet på.  

Alle skolene har blitt fortløpende orientert om innspills- og høringsrunder knyttet til 

læreplanfornyingen, med oppfordring fra fylkesdirektøren om å delta, både for å bli hørt og for å bli 

kompetansehevet og/eller bevisstgjort selv. Arbeidet med å tilby støtte ved behov fortsetter til alle 

nye/reviderte læreplaner er tatt i bruk i 2022 eller senere.  
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8.1.7 Visma InSchool (VIS) 

Akershus fylkeskommune tok i bruk Visma InSchool (VIS) i 2019, hvor skolene gjennom våren 

2019 planla skoleåret 2019-20 i det nye systemet, og hvor alle de videregående skolene i Akershus 

satte systemet i drift ved skolestart.  

Gjennom hele våren var det fokus på å forberede skolene best mulig for å ta i bruk VIS med mange 

opplæringssamlinger og workshops, og å gi innspill til leverandør om utvikling av bedre 

funksjonalitet for å bedre brukeropplevelsene. I tilbakemeldingene ble det særlig lagt vekt på 

mangler og forbedringer av timeplanfunksjonalitet. Disse vanskelighetene i funksjonaliteten knyttet 

til skoleårsplanlegging ga et betydelig merarbeid for skoleledelsen på de videregående skolene.  

Fylkeskommunens utviklings- og investeringskostnader er først og fremst ekstern konsulentbistand 

for å løse oppgaver knyttet til integrasjoner og arkivfunksjonalitet, og til integrasjonen til HR- 

systemet som ble stadig videreutviklet og forbedret av leverandør. Samtidig ble skifte av HR- 

system planlagt grunnet Viken. I tillegg gjennomførte prosjektet en rekke opplæringsaktiviteter og 

utviklet et team for support til skolene. Grunnet forsinket leveranse ble fylkeskommunen ikke 

fakturert for utviklingskostnader i prosjektet i 2019.  

De store brukergruppene i skolene, lærere og elever, har utover høsten opplevd feil og mangler i 

systemet, som har medført et vesentlig merarbeid for skolene, administrasjonen på skolene og 

sentralt i fylkeskommunen. Det lokale prosjektet har vært tett på leverandør og den sentrale 

ledelsen i prosjektet, for å utvikle og forbedre VIS fortløpende.  

Regionreformen med etableringen av Viken, krevde en del forarbeid med en migrering og 

eksport/import av data. Dette var også en aktivitet som ble krevende for skoler og 

administrasjonen, da den digitale omstillingen ble mer omfattende. I desember 2019 ble Viken 

overgangen gjennomført, som blant annet innebar nytt VIS med nye integrasjoner til nytt HR 

system. Januar 2020 var Akershus fylkeskommune, sammen med Østfold og Buskerud 

fylkeskommuner migrert til Viken i VIS.  

Utrullingsplanen for VIS innebærer at pulje 2, hvor tidligere Buskerud og Østfold inngår, skal ta i 

bruk det nye skoleadministrative systemet i løpet av 2020. Prosjektet har derfor brukt 2019 for å 

forberede for denne utrullingen. Dette har bestått i å bruke systemet, delta og gi innspill ved å teste 

funksjonalitet i VIS i størst mulig grad. Utfordringer med feil og mangler for Akershus 

fylkeskommune i drift, har medført at leverandøren har måttet omprioritere utviklingsressurser til 

feilretting og forbedring, og i mindre grad fått videreutviklet systemet etter gjeldende utviklingsplan. 

Disse forsinkelsene i prosjektet utgjør en risiko for videre forsinkelser i planlagt utrulling til de andre 

fylkeskommunene. Den planlagte utrullingen for øvrige fylker og skoler er å gjennomføre dette i 

2020 og 2021. En konsekvens av denne risikoen er at Viken må planlegge for å forlenge avtaler 

med dagens SAS leverandør.  

Det nye skoleadministrative systemet er forutsatt å kunne forenkle og effektivisere en rekke 

arbeidsprosesser ved skolene, som også vil berøre andre funksjoner i fylkeskommunen.  
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 Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå 

8.2.1 Høy andel fullfører og består 
Det er viktig at flest mulig av elevene og lærlingene våre fullfører og består videregående 

opplæring. Andelen som fullførte og besto gikk ned fra 86,7 prosent i 2017-18 til 86,1 prosent i 

2018-19. Andelen som har sluttet i løpet av skoleåret er konstant. Det var 2,8 prosent som sluttet i 

løpet av 2018-19. 

Det er få elever som oppnår yrkeskompetanse. En av utfordringene er at for mange elever velger 

videregående trinn 3 (Vg3) påbygg til generell studiekompetanse etter to år på yrkesfaglige 

utdanningsprogram. Dette er et år med mye teori og i 2018-19 var det bare 68,7 prosent som 

fullførte og besto. Dette er en nedgang fra forrige skoleår hvor 71,5 prosent fullførte og besto.  

Tabell 5 Resultater videregående opplæring 

 

Forskjellene mellom trinnene i andelen som fullfører og består er stor. Andelen elever på Vg1 og 

Vg2 som fullførte og bestod var høy med henholdsvis 86,9 og 86,8 prosent, mens det på Vg3 var 

84,4 prosent som fullførte og besto.  

I de studieforberedende programmene var prosenten 89,0 og i de yrkesfaglige utdannings-

programmene 81,5. Som figuren viser har de yrkesfaglige utdanningsprogrammene hatt en 

nedgang i fullført og bestått i 2018-19.  

Resultater videregående opplæring

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15

Andel fullført og bestått videregående opplæring (%) 86,1 86,7 86,5 86,0 84,8

    - Fullført og bestått studieforberedende utdanningsprogram 89,0 89,1 89,3 88,8 87,5

    - Fullført og bestått yrkesfaglige utdanningsprogram 81,5 83,9 83,6 83,5 83,3

    - Fullført og bestått påbygging til generell studiekompetanse 68,7 71,5 67,3 70,2 65,5

Andel som har avbrutt videregående opplæring 

i løpet av skoleåret (%)
2,8 2,7 2,8 2,7 2,7
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Figur 6 Andel som har fullført og bestått 

 

Den positive resultatutviklingen i fullført og bestått knytter seg til langsiktig satsing. Hovedtiltakene i 

2019 var: 

• Etterutdanningskurs og kompetanseheving for lærere og skoleledere innrettet mot enda 

bedre klasseromspraksis. Innsatsen mot utvikling av pedagogisk lederkompetanse har 

vært intensivert gjennom lederutviklingsprogram og prosessveiledning av ledergruppene 

ved enkeltskoler. 

• Tiltak rettet inn mot bestemte utdanningsprogram og overganger. I 2019 videreførte våre 

skoler som tilbyr Vg3 påbygging satsingen på styrkingstiltak for elever som står i fare for å 

slutte, får stryk eller ikke vurdering i fag. 

• I overgangen videregående trinn 2 (Vg2) til læreplass ble det arrangert læreplasskurs for 

søkere som stod uten læreplass. 

• Alle våre videregående skoler har praktisert IKO-modellen siden høsten 2011. Det 

innebærer Identifisering, Kartlegging og Oppfølging av elever som av ulike årsaker står i 

fare for ikke å komme seg videre i utdanningsløpet. Mye tyder også på at lærernes 

holdninger endres som følge av IKO-arbeidet. De tar i større grad ansvar for og grep om 

utviklingen til elever som er IKO-identifiserte og får mange av dem på rett kjøl igjen. 

• Tettere på og profesjonalitet i alle ledd. Regiondirektørenes systematiske oppfølging av 

virksomhetene trekkes særlig fram. 

• Vi har kullansvarsskoler i alle regioner; Jessheim, Skedsmo og Bleiker videregående 

skoler og veiledningssenteret i Follo har et særskilt ansvar for hele kullet i sin region, inkl. å 

bidra sammen med NAV og oppfølgingstjenesten for å finne gode løsninger for 

ungdommen. 
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8.2.2 Rektornettverk 
Fylkeskommunen har innen området «Vurdering for læring» hatt lærende nettverk for rektorene. 

Formålet med rektornettverkene er å videreutvikle vurderingskompetansen og styrke god 

vurderingspraksis på egen skole. Gjennom erfaringsdeling, refleksjon og gjensidig læring oppnås 

profesjonsfelleskap og kollektiv læring. Nettverksarbeidet har sitt utspring fra den nasjonale 

satsingen «Vurdering for læring». Rektornettverkene skal bidra til å videreutvikle en 

læringsfremmende vurderingspraksis og vurderingskultur.  

Det er fem rektornettverk, og alle skolene deltar. I tillegg til de ordinære nettverksmøtene, fire 

møter pr. år og nettverk, er det også felles nettverkssamling. Nettverkene ble avsluttet i desember 

2019.  

8.2.3 Resultater fag- og svenneprøver 
Fag- og svenneprøve er sluttvurderingen for lærlinger. Det ble gjennomført 1 205 fag- og 

svenneprøver for lærlinger i Akershus i 2019. Flest prøver ble avlagt i utdanningsprogrammene 

Helse- og oppvekstfag, Bygg og anlegg og Elektro. Til sammen besto 1 109 lærlinger fag-

svenneprøven, 827 fikk bestått, 282 bestått meget godt, mens 96 ble vurdert til ikke bestått. 92 

prosent fikk dermed sluttkompetanse som fagarbeider, mens 8 prosent strøk til prøven.  

Tabell 6 Resultater opplæring i bedrift 

 

8.2.4 Formidling til læreplass 
Pr. 01.10.19 hadde 89,0 prosent av søkerne med ungdomsrett fått læreplass, mot 88,1 prosent på 

samme tid året før. Alle gjenstående kvalifiserte søkere med ungdomsrett fikk tilbud om Vg3 

fagopplæring i skole. Elektrikerfaget, IKT-servicefaget og helsearbeiderfaget hadde flest 

gjenstående søkere uten læreplass.  

8.2.5 Forsterket formidling 

Overgangen mellom de ulike nivåene i opplæringen kan være kritisk, ikke minst gjelder dette 

overgangen mellom yrkesfaglig Vg2 og Vg3 opplæring i bedrift, hvor mange elever faller fra. Å ikke 

få læreplass og/eller stryk i ett eller flere fag, er hovedårsaken til at ungdom ikke fullfører 

videregående yrkesfaglig opplæring. For å sikre best mulige forutsetninger for at denne gruppen 

ungdommer kommer videre i sin opplæring, satser fylkeskommunen på en såkalt forsterket 

formidling.  

Forsterket formidling går i korte trekk ut på at alle søkere til læreplass i Akershus fylkeskommune 

som står uten læreplass får tilbud om læreplasskurs og kvalifiseringskurs. Med disse tiltakene 

følges søkerne tettere opp i formidlingsperioden.  

Resultater opplæring i bedrift

2019 
*)

2018 2017 2016 2015

Fag og svenneprøver, bestått 827 818 735 695 613

Fag og svenneprøver, bestått meget godt 282 290 280 230 277

Fag og svenneprøver, ikke bestått 96 101 112 107 59

Avbrutt opplæring 231 210 211 195 191

*) Foreløpige tall
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Søkere som var uten plass før sommeren fikk tilbud om å delta på praktisk jobbsøkerkurs. De som 

fortsatt sto uten læreplass ved skolestart fikk tilbud om læreplasskurs. I dette systematiserte 

arbeidet med formidling og arbeid for å «tette faglige hull» hos elevene, har det vært fokus på 

arbeidstrening og målrettet søking på læreplass, samt fullføring av fag.  

De som fremdeles står uten læreplass etter endt læreplasskurs får, på lik linje med andre som ikke 

har fått læreplass, tilbud om alternativ yrkesfaglig Vg3 i skole. Både læreplasskurs og alternativ 

Vg3 i skole holdes på Bleiker, Vestby, Jessheim og Skedsmo videregående skoler. Det 

understrekes at målet hele tiden er å få elevene over i ordinær læreplass, og konvertere kontrakter 

til lærekontrakter. Antallet som mottar alternativ Vg3 i skole endres derfor løpende.  

8.2.6 Tettere samarbeid med lokalt arbeidsliv 
I arbeidet med yrkesfagløftet etablerte Akershus fylkeskommune et forsøksprosjekt med fagråd i to 

utdanningsprogram, Teknikk og industriell produksjon og Service og samferdsel. Fagrådet er en 

møtearena for representanter fra lærlinger, elever, skoler, bedrifter, skoleeier og prøvenemnder. 

Formålet med fagråd er å utvikle relevante kvalitetsforbedrende tiltak i fag- og yrkesopplæringen. 

Forsøket ble bestemt videreført fram til Viken 2020, med bakgrunn i evalueringen som ble 

gjennomført våren 2018.  

Prosjektet «Samarbeid skole-arbeidsliv» innen Bygg- og anleggsteknikk er videreført, og vi har 

utvidet med tilsvarende prosjekt i utdanningsprogrammene Service og samferdsel og Helse- og 

oppvekstfag. Formålet er å styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv ved å lette overgangen 

fra skole til læreplass for elevene, å øke rekrutteringen til flere lærefag innen 

utdanningsprogrammene og øke søkningen til utdanningsprogrammene. Opplæringskontorene gir i 

denne samarbeidsavtalen læreplassgaranti til elever som er kvalifisert til å få en læreplass i 

utvalgte fag innen bygg- og anleggsteknikk og service og samferdsel. Samarbeidsavtalen ble i 

2018 signert på nytt med en varighet fram til Viken 2020.  

 Alle skal lære mer 

8.3.1 Kompetanseheving 
For at elever og lærlinger skal lære mer, er kompetanseheving for skoleledere, lærere og 

instruktører/veiledere et sentralt innsatsområde.  

Høsten 2019 er ledergruppeutviklingsprogrammet for ledergruppene videreført. 18 skoler har til nå 

deltatt på fire dagssamlinger med temaene relasjonsbygging, elevsentrert skoleledelse, 

analysekompetanse og endringsledelse. I tillegg startet 19 mellomledere på rektorutdanning under 

den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet i 2019.  

I 2019 startet 160 akershuslærere videreutdanning gjennom den samme ordningen. Utdanningen 

gir studiepoeng og økt formalkompetanse og dekkes gjennom frikjøp/stipend. 8 av disse lærerne 

begynte på lærerspesialistutdanning. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell 

videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet. Kunnskapsdepartementet gjennomfører 

derfor en pilotering i form av funksjonen lærerspesialist, en ordning som i Akershus ble utvidet fra 

19 til 25 i 2019.  
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Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning, eller 

rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Høsten 2019 var det 51 søkere 

som fikk innvilget disse stipendene. Samtidig deltok 18 yrkesfaglærere i kombinert etter- og 

videreutdanning for yrkesfaglærere ved OsloMet med studier i veiledning og coaching eller 

relasjonskompetanse.  

Høsten 2019 fikk 145 realfagslærere etterutdanning i programmering og algoritmisk tenkning i regi 

av NMBU og UiO via Desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Etterutdanningen har vært 

samlingsbasert og vil fortsette våren 2020. Dette for å imøtekomme nye kompetansekrav i 

fagfornyelsen.  

Fagnettverk innen de ulike programområdene og fellesfagene på tvers av skolene gjennomførte i 

november 2019 en heldagssamling for alle lærere i de videregående skolene. Temaet var 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen og de nye læreplanene i 

fagfornyelsen. I tillegg har nettverkene lagt til rette for kortere kurs og relevant faglig oppdatering 

gjennom året. 

I 2019 deltok mer enn 600 personer på kurs for instruktører og veiledere i bedrift. Rundt halvparten 

gjennomførte et grunnleggende 2-dagers kurs der det gis en innføring i hva som sikrer god kvalitet 

i fagopplæringen. Øvrige instruktører og faglige ledere deltok på et 1-dags påbyggingskurs knyttet 

til «vurdering i bedrift» eller andre aktuelle emner.  

8.3.2 Karakterer varierer mellom utdanningsprogram 
Det er viktig for fylkeskommunen å følge med på elevenes karakterutvikling. Figuren viser at det er 

ulik utvikling på de studieforberedende og de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skoleåret 

2018-19. Ved de fem studieforberedende utdanningsprogrammene gikk gjennomsnittskarakteren til 

elevene ned fra grunnskolen til videregående skole, mens ved de yrkesfaglige 

utdanningsprogrammene økte gjennomsnittskarakteren.  

Samtidig ser vi at elevene som starter på studieforberedende utdanningsprogram hadde høyere 

karaktersnitt enn elevene som starter på yrkesfaglige utdanningsprogram.  
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Figur 7 Karakterutvikling i Vg1 skoleåret 2018-19 

 

8.3.3 Eksamen for elever og privatister 
I Akershus fylkeskommune var 45 971 elever og privatister meldt opp til eksamen skoleåret 2018-

2019. Av disse var 13 031 privatisteksamener. Antall privatisteksamener økte med ca. 825 

oppmeldinger fra forrige skoleår. Eksamensoppmeldingene fordelte seg med 7 580 eksamener på 

høsten og 38 391 eksamener på våren.  

Det ble satt 42 158 eksamenskarakterer. Av disse fikk 4,7 prosent strykkarakter. 3 601 oppmeldte 

kandidater møtte ikke til eksamen. Her er det stor forskjell på elever og privatister. Mens 2,2 

prosent av elevene ikke møtte til eksamen, var det 22,1 prosent av privatistene som ikke møtte. 

Det var en høyere andel som ikke møtte til muntlig enn til skriftlig eksamen.  

Våren 2019 ble 100 prosent av skriftlige eksamener levert digitalt, mot 99 prosent året før. Det er et 

mål at flest mulig av skriftlige eksamener skal leveres digitalt.  
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8.3.4 Alternative læringsarenaer 

Forsering av fag 

Akershus fylkeskommune legger til rette for at elever kan få opplæring på et høyere nivå enn hva 

de går på. Ungdomsskoleelever kan ta fag på videregående nivå, og elever på videregående skole 

kan ta fag på universitet/høyskoler. De fleste av disse elevene forserer fagene matematikk og 

engelsk.  

I 2019-20 forserte 375 elever fag fra grunnskolen til videregående opplæring. Noen elever forserer i 

flere fag, og disse elevene tok 420 fag, innen matematikk og engelsk.  

18 elever i akershusskolen startet på forseringstilbudet som tilbys i matematikk ved Universitetet i 

Oslo høsten 2018. Disse gikk opp til eksamen i slutten av april 2019 og besto. Høsten 2019 startet 

29, hvorav 24 fortsatt er i opplæring i desember 2019. Erfaring viser at de elevene fra 

videregående skole som fullfører kurset har jevnt over gode resultater.  

Mulighet for å ta deler av opplæringen i utlandet 

Skolene har internasjonale samarbeidsprosjekter i alle utdanningsprogram. Det er ulike former for 

samarbeid, bl.a. gjensidige elevutvekslinger med skoler i utlandet, utplasseringer for elever i 

yrkesfag, studieturer med fokus på fremmedspråk og ulike former for prosjekt-samarbeid. Tre 

skoler administrerer årsopphold i utlandet for elever i studieforberedende, helse- og oppvekstfag og 

naturbruk.  

Akershus fylkeskommune fikk for femte gang innvilget søknad om ansattmobilitet gjennom EUs 

utdanningsprogram Erasmus+. 49 lærere ved de videregående skolene får midler til studieopphold 

i Europa gjennom kurs og jobbskygging/hospitering i perioden 2019-2021. 11 skoler mottok også 

europeiske lærerassistenter i 2019 gjennom Erasmus+ programmet.  

58 lærlinger i 16 forskjellige fag har blitt formidlet til Danmark, England, Frankrike, Hellas, Irland, 

Italia, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike. Utplasseringene varte i gjennomsnitt 13 uker. Alle 

utplasseringene omfattet arbeidspraksis i bedrift og ble finansiert gjennom Erasmus+ og egne 

midler.  

Skole på byggeplass 

Skole på byggeplass er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Veidekke entreprenør 

AS. Samarbeidet startet i 2012. Målgruppen er ungdom mellom 18 og 25 år, som har droppet ut av 

skolen/står utenfor arbeidslivet. Elevene kommer fra OT/NAV. Opplæringen følger vanlig læreplan 

for Vg2 byggteknikk. Elever som mangler fag fra Vg1 tar dette som privatist ved høst og vår 

eksamen. Veidekke garanterer for 8 læreplasser så sant elevene er kvalifisert når de går ut av Vg2.  

Opplegget har stor grad av fleksibilitet og de som av ulike grunner ikke kommer seg videre får hjelp 

både til å ta opp igjen fag, og hjelp til læreplass på et senere tidspunkt.  

Av de 12 elevene som fullførte i 2019 gikk seks ut i læra, én hadde et forlenget løp til desember 

2019, én fikk jobb, én fullførte et manglende fag på høsten, én fra fjorårets kull fikk læreplass, og to 

følges opp videre i samarbeid med NAV. I 2019 fikk to tidligere elever spesiell hjelp før fagprøven. 

Begge besto.  
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Av kullet som startet høst 2019 manglet 9 fag fra Vg1. I løpet av høsteksamen er det avviklet 33 

privatisteksamener (30 med bestått karakter). Alle 12 er nå ute i praksis i potensielle lærebedrifter 

med mulighet for læreplass. Allerede nå står seks ungdommer (fire fra OT og to fra NAV) på 

venteliste til neste skoleår.  

Lærekandidatordningen 

Lærekandidatordningen innebærer et grunnkompetanseløp der lærekandidaten tegner en 

opplæringskontrakt og får opplæring i bedrift med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- 

eller svenneprøve. Det ble inngått 58 nye opplæringskontrakter i 2019. Ved utgangen av året var 

det 85 løpende opplæringskontrakter. 22 akershuskandidater hadde løpende kontrakt i Østfold, 

Oslo, Buskerud, Hedmark, Aust-Agder, Nordland eller Oppland.  

Det har vært en nedgang med 15 kontrakter i antall løpende kontrakter fra året før.  

De fleste lærekandidatene i Akershus har tegnet kontrakt innen utdanningsprogrammene bygg- og 

anleggsfag, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, restaurant- og matfag, teknikk og 

industriell produksjon, design og håndverk og naturbruk. Fordelt på lærefag tegnes det flest 

opplæringskontrakter i anleggsmaskinførerfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og salgsfaget.  

 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø 

Alle elever og lærlinger i Akershus skal ha et læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser. Vi skal 

jobbe systematisk og kontinuerlig for å forebyggende uønsket adferd og for å sikre alle elever og 

lærlinger et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø.  

Satsing på skolehelsetjenesten og miljøarbeidere ved samtlige videregående skoler i Akershus er 

viktige tiltak for å aktivt forebygge frafall i videregående opplæring. Satsingene skal styrke og følge 

opp øvrige tiltak skolen igangsetter for å ivareta miljøet, opplæringen og trivselen for den enkelte 

elev. I tillegg bidrar både skolehelsetjenesten og miljøarbeidere til å forebygge frafall og til å styrke 

elevenes psykiske helse ved å være et lavterskeltilbud for ungdom, der ungdom er og når de 

trenger det.  

8.4.1 Elev- og lærlingundersøkelsen 
Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlig elev- og lærlingundersøkelsene for å kartlegge elevenes 

og lærlingenes trivsel og læringsmiljø. Elevundersøkelsen er obligatorisk for elever på Vg1. 

Svarprosenten på de videregående skolene i Akershus høsten 2019 var 85,5 prosent. 

Lærlingundersøkelsen gjennomføres også årlig. Undersøkelsen sendes til de som har vært mer 

enn 11 måneder i lære pr. 01.10. 712 lærlinger svarte på undersøkelsen i 2019-20. Dette utgjør 

40,2 prosent av de inviterte og er en nedgang i deltakelsen på 6 prosentpoeng fra året før.  

Svaralternativene i undersøkelsene er presentert på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er mest negativt og 

5 er mest positivt. Indikatorene i undersøkelsene som blir presentert her blir gjengitt som et snitt på 

disse skalaene.  
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Figur 8 Elevundersøkelsen Vg1 

 
Svarskalaen går fra 5 = mest positivt, til 1 = mest negativt 

Resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2019 viser at de fleste indikatorene endrer seg lite fra år 

til år. Men Læringskultur, Støtte hjemmefra og Faglig utfordring har hatt en positiv utvikling det siste 

året.  

8.4.2 Læringsmiljø 
Akershus fylkeskommune har siden 2008 styrket skolehelsetjenesten ved samtlige videregående 

skoler i fylket. Fylkeskommunens styrking av skolehelsetjenesten har bidratt til at de fleste av våre 

skoler nå har en dekning av skolehelsetjeneste på opp mot 80 prosent eller mer. Satsingen på 

skolehelsetjenesten er noe svakere på øvre Romerike.  

For ytterligere styrking av skolehelsetjenesten på øvre Romerike, har fylkeskommunen innledet et 

samarbeid med Ullensaker kommune om kjøp av psykologtjeneste for implementering av 

skolepsykologer ved fem skoler på øvre Romerike. Skolepsykologene veileder og bistår 

helsesykepleier, samt deltar i skolenes tverrfaglige team.  

Det er etablert psykisk helseteam for ungdom på øvre Romerike. Teamet arbeider interkommunalt 

og ledes av skolepsykologene i samarbeid med Ullensaker kommune.  

Samtlige skoler i Akershus har tilsatt miljøarbeider i hel stilling. Satsingen som ble etablert i 2015, 

følges opp av administrasjonen ved at det gjennomføres kompetansegivende nettverkssamlinger 

for miljøarbeidere to ganger i året. Temaene for disse samlingene er forebygging av utenforskap, 

helsefremmende miljøarbeid og rusforebygging.  
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Skolenes arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme hviler på et bredt mandat 

og prioriteres som en del av skolenes kontinuerlige og systematiske forebyggende arbeid med å 

sikre at alle elever får oppfylt sin rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

opplæring. Samarbeidet med relevante kommunale aktører som f.eks. skolehelsetjenesten, politi, 

barnevern og NAV er godt etablert innenfor det forebyggende arbeidet skolene gjennomfører.  

8.4.3 Lavterskeltilbud som gjelder psykisk helse og rus 
Det er opprettet lavterskeltilbud i alle regioner i Akershus, for å ivareta ungdom med særlige 

utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Lavterskeltilbudet skal gi en skjermet opplæring på 

videregående nivå. Lavterskeltilbudene administreres for regionene, henholdsvis ved Lillestrøm, 

Nesbru og Ski videregående skoler. Opplæringen skjer i små grupper. Fylkesrådmannen har 

beregnet aktiviteten til å utgjøre 3,5 årsverk, med en årlig kostnadsramme på 2,5 mill. kr når 

tilbudene er i full drift.  

8.4.4 Mobbing 
Andelen elever som i elevundersøkelsen oppgir at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller 

oftere er gått opp fra 4,3 prosent forrige skoleår, til 5,1 prosent for skoleåret 2019-20.  

Figur 9 Elevundersøkelsen - mobbing 

 

Alle videregående skoler i Akershus har rutiner og handlingsplaner som viser hvordan skolen 

jobber forebyggende for å sikre et godt skolemiljø, forebygge mobbing og krenkelser og hvordan 

skolen skal reagere hvis elever ikke har et godt og trygt skolemiljø.  

Det er opprettet en varslingsknapp på skolenes hjemmesider for varsel om hendelser i 

skolemiljøet. Dette er en digital innretning for varsling som går direkte til rektor. Det er også 

opprettet en egen fane på skolenes nettsider som heter «Skolemiljø». Under denne fanen skal 

elever og foresatte lett kunne finne informasjon om elevens rettigheter til et godt og trygt skolemiljø, 

skolens handlingsplan, informasjon om mobbeombud o.l.  

Figur 10 Lærlingundersøkelsen - mobbing 
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Trivsel og trygt arbeidsmiljø er viktige faktorer for at lærlingen skal få en god opplæringssituasjon i 

bedriften. Undersøkelsen viser at de aller fleste trives godt på arbeidsplassen. Likevel er det alltid 

et mål at alle skal føle seg trygge og ivaretatt i lærebedriften. Det er 4,8 prosent som sier at de blir 

mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, noe som er en økning på 0,1 prosent fra året før. 

Undersøkelsen viser også at det stort sett er andre ansatte som mobber.  

8.4.5 Lærlingundersøkelsen 
Figur 11 Lærlingundersøkelsen 

 
Svarskalaen går fra 5 = mest positivt, til 1 = mest negativt 

Undersøkelsen ble i 2018 kortet ned noe og oppdatert for at den skulle bli enklere å svare på. 

Spørsmålene i lærlingundersøkelsen ble endret i forhold til tidligere undersøkelser. Det gjør at 

undersøkelsene i 2018 og 2019 ikke er sammenlignbar med tidligere lærlingundersøkelser.  

Svarene i undersøkelsen endrer seg lite fra år til år. I AVO brukes blant annet undersøkelsen ved 

oppfølging av opplæringskontorene. Det avholdes oppfølgingssamtaler med opplæringskontorene 

omtrent en gang i året og da velges en del spørsmål fra undersøkelsen som grunnlag for deler av 

samtalen.  

8.4.6 Yrkesfaglig fordypning (YFF) 

YFF er en viktig arena for å få kjennskap til arbeidslivet og da særlig for en del utdanningsprogram 

hvor det er vanskelig for skolen å dekke bredden. Dette er også en arena som er viktig i 

formidlingsprosessen. Opplæringskontorene gir ofte tilbakemelding om at nye lærlinger kan for lite 

om arbeidslivets regler og at skolen ikke forbereder elevene godt nok på dette. YFF er viktig i 

denne sammenheng for å gi elevene en innsikt i hva som kreves av en arbeidstager.  

8.4.7 Opplæring i skole som forberedelse til opplæring i arbeidslivet 

I møte med opplæringskontorene blir dette temaet belyst. Resultatene viser at det er rom for 

forbedringer. Utfordringene blir beskrevet ved at lærere framhever eget fag, mye av utstyret er ikke 

oppdatert og at utdanningsprogrammet er så bredt at elevene ikke får gått i dybden i det aktuelle 

faget. Til tross for at dette oppleves som utfordringer er både lærlinger og opplæringskontor stort 

sett fornøyd med den opplæringen som blir gitt i skolen.   
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9 Transportfylket 

 Veksten i kollektivtrafikken fortsetter 

Ruter As har ansvaret for kollektivtrafikken i Akershus og Oslo på vegne av Akershus 

fylkeskommune og Oslo kommune. Ruter kan vise til totalt 398 millioner reiser i Oslo og Akershus i 

2019. I Akershus har det vært en vekst i antall påstigninger på 3,4 prosent i 2019. Dette er en 

vesentlig økning og kan ses i sammenheng med oppstart av nytt bussanbud på Romerike, 

innføring av del 2 av nytt trafikantbetalingssystem i bomringen i juni 2019, samt styrking av 

busstilbudet i regionen ved ruteendringer i april og oktober. Ca.64 millioner reiser ble foretatt med 

regionbuss i Akershus. Dette tilsvarer en vekst på 3,8 prosent fra 2018. I tillegg ble 4 millioner 

reiser foretatt med båt og ca. 33 millioner reiser ble foretatt med tog. Dette utgjorde totalt 101 

millioner reiser i Akershus i 2019.  

Selv om veksten i 2019 har vært god og utviklingen i markedsandeler viser en økning på et halvt 

prosentpoeng fra 2018, har denne utviklingen vært flat over tid. Økte tilskudd til drift og 

investeringer i kollektivtrafikken er en viktig forutsetning for å lykkes, men vel så viktig er det at 

arealutvikling, fremkommelighetstiltak, bilrestriktive tiltak og infrastrukturutvikling ses i 

sammenheng med kollektivtrafikken. Tilbudsforbedringer alene er ikke nok for å nå målene.  

Tabell 7 Nøkkeltall kollektivtransport 

 

Antall passasjerer i kollektivtransporten i Akershus og mellom Oslo og Akershus har økt totalt med 

92 prosent siden 2007. Biltrafikken i Akershus har i samme periode økt med 11 prosent, og 

befolkningen med 22,4 prosent. Figuren illustrerer relativ utvikling i befolkning, biltrafikk, 

passasjerer på kollektivtransport (regionbuss, båt, tog og flytog) samt vognkilometer fra år 2000 til 

2019. Vognkilometer er summen av antall kilometer kjørt i rute.  

Nøkkeltall kollektivtransport 2019 2018 2017 2016 2015

Påstigende passasjerer regionbuss i Akershus (mill.)  
1)

64,0 61,9 58,7 53,8 49,1

Påstigende passasjerer båt  i Akershus (mill.)  
1)

4,0 3,2 3,7 3,8 3,7

Påstigende passasjerer tog i Akershus (mill.) 33,0 32,4 30,5 30,7 30,4

Sum kollektivreiser (mill.) 101,0 97,5 92,9 88,3 83,2

Kollektivtrafikkens markedsandel (%) 25 24 23 24 21

Vognkilometer for bussruter (mill.) 46 44 40 37 35

Brukere med TT-transport pr. 1.1.2018 (antall) 15 129 14 352 13 878 13 754 13 436

Elever med skoleskyss (antall) 
2)

23 500 23 500 23 500 21 556 21 505

Ferdigstilte gang- og sykkelveier langs fylkesvei (km) 
3)

3,7 8,6 0,8 7,2 11,4

1) For 2018 er metoden for beregning av passasjerer med buss og båt justert. Tidligere metode ga noe lave tall for buss og 

    tilsvarende høye tall for båt. Beregnet med ny metodikk var det 59,3 millioner busspassasjerer og 3,1 millioner båtpassasjerer i 2017.

2) Tallet inkluderer elever både i grunnskoler og videregående skoler som fylkeskommunen har ansvar for.

3) Omfatter også fortausløsninger. Gang- og sykkelveiene innrapporteres det året hele strekningen er ferdigstilt, slik at tallet 

   representerer ikke nødvendigvis ressursinnsatsen det aktuelle året.
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Figur 12 Trafikkutvikling i Akershus 2000-2019 

 
Kilde: Ruter AS. Indeksår 2007 = 100. NSB har endret sin metode for beregning av trafikktall fra og med 2012.  

Historiske tall vil ikke bli justert. Rapporterte trafikktall for 2012 for NSB ble da justert fra 21,7 millioner til 24,4 millioner 

påstigninger. 

Kollektivtrafikkens markedsandel av den motoriserte trafikken i Oslo og Akershus samlet var på 39 

prosent i 2019. Dette var en økning på ett prosentpoeng fra 2018. I Akershus var andelen på 24,5 

prosent, noe som tilsvarer en økning på et halvt prosentpoeng. For Follo, Asker og Bærum og 

Nedre Romerike er det en økning på ett prosentpoeng. På Øvre Romerike er det en nedgang på ett 

prosentpoeng.  

 

Det er statistisk usikkerhet knyttet til både markedsandelene og øvrig statistikk. Figurene og 

tabellene er basert på ulike datakilder, og man kan derfor ikke sammenligne tabellen over 

markedsandeler med figuren som viser trafikkutviklingen.  

Markedsandeler (%) 2019 2018 2017 2016 2015

Markedsandel totalt 39 38 36 37 34

Markedsandel Oslo 56 53 50 52 49

Markedsandel Akershus 24,5 24 23 24 21

   Markedsandel Follo 27 26 26 27 24

   Markedsandel Asker og Bærum 29 28 26 28 24

   Markedsandel Nedre Romerike 23 22 21 21 21

   Markedsandel Øvre Romerike 16 17 16 17 13

Kilde: Ruter AS
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9.1.1 Kundene er tilfredse med kollektivtilbudet 
64 prosent av innbyggerne i Akershus var fornøyd eller meget fornøyd med kollektivtilbudet i 2019. 

Resultatet for 2018 var 65 prosent. Tilfredshet med siste reise måles også. I Akershus var 

kundetilfredsheten om bord på 97 prosent i 2019, mot 96 prosent i 2018.  

9.1.2 Infrastrukturen utvikles 
Akershus fylkeskommune har inngått en bymiljøavtale med Oslo kommune og staten. Gjennom 

denne avtalen forplikter staten seg til å bidra med 50 prosent finansiering av Fornebubanen. 

Bymiljøavtalen skal sikre samarbeid mellom partene for å nå målet i klimaforliket om at veksten i 

persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange 

(nullvekstmålet). Oslopakke 3 inngår i bymiljøavtalen. Bymiljøavtalen vil etter planen bli erstattet av 

en byvekstavtale der også samarbeid om arealutvikling blir et sentralt tema, og der Bærum, 

Oppegård og Skedsmo kommuner er invitert inn som parter. Forhandlinger om byvekstavtalen ble 

gjennomført våren 2019, og forslag til avtale er godkjent av de lokale partene høsten 2019. 

Byvekstavtalen avventer dermed regjeringens godkjennelse for å tre i kraft. 

Fornebubanen 

Reguleringsplan for Fornebubanen i Bærum, fra Fornebu senter til Lysaker, ble vedtatt i 2015. 

Reguleringsplanen for Lysaker stasjon ble vedtatt i 2016. Reguleringsplanen på Oslo-siden ble 

godkjent i januar 2018. Avtalen som regulerer samarbeidet mellom Akershus fylkeskommune og 

Oslo kommune ble politisk behandlet og vedtatt i Oslo kommune i 2016. I henhold til avtalen påtar 

Oslo kommune seg å være byggherre for det videre arbeidet. Oslo kommune har opprettet en 

særskilt Fornebubane-etat til dette formålet ved årsskiftet 2016/17, og arbeidet med forprosjektet 

ble påbegynt i regi av innleid personell fra Sporveien. Ny etatsdirektør tiltrådde i juni 2017. Arbeidet 

med forprosjektet ble ferdigstilt høsten 2018. Forprosjektet har vært gjenstand for ekstern 

kvalitetssikring (KS2). KS2-rapporten ble ferdigstilt i januar 2019. Oslo og Akershus fattet vedtak 

om styringsramme og gjennomføring av prosjektet i juni 2019. 

Kollektivbetjening Nedre Romerike 

Fylkestinget vedtok i 2018 å følge opp Konseptvalgutredning (KVU) for kollektivbetjening på Nedre 

Romerike langs tre akser:  

• Planlegging av metro-/T-baneforlengelse til Lørenskog/Skårersletta. Ruter overleverte en 

forstudie om dette i november 2019.  

• Planlegging av prioritert kollektivtrasé for buss og baneløsning på strekningen Kjeller-

Lillestrøm-Oslo grense. Det pågår arbeid med parsellvise reguleringsplaner for kollektivfelt 

som skal kunne konverteres til en baneløsning på lang sikt.  

• Utrede en tiltakspakke som kan dempe biltrafikken og bygge opp under grønn mobilitet på 

Nedre Romerike, der kollektivtiltak, løsninger for overordnet veinett og tiltak som demper 

biltrafikken skal ses i sammenheng. Et fagnotat ble lagt fram for fylkestinget om dette i juni 

2019.  
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 Skoleskyss 

Akershus fylkeskommune har ansvar for skyss av ca. 11 000 grunnskoleelever og ca. 12 500 

elever i videregående skole. Akershus er det fylket i landet med flest skyssberettigede elever. 

Retten til skoleskyss administreres og organiseres av Ruter. Fylkeskommunens totale kostnad til 

skoleskyss utgjorde i 2019 ca. 330 mill. kr, inkludert spesialskyss med minibuss/drosje hvor det 

både transporteres elever med nedsatt funksjonsevne og elever som mangler et ordinært 

kollektivtilbud.  

 Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordningen) 

TT-ordningen skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som bor i Akershus har et 

transporttilbud. Ordningen er en drosjebasert individuell dør-til-dør-tjeneste. Pr. desember 2019 var 

det 15 129 TT-brukere i fylket og det ble gjennomført 223 964 turer. Totalkostnaden var på 56 mill. 

kr.  

 Innfartsparkering 

Akershus fylkeskommune samarbeidet med Bane NOR, Ruter, Sporveien, Oslo kommune og 

Statens vegvesen om utbygging av innfartsparkeringstilbudet for bil og sykkel i Akershus. En felles 

strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo ble vedtatt av fylkestinget i 2014. Akershus 

fylkeskommune har hatt det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging.  

Mange steder er også kommunene involvert i arbeidet. I 2019 ble det ferdigstilt 282 plasser for 

sykkel og 21 biloppstillingsplasser. Mange av prosjektene som ble finansiert i 2019 forventes 

ferdigstilt i 2020.  

 Drosjetilbudet 

I Akershus var det i 2019 totalt 646 drosjeløyver. Samtlige løyvehavere har tilknytningsplikt til en av 

fylkets åtte drosjesentraler. Drosjeløyver er behovsprøvd, og fylkeskommunen fastsetter antallet 

drosjeløyver i fylket. Oslo og Akershus er et felles kjøreområde, det vil si at drosjene kan ta turer i 

hele området. I 2019 behandlet fylkeskommunen ca. 600 søknader om drosjeløyve inkludert 

ansiennitetsberegning mv.  

Tabell 8 Drosjesentraler og løyver 

 

Drosjesentral og antall løyver

Ordinære 

løyver

 2019

Reserve-

løyver

 2019 
*)

Ordinære 

løyver

 2018

Reserve-

løyver

 2018

Ordinære 

løyver

 2017

Reserve-

løyver

 2017

Ordinære 

løyver

 2016

Reserve-

løyver

 2016

Asker og Bærum Taxi 231 218 16 219 19 211 19

Teletaxi Asker og Bærum (0-TAXI) 41 41 7 78 9 69 7

Ski Taxi 37 32 6 32 6 32 3

Follo Taxi 72 54 16 56 12 56 12

Nedre Romerike Taxi 126 122 13 122 13 125 13

Taxi 3 Romerike 37 24 5 30 5 31 5

Aurskog-Høland og Sørum Taxi 26 18 8 19 7 19 10

Øvre Romerike Taxi 76 50 27 83 23 67 18

Totalt i Akershus 646 88 559 98 639 94 610 87

*) Foreligger ikke tall for fordeling av reserveløyver på drosjeselskap i 2019 pr. mars 2020. Samlet antall reserveløyver var 88.
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 Utvikling av fylkesveinettet 

Akershus fylkeskommune hadde ansvar for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold 

av 1 827 km fylkesvei. Statens vegvesen Region øst var ut 2019 veiadministrasjon for 

fylkeskommunen i fylkesveisaker og utførte oppgavene. Tabellen under viser nøkkeltall for 

veisektoren i Akershus.  

Tabell 9 Nøkkeltall for veisektoren 

 

 Vi tetter hull og forsterker veiene 

Det rutinemessige drifts- og vedlikeholdsarbeidet i Akershus er konkurranseutsatt og gjennomføres 

ved drifts- og vedlikeholdskontrakter med private entreprenører. Entreprenøren har ansvar for 

utførelse, kvalitetssikring, oppfølging og dokumentasjon av tiltak som er nødvendig for å overholde 

kontraktens krav, samt å dokumentere resultatene. Større vedlikeholdstiltak bestilles som 

tilleggsarbeider i driftskontraktene, som egne kontrakter eller eventuelt via rammeavtaler. Av totalt 

474 mill. kr i regnskapsførte drifts- og vedlikeholdsmidler gikk 250,4 mill. kr til driftskontrakter. 

Dekkelegging utgjør den største andelen av vedlikeholdsbudsjettet.  

Ved overtakelsen av tidligere riksveier i 2010 ble fylkeskommunen den største veieieren i 

Akershus. I Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022 omtales innhenting av 

etterslep på fylkesveiene. Det er noen ganger vanskelig å skille mellom ordinært vedlikehold og 

investeringer som også bidrar til etterslepsinnhenting.  

Vedlikeholdsetterslepet er kartlagt, og det arbeides kontinuerlig for å opprettholde og utbedre 

standarden på fylkesveiene. Akershus fylkeskommune har bevilget betydelige midler de siste 

årene til innhenting av etterslep og Statens vegvesen har en strategi for hvilken type etterslep det 

er mest kritisk å få utbedret først. Dekkelegging, rekkverksutbedring og forsterkning er prioritert 

hittil. I tillegg jobbes det med større rehabiliteringstiltak på tunneler og bruer.  

Vegvesenet har utarbeidet en modell for å beregne hvor mye av etterslepet som er innhentet. I 

februar 2013 forelå en etterslepskartlegging for alle landets fylker (Statens Vegvesen rapport nr. 

183). Tallene i rapporten er angitt med gjeldende regler for merverdiavgift (25 prosent) og innført 

fra 01.01.13 (bruttotall). Det oppdaterte grunnlaget viser et anslått samlet behov på om lag 1,2 

milliarder 2012-kr (brutto) i Akershus. Ved utgangen av 2018 ble etterslepet estimert til å være 

redusert med 23 prosent fra 2010. Etterslepet vurderes å være om lag uendret i 2019.  

Nøkkeltall samferdsel 

2018 2017 2017 2016 2015

Fylkesveier (km) 1 831,0 1 827,2 1 825,2 1 826,0 1 825,1

Gang og sykkelveier langs fylkesvei (km) 
 *)

297,8 274,3 261,7 252,3 242,1

Riksveier (km) 438,0 431,4 429,2 429,2 426,2

Gang og sykkelveier langs europaveier og riksveier (km) 72,5 72,5 71,4 69,9 71,7

Km fylkesvei med grusdekke 78,5 78,5 78,5 79,0 79,0

Antall omkomne i trafikken 12 7 10 12 8

Antall skadde fotgjengere og syklister 73 71 60 58 77

*) Tallene er fra Norsk vegdatabank og har etterslep i registreringen i forhold til hva som faktisk er bygget i 2019
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 Vi tilrettelegger for gående og syklende i Akershus 

Det ble i Akershus ferdigstilt 3,7 km gang- og sykkelvei i 2019.  

Utbygging av gang- og sykkelveier i tilknytning til skolene i Akershus er viktige tiltak for å oppnå 

bedre sikkerhet og framkommelighet for skoleelevene og andre trafikantgrupper som ferdes til fots 

eller på sykkel. Rapporten «Trygging av skoleveier i Akershus» ble oppdatert i 2018.  

Andelene som syklet og gikk var på henholdsvis 4 prosent og 16 prosent i 2017. Det foreligger ikke 

tall for 2018 og 2019. Andelene har vært relativt stabile de siste 10 årene.  

 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhetstiltak i 2019 var bl.a. knyttet til holdningsskapende arbeid blant barn og ungdom, 

tilskudd til kommunene for anskaffelser av sykkelpakker, støtte til skoletiltak gjennom «Aktive barn 

- tryggere skoleveg», skilting, sikring av gangfelt eller andre trafikkfeller, samt vegetasjonsrydding 

(vilt-tiltak). Fylkeskommunen gir i tillegg tilskudd til kommunene gjennom ordningen «Aksjon 

skolevei». En omfattende del av trafikksikkerhetsarbeidet skjer i samarbeid med politiet og Trygg 

Trafikk. Totalt 6 kommuner er godkjent som «Trafikksikker kommune».  

På fylkesveinettet gjennomføres strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner. I 2019 ble det gjort 

tiltak på om lag 10 km av fylkesveinettet etter inspeksjon.  

12 personer omkom i veitrafikken i Akershus i 2019. Nesten alle ulykkene har skjedd på fylkesveier 

på Romerike. Antall omkomne i 2018 var 7. På grunn av relativt små tall, er det vanskelig å si noe 

om utviklingstrend for antall omkomne. Tallene for hardt skadde var 40, mot 53 i 2018.  
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10 Kulturfylket 

 Målrettet kulturutvikling 

Akershus fylkeskommune har brukt sine ressurser på kunst- og kulturfeltet til å oppfylle kulturloven 

og styrke kunst- og kulturlivet i Akershus. Satsingsområdene i Kulturplan for Akershus fylke (2016-

2023) har preget utviklingen av de tiltakene som har blitt iverksatt i 2019 og har vært gjennomført 

på alle sektorområder, herunder bibliotek, film, musikk, scenekunst og visuell kunst. I tillegg har 

arbeidet vært forankret i fylkeskommunens overordnede mål for utviklingen av kunst- og 

kulturtilbudet i Akershus.  

10.1.1 Tilskudd festivaler, internasjonalt kulturarbeid og publikumsutvikling 
Akershus fylkeskommune har lyst ut midler til festivaler, internasjonalt kulturarbeid og til arbeid 

med publikumsutvikling. Innenfor disse ordningene har det blitt tildelt til sammen 1,9 mill. kr. Felles 

for alle disse ordningene er at tilskuddsmottakere har deltatt i nettverksmøter for å dele sine 

erfaringer knyttet til ulike typer prosjekter. I arbeidet med publikumsutvikling har fylkeskommunen 

samarbeidet med Norsk Publikumsutvikling og Opinion, bl.a. ved å videreutvikle ungdomspanelet 

YOICE.  

10.1.2 Oppfølging av tilskuddsmottakere 
Alle institusjoner som mottar driftstilskudd har fått oppfølging gjennom to dialogmøter i løpet av 

året. Det samme gjelder for de ulike satsingene innenfor talentutviklingsprogrammene. 

Dialogmøtene har som mål å drøfte ulike muligheter og utfordringer, og i 2019 har særskilt 

overgangen til Viken fylkeskommune vært et viktig tema.  

10.1.3 Ung Musikk 
Ung Musikk (tidligere Follopiloten) er nå etablert i Asker og Bærum i vest, Nittedal, Lørenskog, 

Lillestrøm og Ullensaker på Romerike, og i tillegg har Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Indre 

Østfold, Kongsberg og Øvre Eiker kommet med som pilotkommuner. Bare i Akershus omfatter Ung 

Musikk 9 000 elever og det er ansatt koordinatorer i 20 prosent-stilling i alle regionene, i tillegg til 

en egen koordinator for rytmisk musikk.  

10.1.4 Visuell kunst 
Fylkeskommunen har jobbet med kunstprosjekter i offentlig rom, og det er tildelt regionale 

utviklingsmidler til ny kunsthall i Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter.  

I overgangen til Viken er det etablert en arbeidsgruppe for kunstforvaltning med mål om å ivareta 

kunstsamlingene med god forvaltningspraksis i alle ledd, fra produksjon til formidling. Det er 

gjennomført årsrapportering fra alle virksomheter i Akershus på status og tilstand av kunst 

utplassert fra Akershus fylkeskommunes kunstsamling.  

Det er gitt tilskudd til prosjektet «Bakeriet» i Ås kommune, et lavterskeltilbud for talentutvikling 

innen visuell kunst etter modell av «Showroom MAMA» i Rotterdam. I tillegg er det gitt tilskudd til 

VM i Fischersjakk ved Henie Onstad kunstsenter, med bakgrunn i en interessant kobling mellom 

idrett og kunst som bidrar til publikumsutvikling.  

Som følge av Akershus fylkeskommunes talentsatsinger, er Ung Kunst etablert i Ås kommune. Ung 

Kunst er et fordypningsprogram innen visuell kunst etter modell fra Ung Musikk. Programmet skal 

gå over fire år. 
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10.1.5 Fylkesbiblioteket 
Litteraturfestivalen i Akershus hadde søkelys på mangfold i innhold og uttrykk i 2019. Festivalen 

tilbød for eksempel flerspråklig eventyrstund og dialogmøte med Shazia Majid. Sistnevnte 

arrangement tok utgangspunkt i hennes bok «Ut av skyggene» om innvandrerkvinner i Norge og 

deres liv. Det ble debatt og samtale om dette temaet. Til sammen var det 121 arrangementer på 

folkebibliotekene i Akershus under festivaluka. Over 80 av disse ble levert gjennom 

fylkesbiblioteket. Totalt deltok 6.461 publikummere under Litteraturfestivalen.  

Fylkesbiblioteket mottok prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å arrangere Poesibussen i 

Bokåret 2019. Bibliotekbussen turnerte i fylket for å formidle poesi til innbyggerne og brakte med 

seg et tilrettelagt medietilbud, forfattere og andre formidlere. Poesibussen besøkte Oppegård, Fet, 

Gjerdrum, Ski, Sørum, Frogn, Rælingen, Nesodden, Lørenskog og Ullensaker bibliotek.  

Fylkesbiblioteket har videreført satsingen på formidling av litteratur med bibliotekbussen som arena 

til skoler og barnehager. Dette har inkludert alt fra lesestunder, forfatterbesøk og små forestillinger. 

Samarbeidet med DKS er også videreført etter de gode resultatene i 2018, og blir videreført i 2020. 

I 2019 hadde bibliotekbussen 35 DKS-arrangementer.  

Arbeidet med nettverk for frivillige språkverter ble utvidet i 2019 slik at også frivillige fra kommende 

Viken kunne delta på det siste nettverksmøtet før jul. Dette viktige arbeidet fortsetter i 2020. 

Folkebibliotekene arrangerer språkkafeer hvor frivillige er samtalepartnere for innbyggere som 

ønsker å lære bedre norsk. Fylkesbibliotekets bidrag til de frivillige er å organisere nettverksmøter 

hvor erfaringsdeling og kompetanseheving er et klart mål.  

Fylkesbiblioteket har i 2019 jobbet aktivt med nettkurs som læringsplattform for bibliotekansatte. 

Samarbeidet med Nasjonalbiblioteket fortsatte, og den tekniske løsningen er lansert på 

Nasjonalbibliotekets nettside. Fylkesbiblioteket var i 2019 involvert i arbeidet med fire ulike 

nettkurs. Responsen fra bibliotekmiljøet har vært svært positiv.  

Fylkesbiblioteket arbeidet innen flere områder for å tilrettelegge og koordinere for effektive 

fellesløsninger for bibliotekene i Akershus, bl.a. gjennom tilbudet av e-bøker gjennom appen 

Bookbites. I løpet av 2019 gikk også Østfold og Buskerud over til denne løsningen, slik at 

innbyggerne nå har ett felles e-bok-tilbud.  

Tabell 10 Nøkkeltall fylkesbibliotek 

 

  

Nøkkeltall fylkesbibliotek 2019 2018 2017 2016 2015

Antall møter, kurs, seminarer 33 32 22 35 46

Antall deltakere på møter, kurs, seminarer 1 393 1 188 740 871 1 161

Utlån bibliotekbussen  29 196 38 369 22 878 40 774 59 390

Utlån annet (inkl. Ullersmo) 73 687 56 270 65 265 61 102 54 037

Utlån klassesett 464 502 678 494 587

Utlån e-bøker (totalutlån i Akershus) 89 822 93 915 111 113 74 574 65 393
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10.1.6 Den kulturelle skolesekken (DKS) 
Alle elever i Akershus har fått besøk av kunstnere fra Den kulturelle skolesekken. Det er 

gjennomført 2 316 hendelser på grunnskolene og videregående skoler. Gjennom Yoice-prosjekter 

har DKS jobbet med kartlegging av elevmedvirkning i utvelgelse av produksjoner til videregående 

skoler.  

Den kulturelle skolesekken har gjennomført prosjekter i tett samarbeid med enkelte kommuner. 

Målet har vært å bidra med kompetanse og samtidig delta på kommunenes premisser i deres 

arbeid med samfunnsutvikling på kulturfeltet. Eksempler på gjennomførte produksjoner er Gnist, 

Labyrint, Barnebokbad og Ridderhaugen.  

Den nye portalen til Kulturtanken har blitt iverksatt i 2019. I portalen legges det til rette for at alle 

kunstopplevelser for elever i Akershus skal bli synlig på nett for alle, både opplevelser som 

arrangeres i regi av kommunene og av fylkeskommunen.  

Tabell 11 Forestillinger og tiltak i Den kulturelle skolesekken 

 

10.1.7 Mediefabrikken 
Mediefabrikken har i 2019 gjennomført 18 ulike utviklingsprogrammer, kurs og visninger, lånt ut 

gratis produksjonsutstyr til i overkant av 100 produksjoner, og delt ut produksjonstilskudd til 24 

produksjoner gjennom Viken UNG-stipendet og fire gjennom FilmLab Norge.  

Mediefabrikken har gjennomført aktiviteter både på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 

arenaer. I april og mai ble utviklingsprogrammet «webisodes» avviklet i samarbeid med Filmbasen i 

Stockholm. Screen Talent Europe Pitching Forum samlet i juni tolv talentfulle filmskapere fra Nord-

Forestillinger og tiltak innenfor Den kulturelle skolesekken, 2019

Musikk: Film:

   Produksjoner 17 4    Produksjoner 13 8

   Hendelser 535 26    Hendelser 196 71

   Dager 270 22    Dager 137 48

   Publikum 92 622 1 646    Publikum 8 588 5 872

Visuell kunst: Kulturarv:

   Produksjoner 19 8    Produksjoner 19 7

   Hendelser 409 48    Hendelser 262 61

   Dager 187 30    Dager 164 44

   Publikum 9 518 1 156    Publikum 7 962 4 800

Scenekunst: Litteratur:

   Produksjoner 12 8    Produksjoner 18 8

   Hendelser 255 68    Hendelser 291 69

   Dager 157 40    Dager 154 60

   Publikum 23 153 5 584    Publikum 8 672 5 238

Annet/kunstarter i samspill: Tilrettelagt: Grunnskole og vgs *)

   Produksjoner 2 3    Produksjoner 13

   Hendelser 35 18    Hendelser 110

   Dager 21 17    Dager 102

   Publikum 3 555 1 177    Publikum 2 280

*) Disse tallene er inkkludert i kunstfeltene

Videregående 

skole
Grunnskole

Videregående 

skole
Grunnskole
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Europa under Den Norske Kortfilmfestivalen i Grimstad. Mediefabrikken stod som arrangør for 

fjerde år på. I året som har gått har Mediefabrikken også gjennomført og avsluttet tredje og siste år 

av det det nasjonale talentutviklingsprogrammet FilmLab Norge.  

Regiprogram for unge kvinner, som i 2019 ble arrangert for femte år på rad, er en satsing som ble 

igangsatt for å styrke kvinneandelen innenfor Viken filmsenter og Mediefabrikkens ordninger, men 

også filmbransjen generelt. I 2019 var godt over 50 prosent av filmskaperne som bruker 

Mediefabrikkens ulike tilbud kvinner.  

Mediefabrikken har også jobbet aktivt for styrke rekrutteringen av unge filmskapere med 

flerkulturell bakgrunn. Én av ordningene for dette er «Ulike blikk» som ble gjennomført høsten 2019 

i samarbeid med Viken Filmsenter og Oslo16. Programmet hadde som hensikt å løfte frem nye 

stemmer og ivareta et mangfold av historier og uttrykk.  

For den yngste målgruppen har Mediefabrikken bl.a. gjennomført en filmworkshop for ungdom i 

Bærum. «Spillkveld», regissert av deltakerne ved maraton vant prisen for beste fiksjonsfilm under 

Amandus UNG i Lillehammer 2019.  

 Kulturminner som ressurs for utvikling 

Kulturarven skal være en viktig ressurs for lokal og regional utvikling og verdiskaping. Det regionale 

kulturminnevernet jobber aktivt for at kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas som en integrert 

del i utviklingen av akershussamfunnet. En viktig arena for dette arbeidet er oppfølgingen av 

regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Sentralt i dette arbeidet er også den jobben 

det fylkeskommunale kulturminnevernet gjør i forbindelse med saksbehandling i tilknytning til 

kommunale planer.  

Fylkeskommunen har i 2019 ferdigstilt rulleringen av den regionale planen for kulturminner og 

kulturmiljø; Spor for framtiden og planen ble vedtatt av fylkestinget 25.11.2019. Hovedmålsettingen 

er at planen skal bidra til å integrere kulturminnene i den overordnede arealplanleggingen og i by- 

og tettstedsutviklingen, samt legge føringer for det videre arbeidet med kulturminnevern i Viken 

fylkeskommune.  

Kulturlandskap og kulturmiljøer er en viktig del av vår felles kulturarv og Akershus fylkeskommune 

har på bestilling fra Riksantikvaren gjennom 2019 jobbet med å velge ut kulturlandskap av nasjonal 

interesse (KULA-områder) i Akershus. Fylkeskommunen har jobbet fram 15 KULA-områder som 

skal inngå i et nasjonalt register og representere de viktigste kulturlandskapsverdiene i landet. 

KULA-områdene skal bidra til å tydeliggjøre vesentlige kulturminneverdier i den overordnede 

samfunnsplanleggingen.  

I tråd med formidlingsstrategien for kulturminnevernet er det gjennomført flere skiltings- og 

tilretteleggingsprosjekter. I oktober 2019 ble det avduket fem skilt som belyser historien til Gamle 

Mossevei. Skiltene står på veistrekningen langs Gjersjøen og forteller om veiens betydning og 

historie. Prosjektet var et samarbeid mellom frivilligheten, kommunene Ås og Oppegård og 

Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har også laget en informasjonsfilm tilknyttet temaet.  

Fylkeskommunen har i 2019 også gjennomført en kartlegging av universell utforming på turveier til 

regionale friluftsområder og kulturminner. Dette ble gjort for å synliggjøre mulighetene for alle som 

ønsker å komme seg til større friluftsområder med kollektivtransport. Tilgjengeligheten til 

kollektivholdeplasser ved steder med kulturhistorisk verdi som ble kartlagt var Ingierstrand bad i 
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Oppegård, Vollen og Hvalstrand i Asker, Nansenparken og turvei ved Hennie Onstad på 

Høvikodden i Bærum, Eidsvoll bygningen i Eidsvoll, Nordbytjern i Ullensaker, Fetsund lenser og 

Stasjonsstranda i Fet.  

Pilegrimsleden gir gode resultater i form av stadig flere brukere. Det totale antallet deltagere på 

pilegrimsaktiviteter inkludert vandringer i 2019 er 7 496. Antallet overnattingsdøgn på hoteller og 

pilegrimsherberger i Akershus er 1 407, i tillegg kommer mange uregistrerte pilegrimer som 

overnatter i telt eller gapahuk. Alle 6.-klassinger i Bærum går pilegrim som en del av Den kulturelle 

skolesekken. Fylkeskommunens tilskuddsordning på pilegrimsfeltet har gitt tilskudd til 

arrangementer, etablering av eller oppgradering av tre overnattingssteder, tilskudd til etablering av 

ny pilegrimsled gjennom Asker og Bærum m.m.  

Arkeologisk feltenhet har i 2019 gjennomført 107 store og små arkeologiske prosjekter og 

registreringer. I 42 av registreringene ble det funnet «nye» ikke tidligere kjente automatisk fredete 

kulturminner. Funnprosenten ligger på ca. 40 prosent og til sammen ble det funnet 105 lokaliteter 

med automatisk fredete kulturminner.  
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11 Aktivt liv i fylket 

 Aktivitetsløftet 

«Aktivitetsløftet» - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 ble 

vedtatt i 2016 med et 4-årig handlingsprogram. I 2017 ble dette handlingsprogrammet iverksatt for 

første gang. I regi av handlingsprogrammet ble det igangsatt og gjennomført mer enn 50 ulike 

tiltak.  

Planen og handlingsprogrammet har bidratt til et mer forpliktende samarbeid, om aktivitet og 

naturopplevelser og utvikling av gode og riktige anlegg, i og på tvers av kommuner. Opprettelsen 

av regionalt råd for anlegg og aktiviteter har vært et viktig verktøy i dette arbeidet. 

Handlingsprogrammet har vært organisert under fem utviklingsområder:  

1. Innovative og kreative - i møte med framtiden 

2. Aktive og inkluderende - hele livet 

3. Aktive forflytninger - på sykkel og til fots 

4. Regionale anlegg og rekreasjonsområder - i og på tvers av kommuner 

5. Nærhet til aktivitetsarenaer - i byer og tettsteder 

Følgende mål for økonomiplanperioden 2019-2022 er innarbeidet i planens handlingsprogram:  

1. Bidra til økt verdiskapning, bærekraftig utvikling og god folkehelse 

2. Stimulere til et mangfoldig idretts- og friluftsliv med bred deltakelse 

3. Bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 

11.1.1 Stimulere til økt gange og sykling 
I 2017 ble sykkelstrategien for Akershus implementert inn i «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett 

og friluftsliv 2016-2030». I regi av planens handlingsprogram 2019-2022 ble det i 2019 gjennomført 

over 20 tiltak i tråd med fem utvalgte strategier. Dette er bl.a. realisering av en rekke gang- og 

sykkelveier, samt støtte og realisering av innfartsparkeringer for sykkel, regional sykkelkonferanse, 

sykle til jobben for alle Akershus kommuner, synlig syklistkampanje m.m. Akershus har hatt fokus 

på utviklingsarbeid for å stimulere til sykkel, med bl.a. støtte til et interreg-prosjekt om ledbasert 

reiseliv, med vekt på sykkelleder. I tillegg ble det gjennomført et forprosjekt om bedre kartgrunnlag 

over infrastruktur for sykkel og sykkelveivisning digitalt.  

11.1.2 Legge til rette for idretts- og friluftsaktiviteter for befolkningen 
Utviklingsprosjektet kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Akershus, som startet opp i 2015 

i tråd med den nasjonale satsingen, er forlenget til å vare ut 2019. Prosjektet gir oversikt over 

egnede og verdifulle områder for friluftsliv. Det gjennomføres i kommunene, men ledes av 

fylkeskommunen. I 2019 har alle Akershus-kommunene deltatt i samarbeidet. 13 kommuner har nå 

sluttført prosjektet, seks er i gjennomføringsfasen, de resterende tre er i oppstartsfasen.  

I 2019 ble det fattet vedtak om etablering av to statlige sikrede friluftsområder i fylket. I tillegg ble 

det fordelt 1,81 mill. kr til tilretteleggingstiltak i syv statlige sikrede områder i Akershus.  

I 2019 har vi hatt særlig fokus på universell utforming i friluftsområder. Det er gjennomført en 

omfattende kartlegging av universell utforming i utvalgte friluftsområder. I tillegg ble det avholdt en 
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studietur til Telemark med kommunene i Akershus med fokus på universelt tilrettelagte 

friluftslivsområder i og i nærheten av byer og tettsteder.  

I oppfølging av handlingsprogrammet til «Aktivitetsløftet 2018-2021» er det fordelt 4,3 mill. kr i form 

av aktivitetsmidler til 34 tiltak i regi av kommuner og organisasjoner innen idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet over hele Akershus. Av disse ble det tildelt 1,1 mill. kr til friluftslivstiltak for personer med 

nedsatt funksjonsevne, både aktiviteter og universell utforming i friluftslivsområder. I tillegg ble kr 

210 000 tildelt tiltak som følger opp regional satsing på skilting og merking av turruter.  

I tillegg er det delt ut 2,17 mill. kr i form av statlige aktivitetsmidler til friluftsliv. Dette ga støtte til 44 

ulike tiltak hvor nærmiljø og lavterskel friluftsaktiviteter ble prioritert.  

11.1.3 Fordeling av spillemidler i Akershus 2019 
I 2019 hadde fylkeskommunen gleden av å kunne fordele 174 mill. kr i spillemidler til 129 ulike 

idretts og aktivitetsanlegg i Akershus: Av dette var det 88 ordinære idrettsanlegg og 41 

nærmiljøanlegg. Dette var en økning på 33 mill. kr i forhold til 2018.  

En sentral satsing i 2019 har vært å etablere prosjektet «Kunstgress 2021» hvis mål er å etablere 

mer miljøvennlige kunstgressbaner i Akershus, samt forhindre spredning av gummigranulat fra mer 

enn 100 kunstgressanlegg i Akershus. Dette er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund, SIAT 

NTNU og 4 fylker i Norge. Prosjektet støttes også av Kulturdepartementet.  

Tabell 12 Ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Akershus 

 

11.1.4 Stimulere til aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid 
Fylkeskommunens utfordringsnotat «Frivillighet i Akershus - perspektiver og utfordringer» har 

bidratt til å ta inn nye dimensjoner i fylkeskommunens oppfølging av den nye frivilligheten og ny 

frivillig organisering, som i stadig større grad etablerer seg utover tradisjonelle frivillige 

organisasjoner. I 2019 støttet fylkeskommunen frivilligheten med mer enn 31 mill. kr til både drift, 

utvikling og aktiviteter. Av dette var om lag 27 mill. kr tilskudd til frivillige organisasjoner.  

Ordinære idrettsanlegg Nærmiljøanlegg

Region Tildelt sum
Godkjent 

søknadssum
Region Tildelt sum

Godkjent 

søknadssum

Vest 45 000 000 258 902 000 Vest 3 221 000 5 848 000

Nedre Romerike 34 480 000 147 386 000 Nedre Romerike 2 808 000 5 800 000

Øvre Romerike 34 916 000 156 551 000 Øvre Romerike 2 611 000 4 485 000

Follo 50 332 000 220 847 000 Follo 1 438 000 2 588 000

Sum 164 728 000 783 686 000 Sum 10 078 000 18 721 000
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Tabell 13 Tilskudd til kulturorganisasjoner 

 

 

  

Tilskudd til kulturorganisasjoner 

(Tall i 1 000 kr) Budsjett 2019 Budsjett 2018 Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2015

Tilskudd Akershus idrettskrets (AIK) 4 928 4 812 4 475 4 376 4 312

Tilskudd idrettsmidler - særkretser 1 861 1 820 1 711 1 673 1 649

Tilskudd friluftsorganisasjoner 1 041 876 682 667 649

Idrett og friluftsliv 7 830 7 508 6 868 6 716 6 610

Funksjonshemmedes interesseorganisasjon 3 340 3 302 3 056 2 988 2 944

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 725 719 675 660 651

Tilskudd funksjonshemmedes organisasjoner 4 065 4 021 3 731 3 648 3 595

Tilskudd barne- og ungdomsråd (ABUR) 4 601 4 494 4 176 4 083 4 023

Tilskudd voksenopplæringsorganisasjoner / studiearbeid 711 694 582 569 561

Tilskudd ungdom og fritid 122 119 113 110 109

Tilskudd fellesorganisasjoner voksenopplæring (VOFO) 555 542 510 498 491

Barn og ungdom 5 989 5 849 5 381 5 260 5 184

Akershus Musikkråd 2 907 2 837 2 590 2 532 2 495

Frivillig teatervirksomhet 2 198 2 145 1 945 1 902 1 352

Akershus Kunstforening 689 673 563 550 511

Akershus barne- og ungdomsråd 675 659 600 580 515

Akershus Kulturvernråd 243 237 150 150 150

Akershus Fylkeshusflidslag 613 598 550 550 700

LLH avd. Oslo/Akershus 
*) 830 820 780 780 780

Dissimilis 114 112 100 100 100

Frivillig kulturvern 451 440 0 0 0

Kulturtiltak i institusjoner 553 541 0 0 0

Tilskudd diverse organisasjoner 9 273 9 062 7 278 7 144 6 603

Sum 27 157 26 440 23 258 22 768 21 992

*) LLH = Landsforeningen for lesbiske, homofile, bif ile og transpersoner
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12 Næringsutvikling i fylket 

 Positiv næringsutvikling 

Akershus er fortsatt et attraktivt næringsfylke, ifølge Telemarksforskings regionale analyse for fylket 

i 2019. Arbeidsplassveksten i 2018 var høyere enn det som var å forvente ut fra næringsstrukturen 

alene. Ulike indikatorer for næringsutvikling i årene 2009-2018 (arbeidsplassvekst, produktivitet, 

nyetableringer, lønnsomhet) plasserer næringslivet i Akershus blant de beste fylkene i Norge. Det 

er særlig arbeidsplassveksten, produktiviteten og nyetableringstakten i næringslivet i Akershus som 

trekker opp.  

Antall arbeidsplasser i Akershus økte med mer enn 9 100 i 2018. De strukturelle betingelsene for 

vekst i næringslivet er gode i Akershus, som følge av en gunstig bransjesammensetning og høy 

befolkningsvekst. Drivkreftene for veksten endret seg noe. I og med at også Oslo har hatt langt 

sterkere arbeidsplassvekst enn forventet de to siste årene økte innflyttingen (bostedsattraktiviteten) 

til Akershus samtidig sterkt.  

Akershus har relativt mange nyetableringer med en høy andel innovative bedrifter. Foretakene med 

den høyeste innovasjonsgraden er fortsatt lokalisert i Asker og Bærum, mens innovasjonsklimaet i 

næringslivet fortsatte å være svakest i Follo. Også produktiviteten i næringslivet i Akershus er 

lavest i Follo.  

Regional Innovation Scoreboard (RIS) er EUs indeks for innovasjon og nyskaping og gir et godt 

grunnlag for å sammenligne seg med andre regioner. Den nyeste utgaven av indeksen viser at 

Oslo og Akershus er blant de 10 prosent av europeiske regioner med høyest innovasjonsevne. 

Regionen har tatt steget fra å klassifiseres som en innovasjonsfølger til å være 

innovasjonsledende. Avstanden opp til København, Stockholm og Helsinki er fortsatt stor.  

Figur 13 Innovasjonsevne i europeiske regioner 

 
Kart: EU Regional Innovation Scoreboard 



Årsrapport 2019 for Akershus fylkeskommune 

85 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

 Regional plan for innovasjon og nyskaping 

Til Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus er det utarbeidet 

handlingsprogram og tiltak innenfor alle innsatsområdene i 2019:  

1. Nettverks- og klyngeutvikling 

2. Entreprenørskap og vekstbedrifter 

3. Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon 

4. Tidligfasefinansiering 

5. Kommersialisering av forskningsresultater 

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA utgjør det 

regionale partnerskapet og spiller en sentral rolle i arbeidet med den regionale planen. Partene 

inngikk i 2016 en samarbeidsavtale som forplikter institusjonene til å bidra til utviklingen av de 

regionale innovasjonssystemene, og sammen bidra med innovasjonsperspektiver i de regionale 

utviklingsprosessene. Det regionale partnerskapet har i 2019 videreført jevnlige kontaktmøter og 

koordinering av virkemidler og innsats.  

Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er iverksatt og har sikret 

oppfølging, videreutvikling og forsterking av det næringspolitiske samarbeidet.  

Fylkeskommunens ressurser innen næringsutvikling blir i all hovedsak disponert til prosjekter og 

programmer som skal bidra til å nå fylkeskommunens næringspolitiske hovedmål om et 

internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.  

Samspillet i det regionale innovasjonssystemet i Oslo og Akershus er forsterket, bl.a. gjennom 

programmet «Oslo og Akershus MiT REAP (2018-2020)» Fylkeskommunen deltar sammen med 

bl.a. OsloMet og Oslo kommune. Programmet involverer en rekke aktører og grupper fra næringsliv 

og akademia i Oslo og Akershus og har mål om å møte utfordringer Oslo og Akershus har i 

innovasjonssystemet med kulturelle barrierer for samhandlingen mellom sektorene og 

utviklingsaktørene. Programmet baserer seg på MiT og Boston-miljøets verdensledende praksis og 

teori innen innovasjonsdrevet entreprenørskap. Programmet brukes som et strategisk verktøy i 

utviklingen av velfungerende samspill mellom myndigheter, akademia, etablert næringsliv, 

gründermiljøet og risikokapital.  

Fylkeskommunen fortsatte sin sterke satsing på næringsutvikling i kunnskapsmiljøene på Kjeller, 

Ås og i vestregionen i 2019. Fylkeskommunens innsats, bl.a. gjennom Interregprosjektet The 

Bioeconomy Region (2017-2020), har styrket innovasjon og næringsutvikling i grønne næringer 

ved å stimulere til samarbeid på tvers av bransjer og kunnskapsmiljøer.  

 Regionalt innovasjonsprogram 
Det regionale innovasjonsprogrammet for Oslo og Akershus inngår som ett av flere tiltak i 

handlingsprogrammet for den regionale planen og ble gjennomført i samarbeid med Oslo 

kommune. Programmet lyses ut som en årlig tilskuddsordning for samarbeidsprosjekter som 

bygger opp om felles næringspolitiske målsettinger for Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune, som er fastsatt i den regionale planen for innovasjon og nyskaping og i 

fylkeskommunens økonomiplan.  
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Programmet omfattet til sammen 32 samarbeidsprosjekter innenfor den regionale planens 

innsatsområder. Ressursinnsatsen fra fylkeskommunen var på ca. 12,1 mill. kr. Dette utløste totalt 

ca. 45 mill. kr fra bidragsytere og samarbeidspartnere i prosjektene.  

 FORREGION 

Fylkeskommunen samarbeider med Oslo kommune i Forskningsrådets program for regional 

innovasjon (FORREGION). Innsatsen rettes mot helse/medtech, solenergi, mat og 

læringsteknologi. FORREGION skal mobilisere bedrifter til FoU-basert innovasjon ved å bistå 

bedriftene til å søke midler i regionalt, nasjonalt og internasjonalt virkemiddelsystem. Fire 

kompetansemeglere jobber med dette, og resultatene i 2019 var svært gode. Programmet 

finansierte 15 bedriftsprosjekter hvor bedrift samarbeider med forskningsinstitusjon. Som en direkte 

følge av satsingen ble det sendt 11 søknader til Innovasjon Norge, 20 søknader til SkatteFUNN, 

fem søknader til Horizon 2020, to søknader til Forskningsrådet og tre søknader til regionale 

forskningsfond.  

 Etablerertjenesten i Akershus 

De regionale bykommunene Ullensaker, Skedsmo, Ski, Ås, Asker og Bærum har ansvaret for 

etablerertjenesten i sine delregioner. Avtalene om gjennomføring av tjenesten varer ut 2020. 

Målsettingen er at etablerertjenesten skal bidra til større samhandling og bli et sterkere redskap for 

næringsutvikling tilpasset mulighetene og utfordringene i de enkelte delregionene. Det skal være 

økt fokus på potensielle vekstbedrifter og involvering av etablert næringsliv. I 2019 er det etablert 

flere nye kontorfellesskap (coworkinspaces) for gründere i regi av etablerertjenesten, slik at alle fire 

delregioner i Akershus nå er dekket.  

 Regionalt forskningsfond Hovedstaden 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har et felles regionalt forskningsfond (RFFH). Fondet 

hadde en utlysning til hovedprosjekter i 2019, med til sammen fem innvilgede prosjekter. I tillegg 

hadde fondet fire søknadsfrister for forprosjekter/kvalifiseringsstøtte med total ramme på 

prosjektene på 1 mill. kr. Seks prosjekter fikk innvilget støtte til forprosjekt. Fondet har fulgt opp alle 

aktive prosjekter gjennom året med status, resultater og økonomirapportering. Styrets strategi er 

fortsatt å stimulere til prosjekter der offentlig sektors behov og utfordringer er driver for 

innovasjonsprosjekter i samarbeid med bedrifter og forskningsmiljøer. Fondet ga tilskudd på til 

sammen 25,5 mill. kr i 2019 fordelt på seks forprosjekter og fem hovedprosjekter. Totalt kom det 

inn 19 søknader i 2019.  

RFF Hovedstaden er oppløst fra 31.12.2019. RFF-fondene følger nå den nye regioninndelingen, 

slik at fra januar 2020 er nytt RFF Viken etablert.  
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13 Tannhelse i fylket 

 Mange innbyggere får tilbud om tannhelsetjenester 

Tannhelsetjenesten i Akershus driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis 

tannbehandling til prioriterte grupper. Målsettingen er å gi rett hjelp til rett tid og sette befolkningen i 

stand til å opprettholde en god munnhelse gjennom hele livet. 164 000 av innbyggerne i Akershus 

hadde i 2019 rettigheter til behandling i tannhelsetjenesten og av disse var 157 300 under tilsyn av 

tannhelsetjenesten. Dette utgjør om lag en fjerdedel av alle innbyggere i Akershus.  

Det ble i 2019 behandlet i alt 102 500 pasienter i de prioriterte gruppene. I tillegg kommer 

fengselstannhelsetjeneste, grupper av ruspasienter og noe behandling av voksne betalende 

personer. 558 innsatte er undersøkt/behandlet ved fengslene. Det er gitt tilbud om tannbehandling i 

narkose til 343 personer.  

Tannhelsetjenesten er organisert i fire tannhelsedistrikter (regioner) med 22 ordinære klinikker. I 

tillegg disponeres klinikk på Ahus, Ullersmo og Ila fengsler samt to sykehjem. Alle nye klinikker, og 

klinikker som rehabiliteres tilfredsstiller krav til universell utforming.  

 Tannhelsen hos barn og ungdom er god 

Hovedinntrykket er at tannhelsesituasjonen i Akershus fortsatt er god og tannhelseresultatene i 

hovedsak er på nivå med året før. I Akershus er i overkant av 81 prosent av 5-åringer uten hull.  

I et nasjonalt perspektiv er resultatene for Akershus for 12- og 18-åringer blant de beste i landet. 

For 12- og 18-åringene benyttes antall tenner med hull som en indikator på tannhelsestatus. Blant 

12-åringer var gjennomsnittlig antall tenner med hull 2,30.18-åringene hadde i gjennomsnitt 3,9 

tenner med hull.  

Tabell 14 Tannhelseresultater for ulike aldersgrupper 

 

I tillegg hadde 64 prosent av 12-åringene ingen hull i 2019, og over 32 prosent av 18-åringene har 

aldri hatt hull i tennene.  

  

Tannhelseresultater 2019 

for ulike aldersgrupper Akershus Østfold Oslo Buskerud Vestfold

5-åringer, andel undersøkt helt uten hull 81,1 80,7 74,3 84,9 79,6

SIC-indeks 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner 

med hull (antall)  
*) 2,30 2,52 2,43 1,87 2,38

Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) 3,9 6,2 5,6 5,3 6,4

*) SIC-indeks = Signif ikant karies indeks. Indikatoren angir alvorligheten av behandlingskrevende hull i gruppen 

    av barn/ungdom (f.eks 12-åringer), som har høyest forekomst av behandlingskrevende hull
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 Regionale forskjeller i tannhelsen 

Det er generelt god tannhelse i Akershus, men det er forskjeller i tannhelse mellom kommunene for 

alle de rapporterte års-gruppene. Målet for 5-åringer var at 80 prosent skulle være uten hull, og 

målet ansees som nådd for fylket som helhet, med et resultat på 81,8 prosent. Når det gjelder 

tannhelsedistriktene er de beste resultatene for 5-åringer i Asker og Bærum.  

Figur 14 Prosentandel 5-åringer uten hull i tennene 

 

Figur 15 Gjennomsnittlig antall tenner med hull hos 12-åringer 

 

Akershus hadde en liten forbedring på SIC-indeksen for 12-åringer på 2,3 i forhold til tidligere år. 

Indeksen forteller om gjennomsnittlig antall tenner med behandlingsbehov i den tredjedelen av 

aldersgruppen som har størst behov for behandling. Når det gjelder andelen av 12-åringer med 

størst behandlingsbehov, dvs. med flere enn 4 tenner med hull (%DMFT>4) viser indikator 

regionale forskjeller, og behandlingsbehovet er størst i kommunene Ås, Nannestad, Enebakk og 

Skedsmo. Kommunene Frogn, Hurdal, Oppegård og Gjerdrum har de beste tannhelseresultatene 

blant 12-åringer - målt ved hjelp av alle indikatorer. For 12-åringer hadde alle fire distrikt samme 

resultater på 0,8.  
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Figur 16 Tannhelsedata for 12-åringer 

 

18-åringer i Akershus hadde gjennomsnittlig 2,6 tenner med hull i 2019, og dette er en bedring fra 

året før. Asker og Bærum tannhelsedistrikt har fortsatt best resultat i Akershus, med 2,4 tenner 

med hull i gjennomsnitt. Kommunene i Follo hadde i gjennomsnitt 2,6 tenner med hull. På 

Romerike var det gjennomsnittlig 2,6 og 2,9 tenner med hull på henholdsvis Nedre og Øvre 

Romerike. Alle distriktene, unntatt Follo, har en bedring sammenlignet med året før.  

Figur 17 Gjennomsnittlig antall tenner med hull hos 18-åringer 

 

Andelen av 18-åringer med et stort behandlingsbehov, dvs. med 10 eller flere tenner med hull 

(%DMFT>10), er lite og utgjorde i gjennomsnitt 3,9 prosent. og er en nedgang fra året før. Det er 

også her store forskjeller mellom kommunene. I Frogn er andelen på 1,9 prosent, mens i Hurdal, 

og Ås har over 10 prosent av 18-åringene mer enn 10 tenner med hull.  
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Figur 18 Tannhelsedata for 18-åringer 

 

SIC-indeksen beskriver gjennomsnittlig antall tenner med hull i den tredjedelen av aldersgruppen 

som har dårligst tannhelse. Indeksen varierte mye for 18-åringer i kommuner i Akershus i 2019. De 

beste resultatene for 18-åringer finnes i kommunene Gjerdrum, Nittedal og Nannestad. Hurdal og 

Ås har de største tannhelsemessige utfordringene i dette årskullet. Når det gjelder 15-åringene, er 

det kommunene Rælingen og Hurdal som har de beste resultatene, mens størst utfordring er i 

kommunene Eidsvoll og Aurskog-Høland.  

Figur 19 Indeks for 15- og 18-åringer 
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 Høy andel under tilsyn i de prioriterte gruppene 

Tannhelseloven definerer hvilke befolkningsgrupper eller personer som skal få gratis 

tannbehandling. De som er prioriterte settes i ulike grupper. Det var totalt 163 963 personer i 

prioriterte grupper i Akershus i 2019 og av disse var 155 300 under tilsyn av tannhelsetjenesten.  

Andelen under tilsyn eller dekningsgrad har vært stabil de siste årene. 95,8 prosent av barn og 

ungdom 1-18 år og om lag 71,4 prosent av ungdom 19-20 er under tilsyn i Akershus. Vi har også 

95,6 prosent dekning for psykisk utviklingshemmede over 18 år, viser tall fra KOSTRA.  

 

Når det gjelder dekningsgraden for gruppene C1 og C2, personer i institusjoner og i 

hjemmesykepleie, er tallene i KOSTRA hentet fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det 

er en forsinkelse på tallene på gruppe C2, og vi får ikke rapportert på dette ved nåværende 

tidspunkt. 

Våre egne registreringer for gruppe C1 viser at 87,7 prosent, med rett til fri tannbehandling, er 

under tilsyn. Måltallet i økonomiplan 2019 for gruppe C1 var at over 80 prosent skulle være under 

tilsyn og resultatet ble 87,7 prosent.  

Akershus fylkeskommune har i tillegg kvalitetsindikatorer som har som mål å beskrive i hvilken 

grad den offentlige tannhelsetjenesten gir et regelmessig og oppsøkende tilbud til de prioriterte 

gruppene. Indikatoren viser andel undersøkt/behandlet, og omfatter 12- og 18-åringer, samt gruppe 

B - psykisk utviklingshemmede over 18 år. Indikatoren viser også indirekte hvor stor andel av 

gruppene som uteblir og høyst sannsynlig har falt ut av den offentlige tannhelsetjenestens system 

(drop-out). Tallene for 2019 for Akershus viser en høy dekningsgrad, selv om den for 18-åringer er 

noe lavere enn tidligere år.  

Figur 20 Undersøkt/behandlet siste 3 år, andel i prosent 

 

Gruppe Nøkkeltall tannhelse - dekningsgrad Akershus

Personer under tilsyn (%) 
1)

2019 2018 2017 2016 2015

A Barn og ungdom 1 -18 år 95,8 95,9 95,8 95,6 95,6

B Psykisk utviklingshemmede over 18 år 95,6 96,3 96,1 97,0 95,7

C1 Eldre og uføre i institusjon  
2)

87,7 93,4 77,3 80,0 77,6

C2 Personer i hjemmesykepleie  
2)

85,5 23,5 24,2 24,5

D Ungdom 19 -20 år 71,4 60,6 63,4 82,2 80,2

1) Personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging

2) Ikke tall i KOSTRA for 2018 og 2019, så det er brukt egne tall. For 2019 forsinkelse på tall i gruppe C2.

Undersøkt/behandlet siste 3 år, andel i % 2019 2018 2017 2016 2015

12 - åringer 100 98 100 100 100

18 - åringer 98 99 99 98 98

Gruppe B - psykisk utviklingshemmede 98 98 97 96 97

Tabellen viser undersøkt behandlet siste 3 år, over en 5-års periode
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 Tannhelse og barnevern 

Helsepersonell har en individuell plikt til å varsle når de har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i 

hjemmet, eller hvis det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Tannhelsetjenesten er den 

eneste helseinstans som har regelmessig kontakt med barn og unge gjennom hele oppveksten. 

Offentlig ansatt tannhelsepersonell har en spesiell kompetanse og erfaring når det gjelder å 

behandle barn og unge og er i en unik posisjon til å oppdage barnemishandling og andre former for 

omsorgssvikt.  

I 2019 ble det sendt 86 varsler fra tannhelsetjenesten til foresatte om at det ble vurdert å kontakte 

barnevernet og det ble også sendt 96 bekymringsmeldinger til barnevernet. Det ble sendt flest 

bekymringsmeldinger på Nedre Romerike, enn de tre øvrige distriktene. Det ble sendt ut 14 

bekymringsmeldinger i Follo, og 13 i Asker og Bærum, som var de distriktene med færrest.  

 Folkehelsearbeid 

Tannhelsetjenesten arbeider for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid, og det er et mål å sette 

befolkningen i stand til å bevare en god munnhelse gjennom livet. For å oppnå dette samarbeider 

tannhelsetjenesten med en rekke ulike aktører i kommunene. Tannhelsetjenesten har et 

forpliktende samarbeid med pleie- og omsorgstjenestene og helsestasjonstjenestene i alle 

kommuner. I tillegg er det samarbeid med barnehager, skoler, asylmottak, institusjoner, 

barnevernstjenester, kommunal rusomsorg og folkehelsekoordinatorene i kommunene. Kosthold, 

ernæring, helsefremmende og forebyggende arbeid samt rusforebyggende tiltak er sentrale 

områder. 

«Ny giv» er en økt satsing på tjenestetilbudet til beboere på institusjoner, igangsatt i 2017. 

Satsningen er forankret på flere nivåer, og det er opprettet egne tannhelseteam som avtaler 

månedlig besøk på institusjonene med faste kontaktpersoner både på sykehjem og i 

tannhelseteamet. Tannhelseteamet skal sørge for lett tilgjengelig informasjonsmateriell til de 

ansatte ved sykehjemmene, og det gis informasjon om tilbudet til de pårørende. Ved 

tannhelsetjenestens besøk ved sykehjemmene bistår tannhelsetjenestens personale både med 

opplæring av pleiere og tilsyn med pasientene.  

Tannhelsen i befolkningen er jevnt over svært god, men det er fortsatt noen som har 

tannhelseproblemer. De samme sosiale ulikhetene vi generelt finner i helse, finner vi også i 

tannhelse.  
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Del 3 Økonomisk analyse 
 

Akershus fylkeskommune hadde et positivt driftsresultat også i 2019. Fylkeskommunens 

netto resultatgrad er på 4,6 prosent i 2019, som er høyere enn landsgjennomsnittet på 2,8 

prosent. Vesentlig mindreforbruk på programområdene og høy realvekst i frie inntekter fra 

skatt og rammetilskudd de siste årene, kombinert med lav realvekst i driftsutgifter, har 

bidratt til gode driftsresultater. Bruttoinvesteringer inkl. investeringer hos foretaket AFK 

eiendom FKF er på ca. 1,6 milliarder kroner, herav 1 039 mill. kr innenfor samferdsel og 274 

mill. kr innenfor utdanning.  
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14 Positivt driftsresultat 

 Positivt netto driftsresultat og regnskapsmessig overskudd 

Akershus fylkeskommune har et netto driftsresultat på 420,6 mill. kr i 2019, og dette utgjør 4,7 

prosent av driftsinntektene. Driftsregnskapet viser et overskudd på 194,7 mill. kr.  

Tabell 15 Driftsregnskap for Akershus fylkeskommune 

 

  

Driftsregnskap Regnskap Revidert Opprinnelig Budsjett- Regnskap Regnskap

(tall i mill. kr) 2019 budsjett 2019 budsjett 2019 avvik 2019 2018 2017

Skatt på inntekt og formue -4 838,3 -4 824,1 -4 695,2 14,2 -4 594,2 -4 428,6 

Rammetilskudd -1 703,2 -1 677,9 -1 706,8 25,3 -1 629,9 -1 669,0 

Andre driftsinntekter -2 420,5 -2 320,1 -2 150,6 100,4 -2 143,1 -2 009,6 

Sum driftsinntekter -8 962,0 -8 822,1 -8 552,6 139,9 -8 367,2 -8 107,2 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 3 732,1 3 771,4 3 635,3 39,3 3 522,3 3 418,5

Avskrivninger 280,8 0,0 0,0 -280,8 270,0 233,8

Andre driftsutgifter 4 888,3 4 921,8 4 678,9 33,5 4 516,9 4 401,0

Sum driftsutgifter 8 901,2 8 693,2 8 314,2 -208,0 8 309,2 8 053,3

Brutto driftsresultat  
1)

-60,8 -128,9 -238,4 -68,1 -58,0 -53,9 

Sum finansinntekter -267,6 -189,9 -164,0 77,7 -223,6 -201,9 

Sum finansutgifter 188,6 188,2 186,6 -0,4 171,5 152,7

Resultat finanstransaksjoner -79,0 -1,6 22,6 77,3 -52,1 -49,2 

Motpost avskrivninger -280,8 0,0 0,0 280,8 -270,0 -233,8 

Netto driftsresultat  
2)

-420,6 -130,5 -215,8 290,0 -380,1 -336,9 

Sum bruk av avsetninger -860,8 -697,3 -169,0 163,5 -662,4 -521,3 

Sum avsetninger 1 086,7 822,4 384,8 -264,3 798,3 711,3

Netto interne avsetninger 225,9 125,1 215,8 -100,8 135,9 190,0

Regnskapsmessig 

mer-/mindreforbruk  
3) -194,7 -5,4 0,0 189,2 -244,2 -146,9 

1) Brutto driftsresultat = sum driftsinntekter – sum driftsutgifter (inkl. avskrivninger)

    I brutto driftsresultatet inngår avskrivninger på fylkeskommunens driftsmidler for året. Avskrivninger påvirker dermed 

    brutto driftsresultatet, men blir "nullet ut", slik at netto driftsresultatet er upåvirket av denne kostnaden. Inntekter fra 

    bundne fond trekkes også fra, fordi dette skal avsettes under netto avsetninger.

    Brutto driftsresultat minus avskrivninger = 341,6 mill. kr i 2019

2) Netto driftsresultat = brutto driftsresultat - resultat f inanstransaksjoner (og motpost avskrivninger).

3) Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk = netto driftsresultat – netto interne avsetninger.
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Overskuddet på 194,7 mill. kr framkommer slik:  

Tabell 16 Overskudd i regnskapet 

 

I henhold til delegasjonsreglement for Akershus fylkeskommune anbefales mindreforbruket på 

programområdene (128,2 mill. kr) overført til bruk i 2020, og 60,9 mill. kr foreslås avsatt til 

disposisjonsfond. Av overskuddet må dessuten 5,5 mill. kr brukes til å finansiere investeringer hvor 

utgiftene vil påløpe i 2020.  

14.1.1 Brutto driftsresultat er positivt 
Brutto driftsresultat viser et positivt resultat av driften på ca. 61 mill. kr, som er om lag på samme 

nivå som de to foregående år og utgjør 0,7 prosent av driftsinntektene. Dette er det samme som de 

to foregående år, og om lag det samme som gjennomsnitt for fylkeskommunene i 2019.  

14.1.2 Godt netto driftsresultat 
Netto driftsresultat, som er det viktigste resultatbegrepet for kommuner og fylkeskommuner, er 

positivt med 420,6 mill. kr i 2019. Netto resultatgrad er på 4,6 prosent i 2019, og har de to siste 

årene snudd til å ligge høyere enn gjennomsnittlig netto resultatgrad for fylkeskommunene, som er 

på 2,8 prosent i 2019.  

Akershus fylkeskommune har over tid hatt et relativt svakt brutto driftsresultat. Netto driftsresultatet 

har imidlertid vært styrket i stor grad som følge av utbytte fra Akershus Energi, og har gitt grunnlag 

for å kunne avsette et relativt stort beløp til finansiering av investeringer.  

For å få et netto driftsresultat som gjenspeiler fylkeskommunens reelle økonomiske handlefrihet må 

det korrigeres for midler fylkeskommunen ikke kan disponere fritt. Dette gjelder bundne fond og 

bompenger fra Oslopakke 3 (OP3-midler), som er øremerkede midler gitt av eksterne. Det gjelder 

også premieavvik som er vedtatt avsatt til fond.  

Det korrigerte netto driftsresultatet i 2019 på ca. 411 mill. kr er 78 mill. kr høyere enn i 2018. 

Fylkeskommunens korrigerte netto resultatgrad er 4,6 prosent i 2019, som er høyere enn i 2018 

(3,9 prosent), og bedre enn gjennomsnittet for perioden 2015-2018 (4,1 prosent). For 

fylkeskommunene samlet ligger korrigert netto driftsresultat på 2,9 prosent som er 1 prosent lavere 

enn fjoråret.  

  

Overskudd i regnskapet Beløp

(tall i mill. kr)

Mindreforbruk driftsutgifter på programområdene 128,2

Merinntekter skatt og rammetilskudd 39,6

Utbytte og eieruttak 20,0

Mindreforbruk investeringer / ligger i driftsresultat 5,5

Merinntekt renter / mindreinntekt rentekompensasjon 3,3

Diverse sektoruavhengige utgifter / inntekter -1,9 

Sum 194,7
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I 2019 er realveksten i driftsinntekter 4 prosent, som er vesentlig høyere enn gjennomsnittet på 1,8 

prosent for årene før i 5-årsperioden. Realvekst i utgifter på 3,7 prosent, også vesentlig høyere enn 

gjennomsnittet på 0,8 prosent i samme periode. Driftsutgifter er korrigert for midler som dekkes 

«eksternt», og som ikke påvirker regnskapsresultatet.  

Akershus fylkeskommune har hatt høy realvekst i frie inntekter fra skatt og rammetilskudd 

kombinert med lav realvekst i driftsutgifter, som har bidratt til bedrede driftsresultater i perioden 

2015-2019. I 2019 er netto driftsresultat bedre enn i 2018 også på grunn av høyere finansinntekter 

fra utbytte og renteinntekter på ca. 30 mill. kr, samt bedret driftsresultat for AFK eiendom FKF på 

ca. 6 mill. kr.  

For fylkeskommunene samlet er netto driftsresultat på 2,6 prosent vesentlig lavere enn tidligere år i 

perioden og lavere enn gjennomsnittet for årene 2015-2018 på 4,4 prosent. Beregninger KS har 

gjort for kommunesektoren som helhet, tyder på at endringer i driftsresultatene i stor grad har vært 

forklart av realveksten i frie inntekter. På landsbasis har imidlertid for tredje år på rad driftsutgifter 

vokst mer enn driftsinntekter, slik at kommuneøkonomien er presset. Investeringsaktiviteten og 

gjeldsveksten er fortsatt høy.  

Figur 21 Netto resultatgrad 

 

1) Netto resultatgrad = netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter 
2) Netto resultatgrad korrigert for mva-kompensasjon, premieavvik og bundne fond,  
    og driftsinntekter korrigert for OP3-midler 
3) Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)  
    på netto resultatgrad 

  



Årsrapport 2019 for Akershus fylkeskommune 

97 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

 Fylkeskommunens inntekter i 2019 

Fylkeskommunens samlede inntekter var på ca. 9 220 mill. kr i 2019, som var en realvekst på 4,3 

prosent fra 2018.  

Figur 22 Fordeling av samlede inntekter i 2019 

 

*) Tall for 2018 i parentes. 

14.2.1 Frie inntekter 
Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd er fylkeskommunens klart største inntektskilde, som utgjør 

71 prosent av samlede inntekter i 2019. Frie inntekter var på 6 541 mill. kr i 2019, som er en 

realvekst på 2 prosent fra 2018. Dette er en vesentlig høyere realvekst enn de to foregående år, på 

grunn av ekstraordinært høye skatteinntekter også i 2019 fra økende sysselsetting og fortsatte 

tilpasninger til skattereform. Sysselsettingen har i 2019 vokst klart mest i Rogaland og Oslo og 

Akershus, som har høyest befolkningsvekst.  

I 2019 ble Akershus fylkeskommunes frie inntekter fra skatt og rammetilskudd ca. 39,5 mill. kr 

høyere enn budsjettert. Kommunesektoren fikk en sterkere vekst i skatteinntekter enn anslått så 

sent som i statsbudsjettet i oktober, og i forhold til opprinnelig budsjett økte skatteinntektene med 

143 mill. kr.  

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) var anslaget fra statens side at skatteinntektene ville øke i 2019, 

basert på god skatteinngang så langt i 2019. På bakgrunn av dette ble budsjettet for frie inntekter 

for Akershus i rapport for 2. tertial oppjustert med 100 mill. kr. I oktober ble de sentrale 

vekstanslagene ytterligere oppjustert for fylkeskommunene, begrunnet med økende sysselsetting 

og fortsatt tilpasninger til skattereform med høyere uttak av utbytter enn forventet. Det siste var 

også hovedårsak til merskatteveksten i årene 2015-2018.  
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Skatteinntektene i Akershus fikk i 2019 en realvekst på 2,2 prosent, samt en nominell vekst på 5,1 

prosent, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn for fylkeskommunene samlet. Merskatteveksten for 

2019 videreføres ikke i inntektsanslaget for 2020, men avsettes som engangsmidler på fond.  

Følgende tabell viser noen nøkkeltall med hensyn til de frie inntektene:  

Tabell 17 Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd 

 

De to siste årene har fylkeskommunens skatt- og rammedekningsgrad (korrigert for eksternt 

dekkede utgifter) vært lavere enn i perioden 2015-2017. Dette skyldes ekstraordinært høye 

skatteinntekter i den perioden i forhold til økningen i driftsutgifter.  

Akershus fylkeskommune hadde i 2019 frie inntekter fra skatt og rammetilskudd på kr 10 330 pr. 

innbygger, som utgjør 85 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er vesentlig høyere enn i perioden 

2015-2018.  

14.2.2 Øvrige inntekter 
Salgs- og leieinntekter, øremerkede overføringer fra staten og andre overføringer utgjør ca. 2 420 

mill. kr i 2019, dvs. 26,3 prosent av inntektene, som er 1,3 prosentpoeng høyere andel enn i 2018. 

Det er en realvekst på hele 9,7 prosent, som vesentlig skyldes midler knyttet til regionreformen og 

kollektivtrafikk (OP3-midler og belønningsmidler), samt økning i tildelte spillemidler.  

Utbytte fra Akershus Energi, som ble 160 mill. kr i 2019, er en økning på 20 mill. kr fra 2018. 

Andelen utgjør 1,6/1,7 prosent av driftsinntektene de to siste årene.  

  

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd 2019 2018 2017 2016 2015

Noen nøkkeltall

Andel av totale inntekter (inkl. finansinntekter) (%) 71,0 72,5 73,5 74,1 74,0

Skatt og rammetilskudd pr. innbygger 31.12. (kr) 10 330 9 974 9 902 9 803 9 429

Skatt og rammetilskudd pr. innbygger 31.12. 

i prosent av landsgjennomsnittet (%)
85,2 79,3 80,2 80,4 77,1

Skatt og rammedekningsgrad (%) 
*)

76,0 77,1 77,6 78,9 77,3

Realvekst frie inntekter (%) 2,0 -0,9 0,6 3,0 3,5

*) Andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt og rammetilskudd
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 Fylkeskommunens driftsutgifter i 2019 

Fylkeskommunens driftsutgifter (korrigert for avskrivninger, bruk/avsetninger av bundne fond og 

premieavvik) er på 8 622 mill. kr, noe som er en realvekst på ca. 3,7 prosent fra 2018.  

Figur 23 Fordeling av driftsutgifter i 2019 

 

*) Tall for 2018 i parentes 
 
1) Lønn og sosiale utgifter: Lønninger, pensjon og arbeidsgiveravgift til ansatte i fylkeskommunen.  
    Lønninger til pedagogisk personale i de videregående skolene utgjør en betydelig del av utgiftene. 
 
2) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen: Driftsutgifter utenom lønn der  
    fylkeskommunen selv står for tjenesteproduksjonen. Drift og vedlikehold av fylkesveier og driftsutgifter i  
    videregående skoler utgjør en stor del av disse utgiftene. 
 
3) Kjøp av varer og tjenester som erstatter fylkeskommunal egenproduksjon: Utgifter til tjenester som  
    fylkeskommunen har et ansvar for, men ikke produserer ved hjelp av egne ansatte, f.eks. tilskudd til  
    Ruter AS, tilskudd til lærebedrifter, gjesteelever og fylkeskommunale foretak. 
 
4) Overføringer: Tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete  
    tjenester, f.eks. spillemidler til kommunene og overføringer til frivillige organisasjoner. Mva-utgifter føres  
    også på denne posten og motsvares av tilsvarende inntektspost for mva-kompensasjon. 
 

Lønn og sosiale utgifter har en realvekst fra 2018 til 2019 på 3,1 prosent. Fast lønn fikk en 

realvekst på 2,8 prosent, lønn til vikarer og ekstrahjelp gikk ned med 7 prosent, mens overtid økte 

med 14,3 prosent. Pensjonsutgiftene har en økning på 6,7 prosent, som bl.a. skyldes at 

pensjonsinnskuddet fra arbeidsgiver i Statens Pensjonskasse økte med 1,14 prosentpoeng. En 

forklaring på økt fast lønn og pensjon er også at antall ansatte har økt med 115, herav er 107 

knyttet til utdanning og kompetanse og 101 er pedagogiske årsverk.  

Kjøp av varer og tjenester som inngår i fylkeskommunens tjenesteproduksjon har en 

realøkning på 4,3 prosent fra 2018 til 2019. Økte utgifter til etablering av Viken og økte driftsutgifter 

i videregående skoler og til lærlinger forklarer 46 av 49 mill. kr i realøkning. Drift og vedlikehold av 

fylkesveiene har om lag nullvekst.  
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Kjøp av varer og tjenester som erstatter fylkeskommunens tjenesteproduksjon har en 

realøkning på 0,8 prosent fra 2018 til 2019, som forklares med en økning i overføringene til 

kollektivtrafikk.  

Overføringene har en realvekst på 8,3 prosent fra 2018 til 2019. Økningen skyldes i det alt 

vesentlige økt overføring til Viken-prosjektet med en realvekst på ca. 23 mill. kr og endret mva-

regime for kollektivtrafikken hvor det legges merverdiavgift på tilskuddet til Ruter. Dette øker 

driftsutgiftene med ca. 110 mill. kr, men går netto i null som følge av økt mva-kompensasjon.  

 Finansutgifter og finansinntekter 

Samlede finansutgifter knyttet til gjeldsporteføljen budsjetteres og regnskapsføres som brutto 

utgifter i fylkeskommunen og eiendomsforetakets andel som finansinntekt.  

Tabell 18 Spesifisering av finansposter 

 

Spesifisering av finansposter Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett-

(tall i mill. kr) 2019 2018 2017 2016 2015 avvik 2019

Renteinntekter plasseringer 
1)

-37,7 -28,2 -20,5 -22,2 -23,2 2,7

Renteinntekter AFK eiendom FKF 
2)

-2,6 -1,8 -1,7 -1,5 -2,2 1,1

Rentekompensasjon skoleanlegg / samferdsel -24,6 -25,1 -18,1 -22,5 -25,9 -1,4

Utlån Galleriet AS 
3)

-4,0 -3,4 -3,2 -3,4 -5,4 0,5

Sum finansinntekter  
5)

-69,0 -58,5 -43,5 -49,6 -56,6 2,9

Renteutgifter 
1)

66,2 57,7 62,9 70,3 61,5 1,3

Renteutgifter finansiell leasing 
6)

48,8 49,7 19,8 0,0

Avdragsutgifter 
6)

48,5 42,5 50,7 42,0 45,0 -0,2

Avdragsutgifter - finansiell leasing 
6)

15,3 14,3 6,8 0,0

Avdragsutgifter - investeringsregnskap AFK eiendom FKF 144,0 133,0 117,9 127,0 151,7 0,0

Avdragsutgifter - investeringsregnskap forskutteringer 
6) 

40,0 0,0 20,0 0,0

Rente- og avdragsutgifter AFK (inkl. AFK eiendom FKF) 362,8 297,2 278,0 239,3 258,1 1,1

Netto finansutgift (inkl. AFK eiendom FKF) 293,8 238,7 234,6 189,7 201,5 4,1

Renteinntekter overført fra AFK eiendom FKF 
 4)

-49,1 -42,7 -46,6 -50,8 -51,5 0,0

Avdrag overført fra AFK eiendom FKF 
 4)

-144,0 -133,0 -117,9 -124,3 -151,7 0,0

Rente- og avdragsutgifter AFK (ekskl. AFK eiendom FKF) 169,7 121,5 113,6 64,2 55,0 0,0

Netto finansutgift (ekskl. utbytte Akershus Energi AS) 103,3 64,8 71,8 16,1 0,5 4,1

Utbytte Akershus Energi AS -160,0 -140,0 -115,0 -109,0 -130,0 0,0

Netto finansinntekt (inkl. utbytte Akershus Energi AS) -56,7 -75,2 -43,2 -92,9 -129,5 4,1

1) Renteinntekter og renteutgifter er i tabellen korrigert for  regnskapsteknisk bruttoføring av rentebytteavtaler, som "blåser opp" tallene på begge sider.

2) Renteinntekter ført i AFK eiendom FKF sitt regnskap

3) Galleriet AS = selskapet som eier fylkeskommunens lokaler i Galleriet

4) Renteinntekter overført fra AFK eiendom FKF (49,1 mill. kr) gjelder foretakets andel av samlede renteutgifter på lånegjeld. 

    Foretakets andel av avdrag skal i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene føres som utgift og inntekt i investeringsregnskapet hos AFK  

    og i driftsregnskapet hos eiendomsforetaket.

5) Finansinntekter er inkl. rentekompensasjon for skoleanlegg, men korrigert for tippemidler og renteinntekter (øremerkede midler) knyttet til Oslopakke 3.

    Tallene i tabellen avviker derfor noe fra sumtall i hovedoversikten.

6) I tillegg til "ordinære" avdrag er det ført hhv 48,8 mill. kr og 15,3 mill kr i renteutgifter og avdrag som gjelder f inansiell leasing (Jessheim vgs) 

    samt 40 mill. kr i investeringsregnskapet for tilbakebetaling vedr forskutterte veiprosjekter.  

    Forskutteringsprosjekter dekkes i første omgang ved tilsvarende bruk av lånemidler
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Rente- og avdragsutgifter av samlet lånegjeld (inkl. AFK eiendom FKF) er i 2019 på 362,8 mill. kr. 

Dette er netto 65,6 mill. kr høyere enn i 2018, som skyldes 7,6 mill. kr i økte renteutgifter og 58 mill. 

kr i økte avdrag, herav er 40 mill. kr knyttet til tilbakebetaling forskutterte veiprosjekter. De 

«ordinære» renteutgiftene er ca. 8,5 mill. kr høyere, som i hovedsak skyldes noe høyere rentenivå i 

2019. Samlede renteinntekter på 69 mill. kr ligger ca. 10,5 mill. kr høyere enn fjoråret. Dette 

skyldes høyere likviditet og rentenivå. Netto finansutgifter for fylkeskommunen (inkl. AFK eiendom 

FKF) er som en konsekvens av dette 55 mill. kr høyere enn i 2018, og har i perioden 2015-2019 

økt med ca. 92 mill. kr.  

I perioden 2015-2019 økte avdragsutgiftene med ca. 51 mill. kr, mens renteutgifter på ordinær 

lånegjeld ikke har økt vesentlig. Dette skyldes i hovedsak et stadig lavere rentenivå i perioden, med 

noe økning igjen i 2019.  

Årsresultatet for netto finansutgifter av lånegjeld og renteinntekter av likviditet har et positivt avvik 

på ca. 4 mill. kr i forhold til budsjett. Dette skyldes høyere renteinntekter samt noe lavere inntekter 

fra rentekompensasjonsordningene. For nærmere kommentarer til finansforvaltningen vises til 

finansrapport i kapitlet «Gjeld og likviditet».  

Figur 24 Rente- og avdragsbelastning 

 

1) Brutto rente- og avdragsbelastning = brutto rente- og avdragsutgifter i prosent  
    av driftsinntekter 
2) Avdragsprofil = avdrag i prosent av lånegjeld (inkludert tilbakebetaling av  
    forskotteringer fylkesvei og finansiell leasing av Jessheim videregående skole) 

 

Rente- og avdragsbelastningen for fylkeskommunen (inkl. AFK eiendom FKF) ligger på 3,5 prosent 

i 2019, mens gjennomsnittet for fylkeskommunene ligger på 5 prosent. Størrelsen på avdrag ligger 

for Akershus fylkeskommune på 7,9 prosent i 2019. Avdragsutgifter for den ordinære lånegjelden 

alene (serielånprinsipp), ligger på 4,9 prosent i 2019. Gjennomsnittet for alle fylkeskommunene 

uten Oslo sin avdragsprofil i 2019 er på 3,3 prosent. Akershus fylkeskommune betaler avdrag 

utover lovpålagt minstegrense.  
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Akershus fylkeskommune har lav gjeldsbelastning sammenlignet med de andre fylkeskommunene. 

I 2019 er gjeldsbelastningen på om lag 44 prosent av driftsinntektene, mens gjennomsnittet for 

fylkeskommunene ligger på 86 prosent. Fylkeskommunens egenkapital har vært relativt høy og 

andelen driftsinntekter som er bundet opp av finansutgifter har vært stabil.  

KS vurderer et gjeldsnivå på opp mot 60-70 prosent av driftsinntektene som lite bærekraftig, men 

hva som er bærekraftig nivå er også avhengig av rentenivået og egen evne til å betjene gjeld. Økt 

gjeldsnivå for Akershus fylkeskommune vil uansett i sin tur redusere handlingsrommet på 

driftsbudsjettet.  

 Pensjon og premieavvik 

Ansatte fra Akershus er medlemmer av enten Akershus fylkeskommunale pensjonskasse eller 

Statens pensjonskasse. I 2019 var pensjonspremien til betaling på 320,8 mill. kr. Beregnet 

pensjonskostnad for 2019 var 374,4 mill. kr.  

Reguleringspremien fra Akershus fylkeskommunale pensjonskasse var på 79,8 mill. kr. Denne ble i 

sin helhet dekket av premiefond i pensjonskassen. Dermed ble denne kostnaden ikke belastet 

regnskapet for 2019.  

Akkumulert premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift pr 31.12.19 er 242,0 mill. kr. Dette er forskjellen 

mellom pensjonskostnaden og innbetalt premie. Premieavvik som har oppstått de siste årene blir 

kostnadsført med en fordeling over syv år. Premieavviket vil derfor belaste driftsregnskapet i flere 

år framover. Fylkeskommunen har valgt å avsette midler til denne framtidige kostnaden. Pr. 

31.12.19 var det avsatt 282,8 mill. kr til disposisjonsfond til dekning av premieavvik.  

 Frie fond 
Tabell 19 Disposisjonsfond og ubundet investeringsfond 

 

Samlet disposisjonsfond utgjør ca.1 008 mill. kr ved utgangen av 2019, som er ca. 11 prosent av 

driftsinntekter. Herav utgjør fond til dekning av premieavvik/pensjonspremie 351 mill. kr. Fond til 

dekning av premieavvik har likviditetsmessig positiv virkning så lenge det ikke er brukt, men 

midlene er reservert til inndekning av framtidige negative premieavvik. Pensjonspremiefondet er 

reservert til betaling av framtidig pensjonspremie som avlaster Viken fylkeskommunes budsjett.  

  

Disposisjonsfond og ubundet investeringsfond pr. 31.12.

(tall i mill. kr) 2019 2018 2017 2016 2015

Reservefond 453,7 485,8 379,5 369,3 246,3

Klima- og miljøfond 52,5 41,0 58,7 68,3 42,3

Pensjonspremiefond 68,3 31,2 39,5 26,8 26,8

Fond til dekning av premieavvik 282,8 334,5 391,4 391,3 421,8

Infrastrukturfond samferdsel vedlikehold 150,6 109,8 160,2 159,1 136,0

Sum disposisjonsfond 1 007,9 1 002,3 1 029,3 1 014,8 873,2

Sum ubundet investeringsfond 37,1 44,8 21,8 0,0 0,0
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Fra reservefond, infrastrukturfond og klima- og miljøfond på ca. 656,8 mill. kr, er det for Viken 

fylkeskommune vedtatt brukt netto ca. 120 mill. kr til ulike tiltak i økonomiplanperioden 2020-2023. 

På klima- og miljøfondet er ca. 6,6 mill. kr udisponerte midler, og det er avsatt ytterligere 40 mill. kr 

i økonomiplan 2020-2023.  

Fondsreserver på reserve-, klima- og miljøfond og infrastrukturfond til samferdselsformål utgjør ca. 

7,3 prosent av Akershus fylkeskommunes driftsinntekter. Nivået på disposisjonsfond på landsbasis 

for fylkeskommunene ligger på 9,8 prosent i 2019.  
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15 Realøkning på tjenesteområdene 

 Regnskapsresultat og realendringer 
Tabell 20 Regnskap og realendringer 

 

PK/

PO

Budsjett og regnskap 

(tall i mill. kr, inkl. interne overføringer)

Regnskap 

2019

Revidert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Budsjett-

avvik 2019

Forbruk 

i %

Regnskap 

2018  1)

Realendr. i % 

2018-2019  2)

1A Politisk styring 22,0 31,2 31,4 9,2 70,5 24,8 -14,0 

1B Fylkesadministrasjonen og adm.lokaler 339,0 351,1 291,0 12,1 96,6 316,0 4,1

1C Fellesutgifter fylkeskommunen 40,6 44,1 38,1 3,5 92,0 36,7 7,4

1D Kontrollorganer 7,5 7,9 7,9 0,3 95,8 7,3 -0,6 

PO 1 Sentrale styringsorganer 409,1 434,3 368,3 25,1 94,2 385,0 3,2

2A Videregående skoler 3 749,1 3 803,4 3 622,7 54,3 98,6 3 536,3 2,9

2B Sentrale avsetninger opplæring 108,6 107,8 123,1 -0,8 100,7 91,9 14,7

2C Gjesteelever 16,5 20,2 20,2 3,7 81,7 22,5 -28,8 

2E Opplæring i fengsler 0,2 0,2 0,0 0,0 100,0 0,2 28,3

2F Folkehøgskoler 27,5 30,0 27,9 2,5 91,7 25,8 3,4

2G Opplæring i sosial-medisinske institusjoner 19,3 19,9 18,7 0,6 97,2 17,6 6,5

2H Veiledningssentra 84,5 84,7 81,0 0,2 99,8 80,1 2,4

2I Fagopplæring 287,1 277,0 284,5 -10,1 103,7 270,8 3,0

2J Forsøks-og utviklingsarbeid -26,1 -16,3 51,6 9,8 159,8 -21,5 17,7

2K IKT i opplæringen 24,2 22,9 25,3 -1,3 105,6 21,2 10,4

2L Andre formål i opplæringen 15,6 17,7 32,5 2,1 88,4 21,6 -29,8 

2M Fagskoler -1,6 -1,6 8,4 0,0 100,0 5,0 -131,0 

2N Voksenopplæring 1,8 1,6 1,6 -0,1 108,0 1,1 52,8

2O Eksamen og dokumentasjon -3,1 -2,4 9,2 0,7 131,3 -0,2 1 155,3

PO 2 Utdanning og kompetanse 4 303,6 4 365,1 4 306,8 61,4 98,6 4 072,5 2,6

3B Næring og nyskapning 24,8 25,7 24,4 0,9 96,6 21,8 10,6

3E Regionalt og internasjonalt samarbeid 9,9 15,7 12,5 5,7 63,4 13,4 -28,0 

3G Klima og miljø 3,5 4,5 14,0 0,9 79,2 1,8 86,1

3U Østlandssamarbeidet 0,0 0,0 0,0 -0,0 -    0,0 -

PO 3 Plan, næring og miljø 38,3 45,8 50,8 7,5 83,5 37,0 0,4

4A Tannhelse 240,4 243,1 237,9 2,7 98,9 224,5 3,9

PO 4 Tannhelse 240,4 243,1 237,9 2,7 98,9 224,5 3,9

5A Kultur 87,0 87,9 82,0 0,9 99,0 73,0 15,8

5B Idrett og friluftsliv 12,0 17,3 11,7 5,2 69,7 7,4 58,0

5C Frivillighet 29,1 33,1 33,5 4,0 87,9 29,4 -4,1 

5D Kulturminnevern 37,3 41,8 39,2 4,5 89,3 33,7 7,5

5E Folkehelse 17,3 17,9 17,2 0,5 97,0 20,0 -15,7 

PO 5 Kultur, frivillighet og folkehelse 182,7 197,9 183,6 15,2 92,3 163,5 8,5

7A Løyver, TT-transport og bane 55,2 53,4 54,2 -1,8 103,5 53,4 0,3

7B Planlegging og utvikling 3,4 13,7 6,0 10,4 24,5 3,4 -4,4 

7C Kollektivtransport 1 008,2 1 011,3 1 008,8 3,1 99,7 981,6 -0,3 

7E Fylkesveier 488,4 493,0 478,3 4,7 99,0 463,6 2,3

PO 7 Samferdsel og transport 1 555,2 1 571,5 1 547,3 16,3 99,0 1 502,0 0,5

Totalt programområder 1-7 6 729,3 6 857,6 6 694,7 128,2 98,1 6 384,4 2,3

1) Regnskap 2018 er korrigert for funksjonsendringer ved utregning av realendringer. Funksjonsendringene kan f.eks. være større

    oppgaveendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd eller overføringer mellom programkategorier.

2) Ved beregning av realendring fra 2018 til 2019 er det brukt en lønns- og prisvekst på 3,0 prosent.
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Regnskapet for 2019 viser en realøkning på 2,3 prosent i forhold til året før for tjenesteområdene 

totalt (programområdene 1-7). I det følgende redegjøres det for regnskapsresultatet hovedsakelig 

knyttet til de ulike programkategoriene innenfor hvert programområde (PO).  

15.1.1 PO1 Sentrale styringsorganer 
Programområdet har en realøkning i netto driftsutgifter på 3,2 prosent fra 2018 til 2019, og 

regnskapet viser et samlet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 25,1 mill. kr.  

Politisk styring har en realnedgang på 14 prosent. Dette skyldes reduksjon i antall politiske møter. 

Det ble i forbindelse med regionreformen opprettet fellesnemnd, og utgiftene til dette ble ført på 

Viken-prosjektet og ikke på programområde 1. Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på 9,2 

mill. kr, som overføres til Viken fylkeskommune i 2020.  

Fylkesadministrasjonen har en realøkning på 4,1 prosent. Realøkningen skyldes i hovedsak økte 

utgifter i forbindelse med arbeidet knyttet til sammenslåing av de tre fylkeskommunene Akershus, 

Buskerud og Østfold. Regnskapsresultatet viser likevel et mindreforbruk på 12,1 mill. kr, som 

overføres til Viken fylkeskommune i 2020.  

På fellesutgifter fylkeskommunen er det en realøkning på 7,4 prosent og regnskapet viser et 

mindreforbruk på 3,5 mill. kr, som i hovedsak skyldes prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2019.  

15.1.2 PO2 Utdanning og kompetanse 
Programområdet har en realøkning i netto driftsutgifter på 2,6 prosent fra 2018 til 2019, og 

regnskapet viser et samlet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 61,4 mill. kr.  

I de videregående skolene er det en realøkning på 2,9 prosent som kan forklares med en 

elevtallsvekst fra høsten 2018 som gir økte utgifter med helårsvirkning for 2019 og ytterligere 

elevtallsvekst høsten 2019. Gjennomsnittlig kostnad pr. elev (nettoutgift pr. faktisk elev i faste 

priser) er på kr 136 200 i 2019. Realutgiften pr. elev har økt med 2 prosent. Dette kan skyldes at 

andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, som er dyrere pr. elev enn studieforberedende 

utdanningsprogram, har økt. Samlet fikk de videregående skolene en besparelse på 54,3 mill. kr i 

2019. Av denne besparelsen utgjør om lag 5,9 mill. kr ubrukte budsjettmidler til prosjekter som ikke 

er fullt ut gjennomført i 2019 og som fortsetter i 2020.  

Sentrale avsetning opplæring har økte utgifter på 16,7 mill. kr, dvs. en realøkning på 14,7 

prosent som skyldes økte leieutgifter av brakker i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter ved 

skolene og kostnader vedrørende bygg. Regnskapsresultatet viser et merforbruk på 0,8 mill. kr.  

Gjesteelever omfatter kjøp og salg av opplæringsplasser med andre fylkeskommuner/kommuner. 

Utgiftene er redusert med 6 mill. kr, dvs. en realnedgang 28,8 prosent. Årsaken til nedgangen er 

lavere utgifter for barn i barnevernsinstitusjoner i andre fylker og høyere inntekter for barn i 

barnevernsinstitusjoner i Akershus enn i 2018.  

Folkehøgskolene har et høyere forbruk enn i 2018 på 1,7 mill. kr, dvs. en realøkning på 3,4 

prosent. Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på 2,5 mill. kr.  

Opplæring i sosialmedisinske institusjoner består av Solberg skole og de har et høyere forbruk 

enn i 2018 på 1,7 mill. kr, dvs. en realøkning på 6,5 prosent.  Regnskapsmessig mindreforbruk er 

på 0,6 mill. kr i 2019.  
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Veiledningssentra har en realøkning på 2,4 prosent. Regnskapsresultatet viser tilnærmet balanse 

med et mindreforbruk på kr 153 000.  

Fagopplæringen har økte utgifter på ca. 16 mill. kr, dvs. en realøkning på 3 prosent fra 2018. 

Dette skyldes i hovedsak økt antall lærlinger. Regnskapsresultatet viser et merforbruk på 10,1 mill. 

kr.  

Forsøks- og utviklingsarbeid fikk en økning i utgifter med 4,6 mill. kr, dvs. en realøkning på 17,7 

prosent fra 2018. Dette skyldes at flere prosjekter har kommet i gang i 2019. Regnskapsresultatet 

viser et mindreforbruk på 9,8 mill. kr, som vil bli overført til 2020.  

IKT i opplæringen fikk en økning i utgifter på 3 mill. kr, dvs. en realøkning på 10,4 prosent som 

skyldes økte utgifter til elev-PCer pga. at antall elever som kjøpte datamaskiner gjennom de 

fylkeskommunale rammeavtalene er høyere. I tillegg er det noe økte utgifter til administrative IT 

systemer. Regnskapsresultatet viser et merforbruk på 1,3 mill. kr.  

Andre formål i opplæringen har en reduksjon i utgifter på 6 mill. kr, dvs. en realnedgang på 29,8 

prosent som skyldes mindreutgifter til AFP-pensjon pga. omlegging av ordning og teknisk føring.  

Fagskoler har en reduksjon i netto utgifter på 6,6 mill. kr fra 2018 til 2019, dvs. en realnedgang på 

131 prosent. Dette skyldes at tilskuddet fra staten er økt pga. omlegging av ordningen. Den 

fylkeskommunen som har det faglige ansvaret for utdanningen får nå tilskuddet uavhengig av hvor 

studenten bor. Dette har slått positivt ut for Akershus fylkeskommune.  

Voksenopplæringen har økte netto utgifter på kr 700 000, dvs. en realøkning på 52,8 prosent som 

skyldes flere elever.  

Eksamen og dokumentasjon består av midler som overføres til skolene i løpet av året. 

15.1.3 PO3 Plan, næring og miljø 
Programområdet har en realøkning i netto driftsutgifter på 0,4 prosent fra 2018 til 2019, og 

regnskapet viser et samlet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 7,5 mill. kr.  

Mindreforbruket kan hovedsakelig knyttes til regionalt samarbeid (by- og tettsted, regional 

planlegging, og skolestrukturprosjektet).  

Næring og nyskaping har en realøkning på 10,6 prosent. Dette skyldes litt større aktivitet i 2019. 

Budsjettavvik på 0,9 mill. kr kan forklares med tiltak som ikke ble igangsatt på slutten av året, men 

utsatt til 2020.  

Regionalt og internasjonalt samarbeid har en realnedgang på 28 prosent. Dette skyldes lavere 

aktivitet i 2019 pga. høyt fokus på Viken-arbeid, og det har derfor ikke vært anledning til å 

iverksette mange nye prosjekter. Budsjettavvik på 5,7 mill. kr skyldes mindreforbruk på by- og 

tettsted, mindreforbruk på regional planlegging, samt mindreforbruk på skolestrukturprosjektet.  

Klima og miljø har en realøkning på 86,1 prosent. Dette skyldes i hovedsak arbeid med 

miljøfyrtårn-sertifisering, som ble startet opp i 2019 og avsluttet med fullført sertifisering av 

fylkesadministrasjonen (som hovedkontor), samt to skoler.  
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Det har vært en økning i utbetalinger fra klima- og miljøfondet fra 17,7 mill. kr til 25 mill. kr. Det 

skyldes i hovedsak økt utbetaling av tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Ved 

utgangen av 2019 er fondets udisponerte midler 6,6 mill. kr. Aktivitet som finansieres av miljøfondet 

vises ikke i netto driftsresultat.  

15.1.4 PO4 Tannhelse 
Tannhelsetjenesten har netto driftsutgifter på 240,4 mill. kr i 2019. Dette er en realøkning på 3,9 

prosent fra 2018. Det reviderte budsjettet er økt med ca. 5,2 mill. kr. som skyldes overføring av 

mindreforbruk fra 2018.  

Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på 2,7 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Ved en 

inkurie ble ikke ubrukte tilskuddsmidler knyttet til drift av tannklinikker ved fengsler avsatt til bundet 

fond. Det utgjør 0,5 mill. kr for begge fengslene til sammen. Dette overføres til 2020 på 

disposisjonsfond. 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at tannhelsetjenesten ikke klarte å bruke opp overskuddet fra 

tidligere år, merinntekter på sykepengerefusjon og besparelser på lønnsbudsjettet.  

15.1.5 PO5 Kultur, frivillighet og folkehelse 
Programområdet har en realøkning i netto driftsutgifter på 8,5 prosent fra 2018 til 2019, og 

regnskapet viser et samlet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 15,2 mill. kr.  

Kultur har en realøkning på15,8 prosent. Dette skyldes i vesentlig grad økningen fylkestinget 

vedtok med satsing på talentutvikling og nytt dansekompani i ØP 2019-2022. Programkategorien 

har et mindreforbruk på 0,9 mill. kr. Dette er ca. 4 mill. kr akkumulert til nytt Akershus kunstsenter, 

samt et merforbruk på kulturformidling og produksjon på ca. 3 mill. kr (vesentlig relatert til Den 

kulturelle skolesekken, der det også overføres ca. 11 mill. kr på bundet fond).  

Idrett og friluftsliv har en realøkning på 58 prosent. Dette henger bl.a. sammen med at en god del 

av aktivitetsløftmidlene fra 2018 først ble utbetalt i 2019, og at fylkestinget vedtok en økning i ØP-

rammen. Mindreforbruket på ca. 5,2 mill. kr kan også relateres til gjenstående tilskudd til Nordre 

Øyeren naturinfosenter, samt nevnte aktivitetsløftmidler. Disse midlene overføres til bruk i 2020.  

Frivillighet har en realnedgang på 4,1 prosent. Dette har sammenheng med vedtaket om midler til 

møteplasser for frivillighet, der noe av midlene går ut senere. Mindreforbruket på 4,0 mill. kr er 

også relatert til gjenstående midler til samme formål (fra både 2018 og 2019), og utbetales i 2020.  

Kulturminnevern har en realøkning på 7,5 prosent. Dette er omtrent på samme nivå som i 2018. 

Innenfor programkategorien overføres ca.10,2 mill. kr i bundet fond og 4,5 mill. kr i 

disposisjonsfond knyttet til allerede gitte tilsagn og anordnede midler til arkeologien til bruk våren 

2020.  

Folkehelse har en realnedgang på 15,7 prosent. Nedgangen skyldes primært at den øremerkede 

satsingen på statlige myndigheters Program folkehelse fra Helsedirektoratet har tatt noe lengre tid 

å effektuere. Overføres til bundet fond og bruk i 2020. Ubrukte midler på 0,5 mill. kr overføres til 

bruk i 2020 (prosjekter knyttet til pågående partnerskapsarbeid og nettverksbygging).  
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15.1.6 PO7 Samferdsel og transport 
Programområdet har en realøkning i netto driftsutgifter på 0,5 prosent fra 2018 til 2019, og 

regnskapet viser et samlet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 16,3 mill. kr.  

Løyver, TT-transport og bane har en realøkning på 0,3 prosent og merforbruk på 1,8 mill. kr som 

i sin helhet er knyttet til transport for funksjonshemmede.  

I programkategorien inngår også billettprispåslag som omfatter inntekter fra et tidligere 

fylkestingsvedtak om påslag på kollektivbillettprisen i Akershus. Årets inntekter fra 

billettprispåslaget er 40,9 mill. kr, og midlene avsettes til infrastrukturfond for framtidig bruk. I tillegg 

avsettes mottatte renteinntekter på 2,5 mill. kr til et bundet infrastrukturfond. Renteinntektene er fra 

et utlån til Oslo Vognselskap AS til kjøp av vogner på Kolsåsbanen. Inntektene som avsettes til 

fond gir ikke utslag på nettoutgiftene på programkategorien.  

Planlegging og utvikling omfatter prosjekter innen areal- og transportplanlegging. 

Programkategorien hadde et mindreforbruk på 10,4 mill. kr i 2019. Årsak til mindreforbruket er 

forsinkede prosjekter og mer bruk av interne ressurser.  

Det gjenstår også 10 mill. kr til avvikling av Leiraveien Bussanlegg AS. Kostnadene ved avvikling 

finansieres fra fond, og vil dermed ikke påvirke nettoutgiftene på programkategorien.  

Når det gjelder kollektivtransport viser de fylkeskommunale tilskuddene til Ruter og Akershus 

KollektivTerminaler på 1 008,2 mill. kr, en realnedgang på 0,3 prosent. I tillegg til fylkeskommunale 

midler på 975,1 mill. kr, mottar Ruter også bompenger fra Oslopakke 3 på 457 mill. kr og 

belønningsmidler fra staten på 86,2 mill. kr. Det samlede tilskuddet til Ruter er dermed på 1 518,3 

mill. kr.  

Regnskapet for fylkesveier (drift og vedlikehold av fylkesveier, samt trafikksikkerhetstiltak) viser at 

det samlet ble brukt 488,4 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveiene i Akershus. Dette er et 

mindreforbruk på 4,7 mill. kr i forhold til budsjett. Mindreforbruk tilknyttet «Aksjon skolevei» og 

«Trygg Trafikk» overføres 2020, mens merforbruk ikke overføres. Programområdet inkluderer 

innfartsparkering og tilskudd til andres investeringer.  
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16 Investeringer på 1,6 milliarder 

 Investeringer i anleggsmidler 

Bruttoinvesteringer (inkl. investeringer hos AFK eiendom FKF) er på 1 569,8 mill. kr, herav 1 038,6 

mill. kr innenfor samferdsel og 273,9 mill. kr innenfor utdanning.  

Høyere investeringsnivå i 2019 i forhold til 2018 og tidligere i perioden skyldes økte investeringer 

innen samferdsel. Diverse sektoruavhengige utgifter (214,6 mill. kr) gjelder overføring av 137,3 mill. 

kr i form av egenkapital til eiendomsforetaket AFK eiendom FKF. Resterende sektoruavhengige 

utgifter på 77,3 mill. kr gjelder utstyrsinvesteringer i Viken-prosjektet.  

Følgende tabell viser investeringer i anleggsmidler fordelt på Akershus fylkeskommune og AFK 

eiendom FKF pr. tjenesteområde de siste 5 år.  

Tabell 21 Investeringer i anleggsmidler 

 

  

Investeringer i anleggsmidler 

(tall i mill. kr) 2019 2018 2017 2016 2015

Akershus fylkeskommune (AFK) 1 255,6 821,0 1 454,3 865,6 945,1

Sentrale styringsorganer 1,3 9,7 10,6 9,8 5,0

Utdanning og kompetanse 28,1 20,5 867,8 38,1 39,0

Tannhelse 18,5 8,8 5,2 6,5 7,5

Samferdsel 993,1 712,9 534,5 811,2 893,6

Diverse sektoruavhengige utgifter 214,6 69,1 36,2 0,0 0,0

AFK Eiendom FKF 314,2 240,7 198,6 269,9 252,0

Utdanning og kompetanse 245,9 199,7 192,4 254,5 235,8

Tannhelse 22,5 9,1 6,2 15,4 16,2

Samferdsel 45,5 31,9 0,0 0,0 0,0

Administrasjonsbygg (Sandvika) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum AFK + AFK Eiendom FKF 1 569,8 1 061,7 1 652,9 1 135,5 1 197,1

Sentrale styringsorganer 1,3 9,7 10,6 9,8 5,0

Utdanning og kompetanse 274,0 220,2 1 060,2 292,6 274,8

Tannhelse 41,0 17,9 11,4 21,9 23,7

Samferdsel 1 038,6 744,8 534,5 811,2 893,6

Administrasjonsbygg (Sandvika) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kjøp aksjer og andeler / Diverse 214,6 69,1 36,2 0,0 0,0
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 Høy investeringsaktivitet 

Samlede investeringer i anleggsmidler (ekskl. AFK eiendom FKF) utgjør brutto ca. 1,26 milliarder kr 

inkludert bompengefinansierte investeringer i fylkesveier. Høyt investeringsvolum på utdanning i 

2017 skyldes at ferdigstillelse av Jessheim videregående skole er utgiftsført med 805 mill. kr. Høyt 

investeringsnivå for øvrig i perioden 2015-2019 skyldtes hovedsakelig høye investeringer på 

fylkesveier og kollektivtrafikkanlegg.  

Investeringer innen utdanning og tannhelse hos AFK og AFK eiendom FKF (315 mill. kr) ligger i 

2019 litt høyere enn gjennomsnittlig investeringsnivå i perioden 2015-2018 (ca. 480 mill. kr). 

Investeringer på samferdselsområdet er betydelig lavere i 2017 enn i 2016, som i stor grad skyldes 

oppsamling og opprydning knyttet til justeringsavtaler i 2016).  

 Investeringsregnskap 

Følgende tabell viser oversikt over investeringer og finansiering av disse på tjenesteområdene for 

Akershus fylkeskommune (ekskl. investeringer hos AFK eiendom FKF): 

Tabell 22 Investeringsregnskap 

 

  

Investeringsregnskap Regnskap Revidert Opprinnelig Budsjett- Regnskap Regnskap

(tall i mill. kr) 2019 budsjett 2019 budsjett 2019 avvik 2019 2018 2017

Sentrale styringsorganer 1,3 7,5 1,5 6,2 9,7 10,6

Utdanning og kompetanse 28,1 24,8 339,1 -3,3 20,5 867,8

Tannhelse 18,5 16,8 22,4 -1,7 8,8 5,2

Samferdsel 
*)

993,1 963,6 1 040,3 -29,5 712,9 534,5

Diverse sektoruavhengige utgifter 214,6 280,0 73,4 65,4 69,1 36,2

Investeringer i anleggsmidler 1 255,5 1 292,7 1 476,7 37,2 821,0 1 454,3

Utlån og forskutteringer 98,0 98,0 232,9 0,0 135,2 118,2

Kjøp av aksjer og andeler 6,5 6,1 6,1 -0,4 6,8 120,9

Avdrag på lån 184,0 144,0 144,0 -40,0 133,0 137,8

Dekning av tidligere års udekket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

Avsetninger 28,1 11,9 8,0 -16,2 56,9 36,8

Årets finansieringsbehov 1 572,2 1 552,7 1 867,7 -19,5 1 152,9 1 869,9

Finansiering

Bruk av lånemidler -332,2 -334,2 -770,6 -2,0 -175,3 -924,0 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -14,4 -0,1 0,0 14,3 -22,3 -0,1 

Tilskudd til investeringer -12,0 -31,6 -25,8 -19,6 -2,5 -136,6 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -699,2 -655,1 -710,2 44,1 -689,9 -520,6 

Andre inntekter -117,4 -64,4 -64,4 53,0 -34,1 -19,4 

Sum ekstern finansiering -1 175,2 -1 085,4 -1 571,0 89,8 -924,0 -1 600,7 

Overført fra driftsregnskapet -262,8 -332,3 -185,1 -69,5 -123,9 -221,6 

Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av avsetninger -134,1 -135,0 -111,6 -0,9 -104,9 -47,6 

Sum finansiering -1 572,2 -1 552,7 -1 867,7 19,5 -1 152,9 -1 869,9 

Udekket / Udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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16.3.1 Avvik i forhold til budsjett 
Investeringsregnskapet for AFK (og AFK eiendom FKF) er gjort opp i balanse.  

På sentrale styringsorganer skyldes avvik på utstyr og prosjekt (6,2 mill. kr) hovedsakelig at 

mesteparten av investeringskostnader ble dekket av midler for prosjekt Viken 2019 (sammenslåing 

av tre fylker til den nye Viken fylkeskommune). Ombyggings- og prosjektkostnader var stort sett 

knyttet opp mot å skape nye arbeidsplasser på Galleriet. Utstyrskostnad var stort sett IT-kostnad 

for å skape en ny IT-plattform for Viken. Investeringskostnader for Akershus fylkeskommune var 

derfor minimalt i 2019.  

På utdanning er det et merforbruk på 3,3 mill. kr i forhold til budsjett. Det er et mindreforbruk på 2 

mill. kr når det gjelder bevilgninger til tungt utstyr på skolene og nytt skoleadministrativt system. 

Når det gjelder investeringsreserve, ombygginger og utbygginger er det et merforbruk på totalt 5,3 

mill. kr.  

Merforbruket på tannhelse på 1,7 mill. kr skyldes i hovedsak at utgiftene knyttet til utbygging av ny 

tannklinikk i Asker sentrum ble høyere enn budsjettert. Samtidig har utgiftene knyttet til ny 

tannklinikk på Fornebu blitt fremskyndet pga. oppsigelse av leiekontrakt fra gårdeier på nåværende 

klinikk.  

Samlet sett har samferdsel et mindreforbruk av Oslopakke3-midler på 63,8 mill. kr, herav utgjør 

Fornebubanen 12 mill. kr. I forbindelse med rapportering 2. tertial 2019 ble 77 mill. kr statlig 

tilskudd til Fornebubanen rebudsjettert til 2020. Ved saldering av statsbudsjettet for 2020 ble 

statstilskuddet til Fornebubanen for 2019 redusert med 305 mill. kr. Akershus sin andel av dette er 

112 mill. kr. For AFK-midler er det reelle merforbruket 28,5 mill. kr.  

På programområde for «Diverse sektoruavhengige utgifter» gjelder utgifter på 137,3 mill. kr 

overføring av finansiering i form av egenkapital til AFK eiendom FKF. Resterende 

sektoruavhengige utgifter på 77,2 mill. kr gjelder utstyrsinvesteringer i Viken-prosjektet. Utlån og 

forskuttering gjelder overføring av finansiering i form av lånemidler til AFK eiendom FKF.  

16.3.2 Finansiering 
Vedtatt låneopptak ble nedjustert med om lag 436 mill. kr til 334,2 mill. kr i 2019. Budsjetterte 

investeringsutgifter og vedtatt finansiering ved låneopptak ble vesentlig justert ned med samlet ca. 

312 mill. kr og forskjøvet til økonomiplan 2020-2023. Det ble tatt opp 1,9 mill. kr i mindre 

finansiering i form av lån enn det som var vedtatt på grunn av en feil i sak om 2. tertialrapport 2019.  

I tillegg til opptak av lån finansieres investeringsbudsjettet med vedtatt egenkapital overført fra 

driftsbudsjettet, samt mva-kompensasjon. Finansiering av investeringsregnskapet er gjort opp ved 

at 5,5 mill. kr i driftsfinansiering overføres til finansiering av investeringer i 2020.  

Kjøp av aksjer og andeler på 6,5 mill. kr gjelder i hovedsak egenkapitalinnskudd i Akershus 

fylkeskommunale pensjonskasse.  

Tilskudd til investeringer på 12 mill. kr gjelder sluttoppgjør fra Statens vegvesen tilknyttet 

grunnerverv for avvikling av SAMS vegadministrasjon.  
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«Mottatte avdrag på utlån og refusjoner» på 699,2 mill. kr omfatter inntekter på 

samferdselsområdet med ca. 361 mill. kr, som gjelder Oslopakke 3-midler og refusjoner fra 

kommuner/private. 152 mill. kr er mottatte avdrag fra AFK eiendom FKF og Oslo Vognselskap, og 

184,3 mill. kr gjelder mva-refusjon knyttet til investeringer. Andre inntekter ligger på 117,4 mill. kr.  

 Egenfinansieringsandel i 2019 

Tabellen nedenfor viser andelen investeringer i bygg/eiendom og samferdsel finansiert med 

henholdsvis egenkapital, investeringstilskudd og lån i perioden 2015-2019 (prosent). 

Investeringsutgifter og finansiering hos AFK eiendom FKF er inkludert i tabellen. Investeringer 

finansiert med bompenger, belønningsmidler samt mva-refusjon er fratrukket, for at realitet og 

utvikling når det gjelder lånefinansiering og egenkapitalfinansiering av fylkeskommunens «egne» 

investeringer skal komme fram.  

Tabell 23 Finansieringskilder 

 

Fylkeskommunens egenfinansieringsandel på ca. 35 prosent er lavere i 2019 enn i 2018. men 

høyere enn foregående år. Vedtatt låneopptak ble nedjustert med 436 mill. kr til 334,2 mill. kr i 

2019 som følge av endret periodisering av investeringene. Gjennomsnittlig egenfinansieringsandel 

i perioden 2015-2019 er på 32,6 prosent, mens lånefinansiering i perioden ligger på gjennomsnittlig 

ca. 51,5 prosent. Egenfinansieringen består av overføringer fra driftsregnskapet og bruk av 

fondsmidler.  

  

Prosentandeler 2019 2018 2017 2016 2015

Egenfinansieringsandel 
*)

35,3 58,8 21,0 29,1 19,0

Tilskudd fra kommuner m.m. 24,6 0,5 11,4 28,8 12,4

Låneandel 40,1 40,7 67,6 40,6 68,5

Sum  100,0 100,0 100,1 98,5 100,0

*) Finansiering som andel av investeringer (korrigert for Oslopakke 3-midler, belønningsmidler og mva-refusjon)
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 Investeringer på programområdene 

Figuren nedenfor viser investeringene i Akershus fylkeskommune og AFK eiendom FKF de siste 

fem år og hvordan disse fordeler seg pr. formål. Investeringer i bygninger, anlegg og utstyr er på 

1 569,8 mill. kr i 2019. 

Figur 25 Investeringer siste 5 år 

 

16.5.1 Samferdsel 
Investeringsmidlene til samferdsel er sammensatt av fylkeskommunens egne investeringsmidler, 

samt midler fra Oslopakke 3 og belønningsmidler. Til sammen ble det investert for 1026,6 mill. kr i 

2019, hvorav 344,1 mill. kr var midler fra Oslopakke 3. Investeringene går i stor grad til gang- og 

sykkelveier, men også til andre samferdselstiltak som vei, kollektivtrafikktiltak og mindre 

utbedringer.  

Fratrukket bompengefinansierte prosjekter, utgjør investeringer i fylkesveier 519,2 mill. kr i 2019, 

inkludert tilbakebetaling av forskutteringslån.  

Investeringsrammene (totalt akkumulert budsjett) knyttet til Oslopakke 3 for 2019 utgjorde 407,9 

mill. kr. Ved utgangen av 2019 var det et mindreforbruk på 63,8 mill. kr, hovedsakelig knyttet til 

kollektivtrafikktiltak.  
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Tabell 24 Investeringer i samferdsel, fylkeskommunale midler 

 

  

PO 7

Prosjekt Prosjektnavn Budsjett Totalt akk. Forbruk Rest Kommentarer

nr. (tall i mill. kr) 2019 budsjett i 2019

07203/

07207
Kollektivbetjening Fornebu 0,0 0,0 0,0 33,3 -33,3 

Mva-inntekten ligger på et annet 

programområde, prosjektet 

skal netto finansieres med 

OP3-midler

07209/ 

07211
Sjåførfaciliteter 48,6 -42,5 6,1 3,1 3,0

Tabellen viser reelt forbruk hos 

AKT og AFK eiendom FKF

07206/

07205
Bussanlegg 69,8 27,4 97,2 85,1 12,1

Tabellen viser reelt forbruk hos 

AKT og AFK eiendom FKF

Store kollektivtiltak 118,4 -15,1 103,3 121,5 -18,2 

07520 Strekningsvise tiltak 90,0 113,2 203,2 249,1 -45,9 

07530 Mindre utbedringer 54,0 63,8 117,8 100,5 17,3

07580 Gang- og sykkelveier 121,3 -15,3 106,0 137,4 -31,4 

07540 Trafikksikkerhetstiltak 18,5 4,2 22,7 12,1 10,6

07590 Miljø- og servicetiltak 0,3 0,0 0,3 0,6 -0,3 

07550 Kollektivtrafikktiltak 25,3 3,5 28,8 13,1 15,7

07510 Planlegging 0,0 13,7 13,7 8,0 5,7

Justeringsrett for private 

utbyggere
0,0 0,0 0,0 1,1 -1,1 

Mva som skal utbetales til 

utbyggere

07534/

08600
Anleggsbidragsprosjekter 0,0 0,0 0,0 -2,7 2,7

Sum lokale veitiltak 309,4 183,2 492,6 519,2 -26,6 

Kollektivterminaler 19,0 5,9 24,9 0,5 24,4
Akershus KollektivTerminaler 

FKF

Sum 446,8 174,0 620,8 641,2 -20,4 

Tilbakebetaling av 

forskutteringslån
0,0 0,0 0,0 41,3 -41,3 

Ullensaker og Hurdal, kostnad 

på Finans

Sum 446,8 174,0 620,8 682,5 -61,7 

Korr. regnskap for mva på 

Forenebubanen
34,8

Budsjettavviket er høyere enn 

reelt pga. AFK finansierer 

Fornebubanen med netto-

midler fra Oslopakke 3 og ikke 

brutto som på alle andre 

investeringsprosjekter

Korr. regnskap for 

forskutterings- og 

bidragsprosjekter og 

justeringsrett.

-1,6 

Budsjettavviket er høyere enn 

reelt pga. AFK har kostnadsført 

sin andel av forskutteringer og 

justeringsrett som gjeld

Sum investeringsprosjekter -28,5 

Samferdsel, fylkeskommunale midler

Endringer i 

løpet av året 
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Tabell 25 Investeringer i samferdsel, Oslopakke 3-midler 

 

De største veiprosjektene med aktivitet i 2018 var ny Gardervei (fylkesvei 279), omlegging 

Fjellsrud-Stensrud og Kirkeveien på Ski. De største gang/sykkelveiprosjektene er langs fylkesvei 

167 til Røyken grense, langs fylkesvei 168 og gang og sykkelveier på Nesodden.  

  

PO 7

Prosjekt Prosjektnavn Budsjett Totalt reg. Forbruk Rest Kommentarer

nr. (tall i mill. kr) 2019 budsjett i 2019

07208 Sentrumstunnel T-bane 25,0 -20,0 5,0 5,0 0,0

07203/

07207
Kollektivbetjening Fornebu 230,4 -53,3 177,1 165,1 12,0

07204 Signal- og sikringsanlegg 8,4 7,6 16,0 16,0 0,0

Store kollektivtiltak 263,8 -65,7 198,1 186,1 12,0

07520 Strekningsvise tiltak 160,0 -133,5 26,5 24,0 2,5

07580 Gang- og sykkelveier 39,5 29,6 69,1 86,5 -17,4 

07540 Trafikksikkerhetstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07550 Kollektivtrafikktiltak 8,3 42,3 50,5 13,3 37,3

07510 Planlegging 41,8 21,9 63,7 34,2 29,5

Sum lokale veitiltak 249,5 -39,7 209,8 158,0 51,8

Kollektivterminaler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Småinvesteringer 36,0 0,0 36,0 36,0 0,0

Innfartsparkering 23,1 0,7 23,8 24,4 -0,6 
Avvik pga dobbeltføring i 2018 

og 2019, korrigeres i 2020

Driftsmidler Oslopakke 3 381,0 39,0 420,0 422,0 -2,0 
Avvik skyldes feil informasjon til 

Ruter

Sum drift Oslopakke 3-midler 440,1 39,7 479,8 482,4 -2,6 
Inngår ikke i 

investeringsrammer/-regnskap

Midlertidig omdisponert til 

Oslo kommune
399,0 -40,0 359,0 0,0 359,0

Inngår ikke i 

investeringsrammer/-regnskap

Sum investeringsprosjekter 513,3 -105,4 407,9 344,1 63,8

Samferdsel, Oslopakke 3-midler

Endringer i 

løpet av året 
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16.5.2 Utdanning 
Tabell 26 Investeringer utdanning, utvalgte prosjekter 

 

PO 2 Utdanning

Prosjekt Prosjektnavn  
1) Revidert Bevilgning Forbruk Totalt Rest Kommentarer

nr (tall i mill. kr) kostnads-  t.o.m. 2019 AFK Eiendom medgått

ramme 2019 t.o.m. 2019

15457 
Ås vgs - fase 1 utbygging av 

bygg F
81,4 78,9 50,9 67,4 11,5 Ferdigstilt høsten 2019.

25123

Eikeli vgs - ombygging og 

utbygging fra 450 til 750 

elevplasser

310,0 162,0 8,3 14,8 147,2

Revidert byggeprogram lagt 

fram i 2019 med justering av 

kostnadsramme. Konkurranse 

på totalentreprise med 

løsningsforslag gjennomført i 

2019.  Planlagt byggestart 

januar 2020.

28183

Bleiker vgs - ombygging og 

utbygging fra 450 til 900 

elevplasser

410,0 30,4 10,0 15,3 15,1

Byggeprogram godkjent av 

fylkestinget februar 2019. 

Prosjektering er i 

gjennomføringsfasen og 

kontrakt med entreprenør ble 

underskrevet i 2019.

15459

Ås vgs - ombygging og 

utbygging fra 1150 til 1500 

elevplasser

420,0 101,9 5,9 12,0 89,9

Byggeprogram godkjent av 

fylkestinget februar 2019. 

Prosjektering er i 

gjennomføringsfasen og 

kontrahering av entreprenør er 

planlagt gjennomført ved 

årsskiftet 2019/20.

22270

Rud vgs - ombygging og 

utbygging fra 450 til 900 

elevplasser

1 260,0 10,1 2,0 6,2 3,9

Byggeprogram godkjent av 

fylkestinget mai 2019. 

Prosjektet er i gjennomførings-

fasen med designkonkurranse 

mellom rammeleverandørene.

13006

Ny vgs i Ski sentrum - 

ombygging og utbygging fra 450 

til 900 elevplasser

1 440,0 25,2 2,2 11,1 14,1

Byggeprogram godkjent av 

fylkestinget juni 2019. Dette er 

et samarbeidsprosjekt mellom 

fylkeskommunen og Ski 

kommune. Prosjektet er i 

gjennomføringsfasen med en 

planlagt gjennomføring av åpen 

plan og designkonkurranse i 

2020.

27246/

27247
Nesbru vgs - inneklimatiltak 30,0 42,0 24,2 25,1 16,9

Byggeprosjektet pågår og er 

planlagt ferdigstilt i 2020.

29165 Asker vgs - inneklimatiltak 100,1 100,1 60,8 99,1 1,0
Byggearbeider gjennomført og 

ferdigstilt i 2019.

31182
Bjørkelangen vgs - 

inneklimatiltak
67,0 69,0 22,0 26,2 42,8

Prosjektering og oppstart 

byggearbeider utført i 2019 og 

er planlagt ferdigstilt i 2020.

34725 Bjertnes vgs - inneklimatiltak 122,4 122,4 6,1 118,7 3,7
Byggearbeider gjennomført og 

ferdigstilt i 2019.

35177
Strømmen vgs - rehabilitering 

bygg B
22,8 22,8 0,4 3,1 19,7 Prosjektet er satt på vent.

38767 Hvam vgs - EPC 
2) 11,6 8,3 0,0 9,3 -1,0 

Ikke finansiert, tas opp i 

tertialrapport.

4 275,3 773,1 192,8 408,3 364,8

1) vgs = videregående skole

2) EPC = Energy Performance Contract (energisparekontrakter)

Sum utvalgte prosjekter



Årsrapport 2019 for Akershus fylkeskommune 

117 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Tabellen viser de største og viktigste byggeprosjektene i 2019, som gjennomføres og finansieres 

gjennom bevilgninger i økonomiplan for programområde 2 utdanning.  

Framskriving av befolkningsprognoser viser et behov for å etablere flere nye elevplasser. Det ble 

lagt fram en omfattende sak vedrørende «Skolestruktur fram mot 2030» i februar 2016 med en 

rekke konkrete forslag til hvilke skoler som skulle utredes med hensyn til kapasitetsutvidelser. I 

etterkant av dette vedtaket utarbeides det byggeprogram for en rekke prosjekter med mål om 

kapasitetsutvidelse. Arbeidet med byggeprogram er et omfattende arbeid med bred 

brukerdeltakelse fra skolene, avdeling for videregående opplæring og AFK eiendom FKF og 

eksterne konsulenter med programmeringsarkitekter og tekniske rådgivere med flere.  

Byggeprogram for Bleiker, Ås og Rud videregående skoler og ny videregående skole i Ski sentrum 

ble lagt fram og godkjent av fylkestinget vårhalvåret 2019. Etter vedtatt byggeprogram er det bestilt 

gjennomføring av prosjektene og prosjektene er i gjennomføringsfase.  

I forbindelse med behandling av byggeprogram for Bleiker og Ås videregående skoler er det også 

vedtatt samarbeidsavtaler med Asker kommune og Ås kommune om bygging av flerbrukshaller ved 

disse skolene. Fylkeskommunen vil benytte disse hallene i skoletiden og kommunen på kveldstid 

og i helgene. I begge disse prosjektene er det kommunen som skal gjennomføre byggeprosjektet 

og fylkeskommunen går inn med en investeringsandel som forskudd på leieavtalen.  

Byggetrinn 1 med bygging av en ekstra etasje på bygg F ved Ås videregående skole, er også et 

skolestrukturprosjekt. Dette tiltaket, som sammen med byggetrinn 2 vedtatt i februar 2019, vil totalt 

gi en kapasitetsøkning ved skolen på ca. 350 nye elevplasser. Utvidelsen av bygg F omfatter 

bygging av nye naturfagsrom, lærerarbeidsplasser og et auditorium med 90 sitteplasser. 

Byggingen er gjennomført og ferdigstilt i 2019.  

Byggeprosjektet ved Eikeli videregående skole er forsinket på grunn av at anbudskonkurransen 

viste seg å være over vedtatt kostnadsramme. Byggeprosjektet måtte derfor til ny behandling i 

fylkestinget, hvor revidert kostnadsramme ble godkjent i februar 2019. Prosjektet ble deretter sendt 

ut på ny anbudskonkurranse, og kontrakt med entreprenør ble inngått høsten 2019.  

Gjennomføring av inneklimatiltak ved Asker videregående skole er prosjektert og byggearbeidene 

er ferdigstilt i 2019. Inneklimatiltak ved Bjørkelangen videregående skole er prosjektert og 

byggearbeidene startet i 2019.  
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16.5.3 Tannhelse 
Tabell 27 Investeringer tannhelse, utvalgte prosjekter 

 

Investeringsmidlene går i hovedsak til etablering av nye tannklinikker og utvidelse/oppgradering av 

eldre klinikker. Tall i tabellen gjelder prosjekter som gjennomføres og finansieres over budsjettet til 

AFK eiendom FKF, og er eksklusiv løst inventar og utstyr.  

De fleste store tannhelseprosjekter har blitt utsatt til 2020 og senere år. Midlene rebudsjetteres til 

senere år med unntak av små faste samleposter på kr 500 000, og 1,5 mill. kr som brukes på 

diverse småprosjekter.  

 

  

PO 4 Tannhelse

Prosjekt Prosjektnavn Revidert Bevilgning Forbruk Totalt Rest Kommentarer

nr (tall i mill. kr) kostnads-  t.o.m. 2019 AFK Eiendom medgått

ramme 2019 t.o.m. 2019

80121
Nesodden tannklinikk - 

utvidelse
6,9 3,0 4,2 4,2 -1,2 

Klinikkenble skulle opprinnelig 

pusses opp i 2018 og utvides i 

2020. På grunn av lavere tilvekst 

av befolkning ble en utvidelse i 

2020 ikke aktuelt. Sluttrapport er 

avlevert i 2019.

80140
Elektronisk 

bildebehandlingssystem
1,0 2,3 1,4 3,2 -0,9 

Prosjektet videreføres. Det er 

meldt inn behov for utvikling av 

nytt pasientjournalsystem i 

Viken.

80145
Ny elektronisk pasientjournal 

(EPJ) for region Viken
4,0 1,5 1,9 1,9 -0,4 Prosjektet videreføres i Viken.

81801
Asker sentrum tannklinikk - nye 

lokaler
24,0 23,0 21,2 22,1 0,9

Prosjektet er ferdigstilt i 2019. 

Sluttrapport gjenstår og vil 

avleveres i 2020.

35,9 29,8 28,7 31,4 -1,6 Sum utvalgte prosjekter
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17 Balanseverdier på 22 milliarder 

Tabell 28 Balanse pr. 31.12 

 

Balanse pr. 31.12. Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Endring

(tall i mill. kr) 2019 2018 2017 2016 2015 2018-2019

Anleggsmidler 19 339,7 18 005,6 17 225,4 15 696,0 15 145,0 1 334,0

Faste eiendommer og anlegg 8 771,6 7 906,6 7 405,4 6 259,6 5 579,0 865,0

Utstyr, maskiner og transportmidler 350,5 282,9 297,5 275,9 264,4 67,6

Utlån 2 476,2 2 530,2 2 535,8 2 543,4 2 497,3 -54,0 

Aksjer og andeler 1 812,9 1 806,5 1 823,4 1 702,4 1 644,9 6,4

Pensjonsmidler 5 928,5 5 479,5 5 163,3 4 914,6 5 159,3 449,0

Omløpsmidler 3 059,1 3 065,6 2 692,7 2 489,7 2 475,0 -6,4 

Kortsiktige fordringer 422,7 397,9 351,1 275,7 306,1 24,8

Premieavvik 278,5 376,3 419,8 480,0 514,6 -97,8 

Sertifikater 627,0 317,3 214,2 161,5 110,7 309,7

Kasse / bank / post 1 731,0 1 974,1 1 707,6 1 572,5 1 543,6 -243,1 

Sum eiendeler 22 398,8 21 071,2 19 918,0 18 185,8 17 620,0 1 327,6

Egenkapital -10 687,3 -9 502,1 -8 574,5 -7 935,6 -7 881,1 -1 185,2 

Disposisjonsfond -1 007,9 -1 002,2 -1 029,3 -1 014,8 -873,2 -5,7 

Bundne driftsfond -497,5 -439,8 -344,7 -283,4 -314,4 -57,7 

Ubundne investeringsfond -37,1 -44,8 -21,8 0,0 0,0 7,7

Bundne investeringsfond -85,3 -87,3 -67,5 -69,0 -44,8 2,0

Regnskapsmessig mindreforbruk -194,8 -244,2 -146,9 -138,5 -185,1 49,4

Regnskapsmessig merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udisponert i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udekket i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0

Likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapitalkonto -8 952,2 -7 771,3 -7 051,7 -6 519,2 -6 551,0 -1 180,9 

Endring i regnskapsprinsipp drift 87,5 87,5 87,4 87,4 87,4 0,0

Endring i regnskapsprinsipp investering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Langsiktig gjeld -10 387,5 -10 186,7 -10 126,0 -9 129,3 -8 546,4 -200,8 

Ihendehaverobligasjonslån -1 070,0 -930,0 -2 180,0 -3 020,0 -2 420,0 -140,0 

Pensjonsforpliktelse -6 427,0 -6 310,7 -6 235,4 -5 954,5 -5 480,7 -116,3 

Sertifikatlån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre lån -2 890,5 -2 946,0 -1 710,6 -154,8 -645,7 55,5

Kortsiktig gjeld -1 324,0 -1 382,3 -1 217,4 -1 120,9 -1 192,5 58,3

Kassekreditt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Annen kortsiktig gjeld -1 329,7 -1 341,8 -1 190,4 -1 095,6 -1 187,5 12,1

Premieavvik 5,7 -40,5 -27,0 -25,3 -4,9 46,2

Sum egenkapital og gjeld -22 398,8 -21 071,2 -19 918,0 -18 185,8 -17 620,0 -1 327,6 

Memoriakonti

Memoriakonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ubrukte lånemilder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre memoriakonti 396,0 396,0 396,0 434,6 381,0 0,0

Motkonto for memoriakontiene -396,0 -396,0 -396,0 -434,6 -381,0 0,0
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 Anleggsmidler 

Balansen viser fylkeskommunens regnskapsmessige verdi av eiendeler, gjeld og egenkapital. 

Sammenlignet med 2018 er eiendommer og anleggsverdier økt med 933 mill. kr til 9 122 mill. kr, 

som i hovedsak skyldes investeringer knyttet til fylkesveier.  

 Omløpsmidler 

Likvide midler og andre fordringer på 3 059 mill. kr i 2019, er på samme nivå som foregående år. 

Kortsiktige fordringer og likviditetsbeholdningen ekskl. premieavvik er ca. 91 mill. kr høyere enn i 

2018.  

Et måltall for vurdering av fylkeskommunens likviditet er arbeidskapital (omløpsmidler minus 

kortsiktig gjeld), og utviklingen i denne. Endring i arbeidskapital og likviditetsgrader sier noe om den 

kortsiktige betalingsevnen. For å vise mer reell betalingsevne skal arbeidskapitalen i henhold til 

retningslinjer korrigeres for premieavvik, bundne fond og avdrag. Tabellen under viser dette.  

Tabell 29 Arbeidskapital 

 

1) Omløpsmidler (mest likvide midler og fordringer mv.) omgjøres gradvis til betalingsmidler som brukes til å  

    betale den kortsiktige gjelden etter hvert som den forfaller. Dette skjer til ulike tidspunkt for de ulike  

    eiendelene som utgjør omløpsmidlene. Likviditetsgradene i tabellen over grupperer omløpsmidlene i forhold  

    til dette. 

2) Arbeidskapitalen bør helst ligge på 10-15 prosent av driftsinntektene. Uten korreksjon (premieavvik og  

    neste års avdrag mv.), har arbeidskapitalen i perioden 2015-2019 vært på 18,5 prosent, som er noe over  

    gjennomsnittet for fylkeskommunene på ca. 17,6 prosent. 

  

Arbeidskapital 2019 2018 2017 2016 2015 Endring

(tall i mill. kr) 2018-2019

Omløpsmidler (OM) ekskl. kassekreditt  
1) 3 059,0 3 065,7 2 692,6 2 489,7 2 475,0 -6,7 

Premieavvik -278,5 -376,3 -419,8 -480,0 -514,6 97,8

Kortsiktig gjeld (KG) korrigert -1 885,5 -1 972,7 -1 686,2 -1 523,3 -1 717,7 87,2

Arbeidskapital korrigert 895,0 716,7 586,6 486,4 242,7 178,3

Arbeidskapital i prosent av driftsinntekter korrigert 10,0 % 8,7 % 7,2 % 6,2 % 3,3 % 1,3 %

Arbeidskapital i prosent av driftsinntekter korrigert
 2)

inkl. kassekreditt
15,6 % 14,6 % 13,4 % 12,7 % 10,1 % 1,0 %

Likviditet

Likviditetsgrad 1 (OM + kassekreditt / KG) 

Krav til god likviditet = > 2
1,9 1,8 1,9 2,0 1,7 0,1

Likviditetsgrad 2 (mest likvide OM + kassekreditt / KG) 

Krav til god likviditet = > 1
1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 0,1

Likviditetsgrad 3 (betalingsmidler + kassekreditt / KG) 

Krav til god likviditet = > 0,5
1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,0
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Arbeidskapitalen som andel av driftsinntekter har økt betydelig de to siste årene. 

Likviditetssituasjonen har vært god på grunn av at overskudd og midlertidig ubrukte og økte 

fondsmidler inngår i likviditeten.  

For å si at den kortsiktige likviditeten er tilfredsstillende, bør forholdet mellom likvide omløpsmidler 

og kortsiktig gjeld (likviditetsgrad 1, 2 og 3) være større enn henholdsvis 2, 1 og 0,5. I henhold til 

retningslinjer for å beregne nøkkeltallene, skal eventuell ubenyttet kassekreditt legges til 

omløpsmidlene. Akershus fylkeskommune har vedtatt mulighet for å åpne kassekreditt (500 mill. 

kr), men har ikke hatt behov. Nøkkeltallene har ligget på noenlunde samme nivå de siste 5 år, og 

ligger om lag på kravene til god likviditet også uten kassekreditt.  

 Egenkapital 

Egenkapitalandelen sier noe om hvordan aktiva er finansiert. Desto større andel lån desto mer 

usikker er virksomheten.  

AFK eiendom FKF overtok pr. 01.01.11 eiendommer til en bokført verdi av ca. 5,4 milliarder kr. 

Bokførte eiendeler og netto gjeld i fylkeskommunen ble derfor vesentlig redusert i forhold til 2010, 

men er økt igjen de siste årene som følge av store investeringer på fylkesveier og i 2017 aktivering 

av Jessheim videregående skole med 805 mill. kr.  

Egenkapitalandelen er i 2019 på 46,3 prosent, som er litt høyere enn de siste to år.  

Tabell 30 Korrigert egenkapital 

 

 Langsiktig gjeld 

Fylkeskommunens langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) var om lag på samme nivå 

som i 2018 på ca. 3,96 milliarder kr. Herav utgjør låneporteføljen for rammelån som tas opp til 

finansiering av «ordinære» investeringer 3,1 milliarder kr, mens 769 mill. kr gjelder finansielle 

leieavtaler (Jessheim videregående skole), og 80 mill. kr gjelder andre lån i hovedsak til 

forskuttering av veier.  

Tabell 31 Gjeldsbelastning 

 

  

Korrigert egenkapital 2019 2018 2017 2016 2015

Egenkapital (EK) 10 687,3 9 502,2 8 574,5 7 935,6 7 881,1

Bundne fond -582,8 -412,3 -352,4 -359,2 -361,9

Egenkapital korrigert 10 104,5 9 089,9 8 222,1 7 576,4 7 519,2

EK-andel (%) av totalkapital 46,3 % 44,0 % 42,0 % 42,5 % 43,6 %

Gjeldsbelastning 2019 2018 2017 2016 2015

Gjeldsbelastning (langsiktig gjeld i forhold 

til driftsinntekter)
44,2% 46,5% 47,8 % 40,8 % 41,5 %

Gjeld pr. innbygger 6 254 6 211 6 347 5 253 5 128
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Langsiktig lånegjeld pr. innbygger for Akershus er på kr 6 254 ved utgangen av 2019, som utgjør 

ca. 45 prosent av landsgjennomsnittet på kr 13 897. Langsiktig lånegjeld sett i forhold til brutto 

driftsinntekter ligger på 44,2 prosent i 2019.  

Akershus fylkeskommunes gjeldsbelastning ligger lavere enn de andre fylkeskommunene som 

inngår i Viken fylkeskommune. Akershus ligger også betydelig lavere enn landsgjennomsnittet for 

fylkeskommunene på 86 prosent.  

Lånegjeld i forhold til driftsinntektene viser fylkeskommunens evne til å bære gjeld, men 

handlingsrommet på driftsbudsjettet for øvrig er avgjørende for mulighetene for nye drifts- eller 

investeringstiltak.  
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18 Gjeld og likviditet 

Rammer og handlingsregler i finansreglementet skal forhindre vesentlig og uønsket finansiell risiko. 

Det er lagt til grunn et «lavt til moderat risikonivå med tilfredsstillende avkastning».  

 Overordnet formål 

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre at fylkeskommunen til enhver tid er likvid og 

lite eksponert for risiko. Hovedmålsettingen over tid er å sikre stabile og lave netto 

finansieringskostnader samt en tilfredsstillende avkastning innenfor definerte risikorammer.  

 Låneopptak 2019 

I rapport for 1. tertial ble årets opprinnelig vedtatte låneopptak på 770 mill. kr til finansiering av 

investeringer nedjustert til 646,4 mill. kr, og i rapport for 2. tertial ble låneopptaket ytterligere 

nedjustert til 334 mill. kr. Andel lån som forfaller til refinansiering innen neste år utgjør 930 mill. kr.  

 Finansreglementets rammer for gjeldsforvaltningen 

Tabell 32 Krav i gjeldende finansreglement - gjeld 

 

Tabell 33 Markedsrente og betingelser i porteføljen pr. tertial 

 
1) NIBOR = Norwegian Inter Bank Offered Rate (norske pengemarkedsrenter) 
2) Swap = rentebytteavtaler 

Krav i gjeldende finansreglement Status

Låneopptak skal gjøres i norske kroner OK

Det skal normalt innhentes minst 3 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere OK

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 25 prosent av samlet gjeldsportefølje OK

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld - mellom 0,5 og 3 år OK

Hovedstolsforfall som refinansieres skal ikke utgjøre mer enn 35 prosent av 

gjeldsporteføljen
OK

Motpartsrisiko ved handel i rente- og valutaderivater skal vurderes OK

Fordeling av låneopptak på flere långivere OK

Låne- og renteinstrumenter (tillatt) OK

Rapportering i henhold til krav i finansreglementet OK

Markedsrenter og betingelser i porteføljen 

ved utløpet av rapporteringsperioden 30.04.2019 31.08.2019 31.12.2019

Vektet gjennomsnittsrente 2,08 2,22 2,43

Rentebindingstid 1,00 0,94 0,92

Norges Bank (foliorente / styringsrente) 1,00 1,00 1,50

6 mnd NIBOR 
1) 1,50 1,71 2,16

1,5 år swap-rente 
2) 1,80 1,70 1,94
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Markedsrentene 1 og 2 er uten kredittmargin/utlånspåslag fra banker, som i gjeldsporteføljen 

varierer fra 0,3-0,55 prosent, med et gjennomsnitt på ca. 0,4 prosent. Ved sammenlikning mot 

referanserente må det også tas hensyn til rentebindingstid/rentesikringsstrategi. 

Gjennomsnittsrente i låneporteføljen (2,43 prosent) med en gjennomsnittlig rentebinding på ca. 1 år 

ligger om lag i tråd med 1 års markeds(referanse)renter inkl. utlånspåslag.  

 Gjeldsportefølje pr. desember 

Tabell 34 Gjeldsportefølje pr. desember 2019 

 

1) Rentebytteavtaler (SWAP) 

En rentebytteavtale er en avtale om bytte av rentebetalingsstrømmer i samme valuta (fra en flytende til fast 

rente eller omvendt). Rentebytteavtale/rentesikringsinstrument er et virkemiddel for enklere styring av 

renterisiko, ved at en raskere kan tilpasse seg rentemarkedet og rentestruktur på porteføljen (andel lån med 

fast rente og kort/flytende rente). Marginpåslaget er høyere på ordinære fastrentelån enn ved å benytte 

rentebytteavtaler. 

2) Durasjon/rentebindingstid 

Durasjon/rentebindingstid er et måltall for porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid, som ofte 

brukes for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er for en endring i 

markedsrentene. Tallet viser hvor lenge renten på lån i porteføljen er fast, hensyntatt rentebetalinger, avdrag 

og forfall hovedstol. Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1, 

betyr det at porteføljen har en rentebinding på gjennomsnittlig 12 måneder. Jo kortere gjennomsnittlig 

rentebindingstid i porteføljen, jo mer vil rentekostnadene variere med renteendringer. 

Gjeldsportefølje

(tall i 1 000 kr)
Rentesats Restgjeld

Andel av 

total
Maks Min

Durasjon/rente 

bindingstid (år)

Obligasjons- og sertifikatlån

20170184 2017 - 2020 KBN 2,09 % 500 000 000 16,1 % 25 % 0 % 0,0

NO 0010798424 2017-2020 Swedbank 2,20 % 430 000 000 13,8 % 25 % 0 % 0,0

20170563 2017 - 2022 KBN 2,29 % 290 000 000 9,3 % 25 % 0 % 0,1

20180097 2018 - 2028 KBN 2,42 % 600 000 000 19,3 % 25 % 0 % 0,2

20180358 2018 - 2021 KBN 2,08 % 650 000 000 20,9 % 25 % 0 % 0,0

NO 0010863962 2019-2024 SEB 2,17 % 500 000 000 16,1 % 25 % 0 % 0,2

NO 0010867922 2019-2020 DNB 1,99 % 140 000 000 4,5 % 25 % 0 % 0,1

Sum lån (flytende rente) 2,17 % 3 110 000 000 100,0 % 0,1

Rentebytteavtaler

Rentebytteavtale 1046570 Nordea 2011/2021 3,52 % 100 000 000 3,2 % 25 % 0 % 1,7

Rentebytteavtale 1079216 Nordea 2012/2022 3,35 % 200 000 000 6,4 % 25 % 0 % 2,2

Rentebytteavtale 11434660 Nordea 2012/2022 3,11 % 230 000 000 7,4 % 25 % 0 % 2,7

Rentebytteavtale 2969430 SEB 2015/2025 1,74 % 200 000 000 6,4 % 25 % 0 % 5,7

Sum rentederivater (fast rente) 2,86 % 730 000 000 23,5 % 3,2

Rentebytteavtaler

Rentebytteavtale 1046570 Nordea 2011/2021 1,79 % -100 000 000 -3,2 % 25 % 0 % 0,2

Rentebytteavtale 1079216 Nordea 2012/2022 1,79 % -200 000 000 -6,4 % 25 % 0 % 0,2

Rentebytteavtale 11434660 Nordea 2012/2022 1,79 % -230 000 000 -7,4 % 25 % 0 % 0,2

Rentebytteavtale 2969430 SEB 2015/2025 1,79 % -200 000 000 -6,4 % 25 % 0 % 0,2

Sum rentederivater (flytende rente) 0,87 % -730 000 000 -23,5 %

Sum gjeldsportefølje 2,43 % 3 110 000 000 0,0 % Dur = 3 år Dur = 0,5 år 0,9
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En grad av forutsigbarhet i rentekostnader er viktig for å unngå å ta for stor renterisiko ved 

endringer i rentenivå. I henhold til vedtatt revidert finansreglement, er rammer for gjennomsnittlig 

rentebindingstid satt til min 0,5 år - maks. 3 år i gjeldsporteføljen. Gjennomsnittlig rentebinding 

(dvs. andelen lån med fastrente) i låneporteføljen. pr 31.12. er ca.1 år. Andelen rentebinding i 

gjeldsporteføljen er redusert, fordi volumet knyttet til ordningene med rentekompensasjon er økt, 

og har gjort fylkeskommunen mindre renteeksponert, dvs. risiko for store negative utslag av 

renteendringer er blitt redusert.  

 Markedskommentar 

På rentemøte 19.12.19 vedtok Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. 

Veksten i fastlandsøkonomien er i ferd med å avta og det ventes lavere vekst i investeringene 

framover. Ifølge bedriftene i regionalt nettverk har veksten avtatt siste tre måneder. Norges Bank 

venter også lavere vekst fremover, der utsiktene preges av utviklingen i petroleums -

investeringene. Klart lavere vekst i investeringene bidrar til å dempe veksten i norsk økonomi. På 

en annen side, påvirker en svak krone positivt til økonomien gjennom økt nettoeksport. Svakere 

krone tilsier isolert sett en høyere rentebane, mens en mer moderat oppgang i norsk økonomi 

isolert sett trekker rentebanen ned. Rentebanen som presenteres i pengepolitisk rapport viser en 

bane mellom 1,50 og 1,60 prosent, noe som tolkes som at det er større sannsynlighet at renten vil 

bli værende på 1,50 prosent, enn at den blir satt opp til 1,75 prosent, eller ned til 1,25 prosent.  

 Finansreglementets rammer for likviditetsforvaltningen 

Tabell 35 Krav i gjeldende finansreglement - likviditet 

 

  

Krav i gjeldende finansreglement Status

Hovedbank, DNB, kredittrating minimum A- OK

Plasseringer i tråd med Etikkrådet i SPU sine retningslinjer OK

Likvider for driftsformål, løpetid maksimum 3 mnd OK

Plassering i fond, durasjon kortere enn 12 mnd OK

Tillatte plasseringsinstrumenter OK

Samlet kreditteksponering mot bank/finansinstitusjon OK

Maks innskudd hovedbank 1,5 milliarder kr OK

Kreditteksponering mot bank/finansinstutusjon kan ikke overstige 2 % av 

institusjonens forvaltningskapital
OK

Ett enkelt bankinnskudd som bindes over tid (tidsinnskudd) kan ikke utgjøre mer 

enn 100 mill. kr.
OK

Ikke mer enn NOK 200 mill. kr i et enkelt pengemarkeds- /obligasjonsfond, eller 

gjøre plasseringer som overstiger 15 % av fondets forvaltningskapital
OK

Direkte investeringer i rentepapirer skal kun gjøres i utstedere fra Skandinavia, og 

kan ikke utgjøre mer enn 50 mill. kr pr debitor
OK
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 Likviditet og plasseringer 

Akershus fylkeskommune har hatt en god likviditetssituasjon, og gjennomsnittlig innskudd på 

hovedbank har ligget på i underkant av 1,5 milliarder kr i 2019. Totalt innestående i hovedbank 

inkludert bundne midler og driftskonto for Akershus Eiendom beløper seg til i underkant av 1,5 

milliarder kr pr. 31.12.19. Likviditetsporteføljen var i hovedsak plassert som innskudd hos DNB, i 

tillegg til enkelte plasseringer i pengemarkedsfond.  

Pr. 31.12.19 hadde fylkeskommunen plassert ca. 627 mill. kr i pengemarkedsfond med en 

annualisert avkastning på 1,80 prosent basert på gjennomsnittlig investert beløp gjennom året. 

Annualisert avkastning på andre særinnskudd beløper seg til 1,93 prosent. Gjennomsnittlig 

annualisert rente på innskudd i hovedbank har ligget på 1,86 prosent.  

Låneopptak og plasseringer for øvrig er forvaltet i henhold til vedtatt finansreglement.  

Tabell 36 Likviditetsportefølje pr. type finansobjekt 

 

18.7.1 Avkastningsreferanse 

Tabell 37 Likviditetsportefølje pr. tertial 

 

Avkastning i prosent er målt av gjennomsnittlig verdi i perioden.  

  

Likviditetsportefølje Avkastning Verdi Andel av total 

(tall i 1 000 kr) (annualisert) 31.12.19

Norske sertifikater og obligasjoner

Pengemarkedsfond 1,80 % 627 261 31,7 %

DNB konsernkonto 1,86 % 1 295 591 65,5 %

Andre særinnskudd 1,93 % 56 507 2,9 %

Sum likviditetsportefølje 1,84 % 1 979 359 100,0 %

Likviditetsportefølje ved utløpet av 

rapporteringsperioden 30.04.2019 31.08.2019 31.12.2019

Avkastning 1,80 % 1,84 % 1,86 %

Sum likviditet 1 810 625     1 979 360     

Hovedbank 1,39 % 1,74 % 1,86 %

3 mnd NIBOR 1,35 1,76 1,71

ST1X 0,72 0,88 1,23
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18.7.2 Stresstest 
Tabellen under viser en stresstest, som illustrerer renterisiko, dvs. økning i rentekostnader i låne- 

og plasseringsporteføljen (situasjonsbilde ett år fram i tid) ved 2 prosent økning i rentenivået.  

Tabell 38 Stresstest for renteøkning 

 
1) Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, sertifikat og obligasjoner med gjenværende rentebinding  

    under ett år. 

2) Fast rente er definert som andelen lån inkl. rentebytteavtaler med gjenværende rentebinding over ett år. 

Stresstesten er basert på tall for økonomiplan 2019-2022. Lånegjelden før låneopptak 2020 er 

fordelt med om lag 77 prosent med flytende rente og 23 prosent fast rente. Gjennomsnittlig 

kortsiktig likviditet, som i hovedsak består av løpende likviditet og midlertidig avsatte fondsmidler 

(pensjonsfond/disposisjonsfond), er om lag 1,5 milliarder kr.  

 

  

Stresstest (ett år fram i tid) Balanse Balanse Endrings- Durasjon Beregnet tap

(tall i 1 000 kr) (%) parameter

Gjeld med flytende rente 
1)

77 % 2 380 000 2 % 0,3 -14 280

Gjeld med fast rente 
2)

23 % 730 000

Finanspassiva 100 % 3 110 000 -14 280

Anslag likviditet 100 % 1 000 000 2 % 0,3 6 000

Rentekompensasjon 1 840 000 2 % 0,2 7 360

Finansaktiva 100 % 2 840 000 13 360

Mulig tap (netto finansportefølje) -920
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19 Revisjonsberetning 

Revisjonsberetningen foreligger 15.04.2020. 
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20 Noter 
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Note nr.   5  Aksjer og andeler, anleggsmidler 

Note nr.   6  Langsiktig gjeld og avdrag på lån 

Note nr.   7  Renter og sikring 

Note nr.   8  Garantiansvar 

Note nr.   9  Andre vesentlige forpliktelser 

Note nr. 10  Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi 

Note nr. 11  Avsetninger og bruk av avsetninger 

Note nr. 12  Kapitalkonto 

Note nr. 13  Mellomværende med fylkeskommunale foretak 

Note nr. 14  Overføringer til og fra §27-samarbeid 
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