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1. Fylkeskommunens økonomi 
 

1.1 Driftsregnskap 
 
For 2019 har Buskerud fylkeskommune et netto driftsresultat på 78,1 mill kr (1,9%). 
Regnskapsresultat etter bruk av fond, inntektsføring av fjorårets resultat og overføring av 
driftsmidler til investering, er 160,7 mill. kr. Regnskapets hovedtall fremkommer i tabellen 
nedenfor. Tabellene under er bygd opp i henhold til regnskapsforskriften. Det vises til fullstendige 
hovedoversikter i regnskapsboken. 
 
Beløp i kr. (Minustall er inntekter) 
 

 
 
Denne tabellen er satt opp etter regnskapsforskriften, og har ikke med avsetninger til og bruk av 
fond. I resultatene som fremkommer i kapittelet «Sektorresultater» nedenfor, i disposisjonssaken 
og i hovedoversikten i regnskapet, er fondsbevegelser med i resultatene pr sektor. Denne tabellen 
viser derfor andre avvik pr sektor enn de andre tabellene. 
 
Drifts- og regnskapsresultater 2015-2019 
 
Mill. kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Netto driftsresultat 78,7 52,5 146,9 121,6 180,9 78,1 
Regnskapsresultat 85,1 120,4 111,0 126,5 122,8 160,7 

 
Netto driftsresultat ble 78,1 mill. kr. Begrepet viser resultat før netto endring av fond, 
inntektsføring av fjorårets resultat og overføring til investeringsregnskapet. 2019-resultatet er 

REGNSKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREGNSKAPET
Tekst                                            Noter Regnskap i år Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap i fjor

Skatt på inntekt og formue -1 817 385 215kr   -1 787 520 090kr   -1 785 967 407kr   -1 741 375 937kr        
Ordinære rammetilskudd -1 350 403 372kr   -1 339 179 903kr   -1 323 426 753kr   -1 293 552 027kr        
Andre generelle statstilskudd -25 581 059kr        -16 690 000kr        -19 539 000kr        -27 965 466kr             
Sum frie disponible inntekter -3 193 369 646kr  -3 143 389 993kr  -3 128 933 160kr  -3 062 893 430kr        

Renteinntekter og utbytte                    -86 000 686kr        -78 380 750kr        -74 568 750kr        -95 971 011kr             
Renteutg., prov. og andre fin.utg.                          84 746 102kr         82 395 194kr         82 395 194kr         75 009 868kr              
Avdrag på lån                                                                     130 776 956kr       130 776 956kr       130 776 956kr       131 055 113kr            
Netto finansinntekter/-utgifter             129 522 372kr       134 791 400kr       138 603 400kr       110 093 970kr            

Til ubundne avsetninger                                               13 736 787kr         13 736 787kr         1 234 954kr           -95 971 011kr             
Bruk av tidl. års regnsk.m. mindref.   -122 762 861kr      -122 762 860kr      -kr                      75 009 868kr              
Bruk av ubundne avsetninger                          -52 652 614kr        -52 652 614kr        -14 858 614kr        131 055 113kr            
Netto avsetninger                                 -161 678 688kr     -161 678 687kr     -13 623 660kr       110 093 970kr            
Overført til investeringsregnskapet    41 535 871kr         41 535 871kr         46 262 949kr         163 471 825kr            
Til fordeling drift -3 183 990 091kr  -3 128 741 409kr  -2 957 690 471kr  -2 679 233 666kr        
Sum fordelt til drift skjema 1B 3 023 288 029kr    3 128 741 409kr    2 957 690 471kr    2 807 864 223kr         
Regnsk.m. merforbruk/mindreforbruk -160 702 062kr     -kr                     -kr                     128 630 558kr            
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102,8 mill. kr lavere enn for 2018. Netto resultatgrad er 1,9%, dvs betydelig svakere enn i 2018 
(4,7%). Anbefalingen fra Teknisk Beregningsutvalg er minst 4%. Brutto driftsresultat (resultat før 
finansposter) er også betydelig svakere i 2019 (-0,25%) enn i 2018 (+2,0%) og uttrykker 
resultatforverring på ordinær drift. Løpende inntekter ekskl finansinntekter er ikke tilstrekkelige 
for å dekke løpende driftsutgifter ekskl finanskostnader. 
 
Godt regnskapsresultat skyldes blant annet overføring av mindreforbruk fra fjoråret (65,6 mill kr), 
økte skatter og rammetilskudd (41,1 mill kr), positive finansposter og lavere pensjonskostnader 
(39,5 mill kr). Det er store bindinger på sektorenes resultater ved at utgiftene kommer neste år.  
 
Skatt og rammetilskudd 
De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ble 41,1 mill kr høyere enn justert budsjett. Figuren 
viser utvikling i fylkesskatten for årene 2015-2019.  
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Buskerud fylkeskommune mottok 1 817,4 mill. kr i skatteinntekter i 2019. Det er 29,9 mill kr mer 
enn justert budsjett og 31,7 mill kr mer enn vedtatt budsjett i handlingsprogrammet 2019-2022.  
 
Det meste av veksten skyldes fortsatt personlige skattyteres tilpasning til skattereformen i 2016 
med opptrappende beskatning av utbytte samt økende sysselsetning. 
 
Buskerud fylkeskommune hadde lavere skatteinngang ifht landsgjennomsnittet, målt per 
innbygger, i 2019 (97,3 %) enn i 2018 (97,8 %). Dette medførte noe ekstra skatteutjevning i 
rammetilskuddet. Landets fylkeskommuner hadde en skattevekst fra 2018 til 2019 på 5,1 %. For 
Buskerud fylkeskommune var veksten 4,4 %.  
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For 2019 er det inntektsført 1 350,4 mill kr i rammetilskudd fra staten. Det er 11,2 mill. kr mer enn 
justert budsjett. Figuren viser utvikling i rammetilskudd i perioden 2015-2019. Betydelig vekst i 
rammetilskudd fra 2015 skyldes kompensasjon for skattesvikt (ifht opprinnelige prognoser i 
statsbudsjettet), samt at styrking av fylkeskommunens rammer i statsbudsjettet kom i form av økt 
rammetilskudd. Rammetilskuddet består av forskjellige komponenter som bl.a. skal utjevne 
forskjeller i inntekts- og kostnadsforutsetninger mellom fylkeskommunene. I tillegg kompenseres 
eller trekkes det for eventuell økning eller reduksjon i fylkeskommunens oppgaver.  
 
Finanskostnader og – inntekter  
Rentekostnader totalt for gjeldsrenter og diverse renteutgifter i 2019 ble på 84,7 mill kr. mot 
justert budsjett på 82,4 mill kr. Ordinært avdrag, eksklusiv forskutteringer, beløp seg til 130,8 mill 
kr, i tråd med budsjettet. I tillegg ble det betalt 450 mill kr. i ekstraordinært avdrag, i henhold til 
budsjett.  

Diagrammet under viser utviklingen i rente og avdragsutgiftene i perioden fra 2014 til 2019. 
I tillegg til ordinært avdrag for 2019, ble det betalt 450 mill kr. i ekstraordinært avdrag til Vardar.  
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Tabellene under viser avvik på finanskostnader og -inntekter. 
 
Finansinntekter 
Mill. kr

Regnskap 2018 Budsjett 2019 Regnskap 2019 Avvik    2019
Gjeldsrenter 75,0 82,4 84,7 2,3
Renteinntekter/avkasting fon 15,8 16,0 23,1 7,1
Refusjon skoleanlegg 2,5 2,5 2,6 0,1
Refusjon fylkesveger 12,7 8,4 12,3 3,9
Renter Vardar AS 19,7 22,4 22,4 0,0
Utbytte Vardar AS mm 60,5 40,0 40,5 0,5
Byggelånsrenter o.a -0,6 2,8 1,5 -1,3
Kraftinntekter (Ramfoss) 9,2 3,0 10,8 7,8
Sum netto renteutgifter 194,7 177,5 197,8 20,3
Avdrag 1) 131,1 130,8 130,8 0,0
Tilbakebet forskutt veger 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

Sektorresultater 
Det er store variasjoner i sektorresultatene. Totalt har sektorene brukt 81,4 mill. kr mindre enn 
justert budsjett. Uten resultatoverføringer på sektorene fra 2018 på 65,6 mill. kr, ville sektorene 
hatt et mindreforbruk på 15,8 mill kr. Det er dessuten bindinger på sektorenes resultater ved 
utgifter som kommer senere. Deler av pensjonskostnadene (premieavvik, avskrivning av tidligere 
års premieavvik, reguleringspremie og "ikke forsikringsbare ytelser"), er ført på sentralt ansvar 
utenfor sektorene.  
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Sektorenes netto regnskapsresultat. 1000 kr 
Regnskap Budsjett Avvik ekskl Overført fra

2019 2019 Beløp Prosent overf fra '18 2018
Sektorer
Sentraladministrasjon 351 001 529 360 129 787 9 128 258 2,5 % 6 604 330 2 523 929
Utdanning 1 643 564 165 1 691 761 491 48 197 326 2,8 % -12 877 975 61 075 301
Utviklingsavdelingen 193 334 511 201 238 233 7 903 722 3,9 % 5 691 487 2 212 235
Samferdsel
     Avdeling 11 828 655 14 027 639 2 198 984 15,7 % 1 533 306 665 678
     Kollektivtransport 462 133 509 456 786 690 -5 346 819 -1,2 % -5 710 749 363 931
     Fylkesveger  inkl ferje 453 520 755 472 864 283 19 343 528 4,1 % 20 570 981 -1 227 453
Sum sektorer 3 115 383 124 3 196 808 123 81 424 999 2,5 % 15 811 378 65 613 620

Tannhelseforetak *) 125 062 089 125 062 089 0 2 481 510
Pensjon (reg.premie og pre 1 927 648 25 000 000 23 072 352 0
Totalt 3 242 372 862 3 346 870 212 104 497 350 68 095 130

*) Regnskap og budsjettramme for tannhelseforetaket i fylkeskommunens hovedbok/regnskap

Avvik

 
Beløpene er inklusive avsetninger og bruk av fond. 
 
Det vises til omtale av sektorresultater under hvert sektorkapittel. 
 
 
Pensjonskostnader 
Pensjonskostnader utover ordinær premie er budsjettert på egen post utenfor sektorbudsjettene. 
På budsjett (25 mill kr) for reguleringspremie, premieavvik og premie for "ikke forsikringsbare 
ytelser" er det et mindreforbruk på 23,1 mill kr. Budsjettet skal også dekke denne type kostnader 
for tannhelseforetaket. Tannhelseforetakets regnskap er belastet med slike kostnader med 1,6 
mill kr. Samlet er det altså et mindreforbruk 21,4 mill kr. Mindreforbruket skyldes lavere fakturert 
premie fra Statens pensjonskasse samt overskudd på ikke forsikringsbare ytelser (antall nye uføre, 
levealder på pensjonister m.v.) i egen pensjonskasse. 
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1.2 Investeringsregnskap  
 
Alle tall i dette kapittelet er inkl. mva, jf regnskapsforskriften.  Fylkestinget bevilger budsjett ekskl. 
mva. 
 

 
 
Tabellen er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner. Det 
kommenteres kun linjer med vesentlige avvik. 
 
(Linje 1) Tabellen på neste side viser utgiftssiden på hvert enkelt prosjekt i investeringsregnskapet 
for 2019, dvs en spesifikasjon av linje 1 i tabellen over. De enkelte investeringsprosjekter kan gå 
over flere år. Det kan derfor være vesentlige avvik i fremdriften i de enkelte prosjekter i det 
enkelte regnskapsår, uten at dette får betydning for det totale avviket på prosjektet. Brutto 
mindreforbruk i 2019 var på 61 mill kr. I hovedsak skyldes dette forsinket fremdrift i forhold til 
budsjett. 
 
(Linje 3 og 4) Det er betalt 450 mll kr i avdrag samt avsatt 250 mill kr til investeringsfond etter 
salgsgevinst salg av vindkraftengasjement i Baltikum. 
 
(Linje 7) Regnskapsreglene sier at det skal ikke inntektsføres mer i investeringsregnskapet enn det 
faktiske regnskapsforbruket. På grunn av mindreforbruket på utgiftssiden er bruk av lånemidler 
redusert med 85 mill kr. 
 
(Linje 9) Fylkeskommunen har mottatt tilskudd i 2019 som ikke er budsjettjustert, f.eks tilskudd til 
rassikring på fylkesveger, spillemidler til anlegg eid av fylkeskommunen selv, tilskudd fra 
Gjensidigestiftelsen og flere kommuner til forskjellige type tiltak, f.eks nærmiljøtiltak på Lier vgs. 
 
(Linje 10) På grunn av fusjon mellom Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFPK) og 
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse til Viken pensjonskasse, er ansvarlig lån mellom 
fylkeskommunen og BFPK tilbakebetalt i 2019. 
 

REGNSKAPSSKJEMA 2 A INVESTERINGSREGNSKAPET
Nr Tekst                                                       Noter Regnskap i år Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap i fjor

1 Investeringer i anleggsmidler        593 376 879kr                654 541 337kr                639 533 108kr                423 217 685kr            
2 Utlån -kr                              -kr                              -kr                              20 000kr                     
3 Avdrag på lån 450 000 000kr                450 000 000kr                450 000 000kr                -kr                          
4 Avsetninger                                250 000 000kr                250 000 000kr                250 000 000kr                -kr                          
5 Årets finansieringsbehov   1,9 1 293 376 879kr    1 354 541 337kr    1 339 533 108kr    423 237 685kr    

6 Finansiert slik:
7 Bruk av lånemidler -362 828 370kr              -447 675 411kr              -484 026 159kr              -119 514 155kr          
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler -kr                              -kr                              -kr                              -5 000 000kr              
9 Tilskudd til investering                   -22 139 242kr                -kr                              1 295 000kr                    -17 669 753kr            

10 Mottatt avdrag på utlån -9 956 556kr                  -kr                              -kr                              -kr                          
11 Kompensasjon for merverdiavgift -111 625 035kr              -124 266 391kr              -101 139 000kr              -69 954 679kr            
12 Andre inntekter -712 128 141kr              -709 400 000kr              -709 400 000kr              -46 753 745kr            
13 Sum ekstern finansiering               1 -1 218 677 344kr           -1 281 341 802kr           -1 293 270 159kr           -258 892 332kr          

14 Overført fra driftsregnskapet -41 535 871kr                -41 535 871kr                -46 262 949kr                -163 471 825kr          
15 Bruk av avsetninger                   -33 163 664kr                -31 663 664kr                -kr                              -873 527kr                 
16 Sum intern fiansiering                    9 -74 699 535kr                -73 199 535kr                -46 262 949kr                -164 345 352kr          

17 Sum finansiering -1 293 376 879kr  -1 354 541 337kr  -1 339 533 108kr  -423 237 685kr  
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(Linje 11) Siden investeringsnivået er lavere enn budsjettert, blir det også mottatt mindre mva-
refusjon. 
 
(Linje 12) Posten består i hovedsak av ekstraordinært utbytte fra Vardar grunnet salg av 
vindkraftengasjement i Baltikum. I tillegg er det noen mindre inntekter fra egenandeler på elev-
pc-er. 
 
(Linje 15) Det er brukt 1,5 mill kr mer av fond enn budsjettert. Dette skyldes aktivitet på Ringerike 
folkehøgskole som er finansiert av skolens eget fond. 
 
 
Kommentarer til de enkelte prosjektene 
Investeringstabellen på neste side viser årsbudsjettet for 2019 pr prosjekt og ikke totalbudsjett for 
prosjektet. Tabellen viser også brutto utgifter pr prosjekt uten å vise tilsvarende inntekter. Det 
kan derfor fremkomme avvik i tabellen som ikke er reelle, da prosjektet har inntekter utover gitt 
budsjett, f.eks støtte fra Enova, mva-refusjon eller bruk av fond. Tabellen er derfor ikke 
sammenlignbar med fylkestingets budsjettvedtak. I disponeringssaken som behandles av 
fylkestinget i samme møte, vises prosjektavvik i henhold til fylkestingets vedtak..  
 
Investeringene i 2019 summerte seg til 593 mill kr (inkl mva) som i all vesentlighet er knyttet til 
investeringer i veger og videregående skoler. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på 
61 mill kr. Dette er imidlertid ikke et reelt mindreforbruk. Hovedårsaken er at prosjekter blir 
gjennomført senere enn opprinnelig planlagt. 
 
Under kommenterer kun prosjekter som har reelle ikke uvesentlige avvik. Prosjekter som ikke er 
omtalt har fremdrift og økonomistatus i henhold til fylkestingets vedtak. 
 
IKT-prosjekter 
Det er et mindreforbruk på Visma in School. Systemet skal etter planen innføres på alle skoler i 
tidligere Buskerud fylkeskommune i løpet av 2020, og budsjettet må overføres til 2020 for å dekke 
innføringskostnadene. 
 
Hønefoss vgs 
Det gjenstår fortsatt garantiarbeider etter at entreprenøren gikk konkurs i 2017. 
Fylkesrådmannen har fremmet flere garanti- og reklamasjonskrav til entreprenørens garantist. 
Det vises til omtale av tvister i noter til regnskapet. Prosjektet kan ikke avsluttes før tvisten er løst.  
 
Kongsberg/KKP/Flåtaløkka 
Ny paviljong for elever på alternativ opplæring samt elever fra Flåtaløkka er ført opp. Inkludert i 
budsjettet ligger også en avsetning for riving av Flåtaløkka. Riving utføres i forbindelse med nytt 
prosjekt Kongsberg vgs Samlokalisering, og skal gjennomføres i 2020. 
 
Kongsberg vgs – samlokalisering 
Det er skrevet kontrakt med entreprenør, og det foregår pr 31.12.19 videre planlegging og 
prosjektering i et samspill mellom entreprenør, eiendomsenheten og skolen. Det er fakturert 
mindre i 2019 for dette enn planlagt, med ca 4,7 mill kr 
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Prosjekt Regnskap i år Justert budsjett Vedtatt budsjett Regn. i fjor
Felles IKT 4 761 744kr         5 291 731kr               11 349 000kr              5 546 048kr           
Veggli sentrum 465 374kr            -kr                         -kr                          3 578 506kr           
Omb. v/kryss Høyskolen i Ringerike -kr                   9 100 000kr               -kr                          -kr                          
Flesberg, gang -og sykkelveg -kr                   5 500 000kr               -kr                          -kr                          
Viken, IKT-aktiviteter -kr                   250 000kr                  -kr                          -kr                          
Sykkelhotell fylkeshuset -kr                   -kr                         -kr                          764 300kr              
Lier vgs- tinglysning forpaktningsavtale -kr                   -kr                         -kr                          1 750 525kr           
Lien - salg/avvikling -kr                   -13 331kr                  -kr                          -kr                          
Åssiden vgs- E-blokk - elevtallsvekst -kr                   -kr                         -kr                          433 733kr              
Hurtigladestasjoner el-bil 2 051 333kr         2 357 593kr               1 185 000kr                381 428kr              
Ny skolebyggingsplan -kr                   -kr                         -kr                          720 555kr              
Effektivisering av skolelokaler -kr                   -kr                         -8 295 000kr              242 583kr              
Solcellepanel alle bygg 8 047 482kr         7 120 677kr               3 555 000kr                2 488 738kr           
Låssystemer - alle bygg 5 552 100kr         4 303 413kr               -kr                          1 411 512kr           
Sykkelparkering - alle bygg -kr                   -kr                         -kr                          979 556kr              
HMS-tiltak - alle bygg 5 077 178kr         6 148 000kr               4 148 000kr                -kr                          
Omrokkeringer - alle bygg 4 559 808kr         8 487 846kr               7 480 000kr                -kr                          
Div ombygginger i 2019 31 005 647kr       25 767 820kr             19 779 000kr              25 819 048kr         
Asbest - sanering fasade 14 563kr              -kr                         -kr                          -kr                          
Gol vgs - samlokalisering 2 452kr                -kr                         -kr                          4 259 987kr           
Ål vgs - ny bygghall 345 467kr            798 081kr                  -kr                          1 496 588kr           
Ål vgs - HMS elektro 483 474kr            -kr                         -kr                          -kr                          
Kongsberg vgs - KKP/Flåtaløkka 28 669kr              5 520 187kr               -kr                          2 351 513kr           
Kongsberg vgs - samlokalisering 17 140 975kr       21 864 338kr             28 440 000kr              4 174 621kr           
Lerberg SMI - ny parkeringsløsning 39 042kr              -kr                         -kr                          -kr                          
Ringerike vgs - utbygging/ rehab i 2018/2019 155 138 078kr     150 307 884kr           171 825 000kr            17 492 294kr         
Hønefoss vgs - utbygging 3 611 367kr         2 780 547kr               -kr                          867 117kr              
Buskerud vgs - Buskerud - adm. bygg 755 981kr            843 400kr                  -kr                          5 014 922kr           
Buskerud vgs - fjøs 1 272 594kr         2 500 000kr               2 000 000kr                -kr                          
Buskerud vgs - undervisningsbygg/verksted/internat 36 843 646kr       41 864 365kr             8 295 000kr                35 696 993kr         
Drammen vgs - ombygging 9 628 475kr         10 073 000kr             10 073 000kr              -kr                          
St. Halvard vgs - ombygning frisørarealer 203 613kr            -kr                         -kr                          -kr                          
Røyken vgs - inntak elever på spesielle vilkår 44 373kr              -kr                         -kr                          429 597kr              
Røyken vgs - Ny idrettshall 1 343 503kr         1 000 000kr               -kr                          -kr                          
Åssiden vgs - rehabilitering bygg B 1 217 162kr         1 777 500kr               -kr                          3 448 388kr           
Åssiden vgs - inventar og utstyr bygg B og E -kr                   -kr                         -kr                          262 965kr              
Lier vgs - lokaler AO 185 962kr            -kr                         -kr                          15 266 772kr         
AI Ringerike - flytting til Risesletta -kr                   -kr                         -kr                          248 750kr              
Ringerike fhs -kr                   -kr                         -kr                          591 909kr              
Utstyr og inventar ved nybyggprosjekter 1 296 377kr         17 727 474kr             11 850 000kr              5 329 798kr           
Utstyr/inventar - Sunne kantiner alle skoler 729 133kr            690 000kr                  -kr                          -kr                          
Elevpc 17 663 251kr       15 524 000kr             15 524 000kr              17 227 993kr         
Kostnadskrevende utstyr 2019 8 897 620kr         12 468 499kr             10 665 000kr              3 447 187kr           
Tribune Aula Bygg A -kr                   -kr                         -kr                          949 459kr              
Røyken vgs - utstyr elektro -kr                   -kr                         -kr                          122 738kr              
LSK - opparbeidelse uteareal 156 168kr            2 199 265kr               -kr                          -kr                          
Eiker vgs - folkeverksted 2 625kr                -kr                         -kr                          -kr                          
Kongsberg vgs - EL- automasjon 249 667kr            199 733kr                  
Kongsberg vgs - KKY 247 500kr            247 500kr                  -kr                          -kr                          
Nærmiljøanlegg - ressurssenteret 849 412kr            -kr                         -kr                          633 681kr              
Solcellepanel   496 558kr            305 693kr                  -kr                          -kr                          
Kongsberg vgs - TIP vg2 industriteknologi 456kr                   -kr                         -kr                          -kr                          
Avvikling Lien -kr                   -kr                         -kr                          14 063kr                
Visma flyt skole 733 333kr            4 845 476kr               3 013 000kr                1 279 350kr           
Fagskolen Tinius Olsen- utstyr 12 688 300kr       11 186 733kr             2 370 000kr                -kr                          
Tilpasning av undervisningslokaler 3 926 689kr         11 151 426kr             4 740 000kr                -241 000kr             
Fylkestannlege - utstyr -kr                   6 824 595kr               4 409 000kr                1 581 523kr           
Fylkesveger- samferdelssj. ansvar 807 643kr            2 803 677kr               -kr                          596 768kr              
Fylkesveger  253 496 585kr     253 496 215kr           327 128 108kr            250 903 073kr       
Diverse skoler - utstyr 1 315 500kr         1 228 000kr               -kr                          5 674 105kr           

593 376 879kr    654 541 337kr          639 533 108kr           423 237 685kr       
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Rosthaug vgs – undervisningsbygg, verksted/lager/garasje og internat. 
Undervisningsbygget stod ferdig sommeren 2018. Internat og verksted/lager/garasje ble begge 
ferdigstilt i 2019. Det gjenstår visse arbeider som utendørsområdet og annet. Disse kostnadene vil 
påløpe i 2020. 
 
Alle bygg – solcelleanlegg 
Det ble installert solcelleanlegg på Åssiden vgs og undervisningsbygg på Buskerud vgs i 2018, og 
på internat ved Buskerud vgs og på Ål vgs i 2019. Investeringen på Ål ble dyrere enn antatt grunnet 
nødvendige utbedringsarbeider og tilpasninger av eksisterende tak.  
 
Ladestasjoner for ladbare kjøretøy 
De gjenstående midler er tenkt brukt på Lerberg skole- og kompetansesenter, og ses i sammenheng 
med opparbeidelse av ny parkeringsløsning/utkjøring/uteområde ved senteret som skal 
gjennomføres i løpet av 2020.  
 
Omrokkeringskostnader 
Budsjettmidlene er avsatt til nødvendige tiltak for å opprettholde undervisningen ved 
gjennomføring av byggeprosjektene på Ringerike og Kongsberg. Midlene forventes brukt i 
2020/2021 
 
Utstyr og løst inventar ved nybygg/nyanlegg 
Bevilgningen for 2019 var tiltenkt oppstart av anskaffelse av utstyr til Ringerike og Kongsberg vgs. 
Dette vil bli gjennomført i 2020. 
 
Kostnadskrevende utstyr vgs 
Ved utgangen av året gjenstår 1,379 mill kr for anskaffelser som ikke er ferdig gjennomført for 
skolene Kongsberg, Eiker, Drammen, Røyken, St Hallvard, samt et mindre beløp ved skolene 
Åssiden og Lier. Ubrukte midler overføres 2020 for ferdigstillelse av anskaffelsene. 
 
Tilpasning av undervisningslokaler 
Posten bevilget for tiltak som måtte oppstå i løpet av året. Hovedutvalget for utdanningssektoren 
bevilger midlene til konkrete prosjekter. Etter at tilpasninger ved Ål vgs, Røyken vgs og Lier vgs er 
ferdige, men tilpasninger ved Buskerud vgs (isolat hest) og St Hallvard vgs (ombygging tidligere 
frisørlokaler) pågår. Det gjenstår 5,5 mill kr som overføres til samme formål – tilpasning av 
undervisningslokaler i 2020.  
 
Investeringsmidler utstyr fagskolen Tinius Olsen 
10, 226 mill kroner er brukt til anskaffelse av labutstyr for studie i digital industrialisering. Utstyret 
ble levert og montert og klart til bruk i løpet av april 2019. Merforbruket på 0,786 mill kr dekkes 
med vedtatt investeringsbeløp på 1,0 mill kr i 2020.  
 
Bygghall Ål vgs 
Gjenstående midler er 0,390 mill kr. Gjenstående arbeid er varmepumpeløsning, opparbeiding 
uteområde mot naboer, lydisolering av et klasserom, utsmykking, samt noen andre mindre arbeider. 
Dette er arbeid og utstyr som i sin helhet er beregnet å dekkes av resterende saldo.  
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Fylkesveger 
Investeringsregnskapet for Statens vegvesen viser et mindreforbruk på 2,8 mill. kr ved årets slutt.  
 
Samferdsel har 9,9 mill. i restmidler til sluttoppgjøret for gang – og sykkelveg i Flesberg kommune 
og kryss ved Høyskolen på Ringerike. I tillegg er det 6,9 mill. kr til Brakar AS som ønskes 
omdisponert til driftsmidler i 2020 for videre elektrifisere bussdrift i Drammen (FT 18/19). Se mer 
omtale under kapittelet for samferdsel.  
 
Utstyr finansiert i drift 
Fylkeskommunens enheter foretar hvert år anskaffelser av utstyr m.m i sitt driftsregnskap som 
regnes som investeringsutgift etter kommunelovens regler. Regnskapssjefen har fullmakt etter 
budsjettreglementet å overføre både kostnad og budsjett til investeringsregnskapet ved årsslutt. 
Linjen viser summen av slike overføringer. 
 
Andre prosjekter 
For de andre prosjektene på listen meldes det om ingen vesentlige avvik. 
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1.3 Balanseregnskap 

 
 

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP

Tekst Noter Regnskap i år Regnskap i fjor

EIENDELER
Anleggsmidler Kap 2.2        3,4,5,8
Faste eiendommer og anlegg 5 845 982 058 5 481 449 519
Utstyr, maskiner og transportmidler 135 452 207 125 328 505
Aksjer og andeler 84 759 585 1 084 759 585
Pensjonsmidler 2 660 846 612 2 322 201 215
Andre utlån 514 770 000 524 726 556
Sum anleggsmidler Kap. 2.2 9 241 810 462 9 538 465 380

Omløpsmidler Kap 2.1 1,3
Premieavvik 262 667 091 254 769 884
Kortsiktige fordringer 225 290 196 210 596 638
Sertifikater 200 380 581 150 716 921
Kasse og bankinnskudd 1 094 707 906 744 350 079
Sum omløpsmidler Kap. 2.1 1 783 045 774 1 360 433 523

SUM EIENDELER 11 024 856 236 10 898 898 903

EGENKAPITAL Kap 2.5 9,10,13
Disposisjonsfond -198 339 229 -228 683 322
Bundne driftsfond -171 852 131 -146 836 150
Ubundne investeringsfond -239 500 000 -18 700 000
Regnskapsm. mindreforbruk drift -160 702 062 -122 762 861
Endring regnsk. Prinsipper - drift 57 511 464 57 511 464
Kapitalkonto -3 216 935 345 -3 368 145 025
Sum egenkapital Kap 2.5 -3 929 817 303 -3 827 615 894

GJELD
Langsiktig gjeld Kap 2.4 3,6,14
Pensjonsforpliktelser -2 891 592 722 -2 819 089 373
Andre lån -3 377 479 337 -3 582 930 293
Sum langsiktig gjeld Kap 2.4 -6 269 072 059 -6 402 019 666

Kortsiktig gjeld Kap 2.3 1,11,14
Annen kortsiktig gjeld -822 598 784 -665 307 552
Premieavvik -3 368 090 -3 955 791
Sum kortsiktig gjeld Kap 2.3 -825 966 874 -669 263 343
SUM GJELD OG EGENKAPITAL -11 024 856 236 -10 898 898 903

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler 244 046 882 231 549 252
Andre memoriakonti 2 883 835 3 460 603
Motkonto for memoriakonti -246 930 717 -235 009 855
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Kommentarer til balansen 
Balanseregnskapet er gruppert etter anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital og lang- og 
kortsiktig gjeld. Det vises til notene til regnskapet for nærmere forklaring av postene. 
 
Anleggsmidler viser fortsatt en stor økning, i hovedsak grunnet med høyt investeringsnivå på 
fylkesveger og i skolebygg. Ellers er det mindre endringer i balansen, som skyldes endringer 
forårsaket av årets drift. 
 
Som nevnt under er gjelden redusert grunnet ekstraordinært avdrag på 450 mill kr etter salg av 
Vardars vindkraftengasjement i Baltikum. 
  
 
Likviditetsutvikling  
Gjennomsnittlig saldo på konsernkontoen i 2019 var på 696,7 mill kr mot 1058,0 mill kr for 2018. 
Minimumssaldoen var på 37,2 mill kr og maksimumssaldoen beløp seg til 1091,7 mill kr. 
(Konsernkontoen inneholder også saldo for tannhelsetjenesten, spillemidler, jordbruksfond og 
annet, og er dermed ikke sammenlignbar med balanseverdien for bankkonti nevnt i 
fylkeskommunens regnskap). 
 
Likviditeten anses som meget god, og fylkeskommunen har ingen problemer med å innfri sine 
løpende forpliktelser.  Årsaken til den gode likviditeten er at det er etterslep i investeringer, 
overskudd i driftsregnskapet, samt akkumulerte fondsmidler.  
  
Figuren under viser likviditetsutviklingen i løpet av 2019.  
 

 
 
 
Arbeidskapital 
Arbeidskapital er forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for 
fylkeskommunens evne til å finansiere løpende utgifter.  
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Arbeidskapitalen ble i 2019 økt med 266 mill kr til 957 mill kr. Positivt netto driftsresultat styrket 
arbeidskapital med 78,1 mill kr, mens føringer i investeringsregnskap styrket arbeidskapitalen 
med 175,3 mill kr. Økningen av ubrukte lånemidler på 12,5 mill kr styrket arbeidskapitalen.   
 
Gjeldsutvikling 
Gjeldsbelastning i Buskerud fylkeskommune økte betydelig i årene 2014 til 2017 grunnet store 
investeringer i skolebygg og veger. Fra år 2017 til 2019 har det vært nedgang i gjelden grunnet 
lang planleggingstid for prosjekter, samt et ekstraordinært avdrag på 450 mill kr. til Vardar i 2019. 
Total lånegjeld pr. 31.12.2019 var på 3 377,5 mill kr. Det ble i 2019 tatt opp kr. 375,3 mill kr. i nye 
lån og avdratt 130,8 mill kr. i ordinære avdrag.  
 
Tabellen under viser utviklingen i gjeldsnivået fra 2014 til 2019.  
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Gjeld pr. innbygger i perioden 2014 til 2019. 
 
Tabellen under viser utviklingen i gjeld pr. innbygger. Gjelden pr. innbygger økte frem til 2017, for 
deretter å reduseres. Årsaken til reduksjonen er at det ble betalt et ekstraordinært avdrag i 2019 
på 450 mill kr. Samtidig har antall innbyggere økt.   
 

 
 
 
Kortsiktig gjeld og omløpsmidler 
Kortsiktig gjeld har i løpet av året økt med ca 157 mill kr, mens omløpsmidler har økt med  
ca 423 mill kr.   
 
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 
Både pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser øker hvert år grunnet årlig lønnsvekst og at ansatte 
opparbeider seg nye rettigheter. 
 
Kapitalkonto 
Kapitalkontoen har blitt redusert med ca 151 mill kr. Kapitalkontoen er en del av 
fylkeskommunens egenkapital, og er differansen mellom anleggsmidler og langsiktig gjeld.  
 
Driftsfond 
Driftsfondets saldo ved årets slutt var 86,26 mill kr. Dette er en reduksjon fra 2018 på 38,9 mill kr. 
Reduksjonen skyldes bruk av fond i vedtatt økonomiplan 2019-2022 og andre økonomisaker 
gjennom året. 
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1.4 Interkommunalt samarbeid 
 
I hht. § 12.3 i forskrift for årsregnskap og årsberetning skal det gis en omtale av interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens § 27 i årsberetningen til kommunen der samarbeidet har sitt 
hovedkontor. Det er f.o.m. 1. januar 2005 etablert et slikt interkommunalt samarbeid.  
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS, KUBIS. KUBIS forestår sekretariatsarbeidet 
for flere kontrollutvalg tilknyttet Buskerud Kommunerevisjon IKS, bl.a. for fylkeskommunens 
kontrollutvalg. Buskerud fylkeskommune fører regnskapet for KUBIS. Det er 17 deltakere inklusiv 
Buskerud fylkeskommune, de andre 16 deltakerne er 15 kommuner fra Buskerud og 1 kommune 
fra Vestfold.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Fylkeskommunens bidrag til samarbeidet i 2019 er kr 375 000. Overskuddet i samarbeidet i 2019 
er på kr 234.508, som avsettes til bundet fond i fylkeskommunens balanseregnskap. Akkumulert 
bundet fond viser pr 31.12.2019 kr 963.376.  
 
  

Regnskapsoversikt for KUBIS 
2019 

 

Inntekter:  
Totale bidrag fra deltakerkommunene 3 553 003  
Refusjoner 458 001 
Sum inntekter 4 011 004  
  
Kostnader:  
Lønn- og personalkostnader inkl. pensjon 3 091 612 
Andre kostnader 684 884 
Sum kostnader 3 776 497 
Overskudd  234 508 
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2. Ansatte 
 

2.1 Mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2019 
 
Overordnet mål for handlingsplan HMS 2019 i Buskerud fylkeskommune var at våre 
medarbeidere opplever mestring og arbeidsglede i et godt arbeidsmiljø. Dette er forankret i 
fylkeskommunens arbeidsgiverstrategi for perioden 2015-2020.  
 
Med tanke på omstillingsarbeidet inn mot Viken fylkeskommune ble det anbefalt videreføring, 
fremfor nye aktiviteter.  Handlingsplan HMS 2019 videreførte derfor tre delmål fra 2018, med 
justering av aktiviteter med gitte mål og tidsfrister.  De tre delmålene var: 
 

• Buskerud fylkeskommune skal være en arbeidsplass der godt og inkluderende 
arbeidsmiljø hindrer utstøting, får medarbeidere til å stå lenger i arbeid og hvor vi har et 
friskhetsnærvær på 95%.  

• Buskerud fylkeskommune skal ha fokus på stadig forbedringsarbeid av det systematiske 
HMS-arbeidet, samt ha særskilte fokusområder innenfor det årlige planverket. 

• Buskerud fylkeskommune skal drive forsvarlig i forhold til ytre miljø.  
 

Resultat  
Buskerud fylkeskommune skal være en arbeidsplass der godt og inkluderende arbeidsmiljø 
hindrer utstøting, får medarbeidere til å stå lenger i arbeid og hvor vi har et friskhetsnærvær på 
95%.  
 
En vesentlig faktor i det helsefremmende arbeidet er informasjon og medvirkning i perioder med 
endring og omstilling. Dette arbeidet ble synliggjort eksempelvis i form av fylkesrådmannens felles 
informasjonsmøter og i alle medvirkningsarenaer hvor representanter fra arbeidsgiversiden og 
arbeidstakersiden jobber sammen, både de formelle og de uformelle. Det ble også gjennomført 
utvidede ledermøter med fylkesrådmannens ledergruppe for de mest berørte enhetene per i dag 
for å få god dialog og informasjonsflyt. Det ble gitt tilbud om støtte fra leder og 
bedriftshelsetjeneste ved behov. Risikovurdering av arbeidsmiljørelaterte aspekter inn mot Viken 
fylkeskommune er fulgt opp i HAMU og fylkesrådmannens ledergruppe. Det har vært jobbet med 
involvering, innspillsrunder og særskilt oppfølging av analysen i de mest berørte enheter.  
 
Buskerud fylkeskommune undertegnet avtale om inkluderende arbeidsliv for perioden 2014-
2018. Det er utarbeidet en overordnet handlingsplan som er konkretisert i lokale planverk i den 
enkelte enhet. Det ble valgt å ikke utarbeide en ny avtale eller handlingsplan for 2019, men heller 
prolongere den eksisterende ut 2019. 
 
 I 2019 hadde Buskerud fylkeskommune totalt sett et friskhetsnærvær på 95,4% (statistikk tatt ut 
05.03.2020). Det totale nærværet i Buskerud fylkeskommune i perioden 2010-2018 har holdt seg 
stabilt mellom 94,4% og 95,4%. 
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Buskerud fylkeskommune skal ha fokus på stadig forbedringsarbeid av det systematiske HMS-
arbeidet, samt ha særskilte fokusområder innenfor det årlige planverket.  
 
I 2019 har det vært særskilt fokus på vold og trusler om vold, samt kjemikaliehåndtering og 
kartotek over kjemikalier. Det er holdt kurs, det er gitt og sendt ut informasjon, det er satt av 
egen ressurs som bistår enhetene i arbeidet med kjemikalier. 
 
Buskerud fylkeskommune skal drive forsvarlig i forhold til ytre miljø  
 

Buskerud fylkeskommune har vedtatt innføring av miljøledelse og bruk av 
hovedkontormodellen (Miljøfyrtårn). Hovedkontoret ble sertifisert april 2018, og dette 
sertifikatet er gjeldende til 12.september 2021. 
 
Det er totalt 16 enheter som er sertifiseres, inkludert hovedkontoret, og flere nærmer seg 
sertifisering (11). Noen få har ikke påbegynt prosessen. 
Selve sertifiseringen handler mest om å ha et godt og velfungerende HMS system, mer enn å ha 
på plass sorteringsstasjoner for avfall. De gode eksemplene fra en virksomhet deles med de 
som har kommet kortere i prosessen med å bli sertifisert. Prosessen med å sertifiseres har blitt 
vesentlig forenklet ved at hovedkontoret har tatt mange av de overordnede kravene og fått 
godkjent disse på forhånd. I løpet av 2020 vil det bli endringer som er kartlagt og bearbeidet 
gjennom 2019.  
 

 

2.2 Etiske retningslinjer 
 

 2016 2017 2018 2019 
Etiske retningslinjer vedtatt i Fylkestinget x    
Bfk blir medlem av Transparency International Norge 
(TI) 

x    

Reviderte rutiner for varsling  x   
Gruppelederne har et særmøte om habilitet med 
bidrag fra KS 

 x   

Fylkestinget har foredrag av TI  x   
Risikovurdering av etiske dilemmaer overordnet hver 
enhet 

 x   

Alle ansatte har fått tilsendt del 1 av etikk e-læring  x   
Alle avdelinger har gjennomført del 2 av etikk e-læring   x  
Ett av flere fokusområder ved etablering av Viken    x 

 
 

2.3 Likestilling i Buskerud fylkeskommune 
  

Likestillingsarbeidet er viktig og gjennomgripende og involverer alle ansatte og politikere i 
Buskerud fylkeskommune under paraplyen om å skape like rettigheter og muligheter for alle. Det 
gjelder både kommunikasjon med innbyggerne, intern dialog og utforming av og 
rammebetingelser for våre tjenester. Deler av likestillingsarbeidet er lovfestet gjennom ulike lov- 
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og forskriftsbestemmelser og noe er knyttet til annet nasjonalt rammeverk, som f.eks læreplaner 
og andre styringsdokumenter. 
 
Mange saker som fylkestinget har behandlet inneholder likestillingstiltak og -aktiviteter. Det 
dreier seg om alt fra saker om tilrettelegging for opplæring av elever og universell utforming av 
bygg og digitale plattformer til likeverdig behandling og arbeidsmiljø. Det gjelder også om tiltak 
knyttet til frafall i videregående opplæring, kollektivtransport og forbyggende folkehelse.  
Universell utforming er noe fylkeskommunen arbeider kontinuerlig med både knyttet til 
eksisterende bygningsmasse og ved nybygg. I Regional plan for universell utforming – Buskerud 
mot 2025, utfordrer fylkeskommunen hele Buskerud-samfunnet til å ta inn over seg det etiske og 
lovpålagte ansvaret for å sikre god universell utforming.  
 
I flere år har Rosa kompetanse vært engasjert med en målsetting om å fremme likestilling. De har 
gjennomført et opplegg som har som formål å bidra til en skole der alle, uavhengig av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, kan være seg selv og samtidig være trygge og 
oppleve å bli ivaretatte og inkluderte. Rosa kompetanse ønsker å øke kompetansen om seksuell 
orientering, kjønnsidentitet, normer og ulike familieformer blant ansatte i skolene, slik at de kan 
føle seg trygge på å undervise om temaene, og i ulike situasjoner som oppstår i skolehverdagen 
knyttet til denne tematikken. Rosa kompetanse har også i 2019 hatt vært engasjert på skoler i 
Buskerud, og noen skoler har årlige opplegg i samarbeid med Rosa kompetanse. 
 
Fylkeskommunen har innarbeidet likestillingstiltak i interne rutiner, f.eks ved tilsettinger.  
I Buskerud fylkeskommune har den langsiktige satsningen på likestillingsarbeid også blitt 
videreført i 2019. På grunn av at 2019 har blitt preget av virksomhetssammenslåingen til Viken 
fylkeskommune, har det være lite rom for nye tiltak utover allerede etablert satsing innen 
likestillingsområdet.  
 
Sentrale tall  
Ved årsskiftet hadde fylkeskommunen (ikke medregnet tannhelsetjenesten) 2360 ansatte. Av 
disse var 62,2 % kvinner og 37,8 % menn. Året før var andelen henholdsvis 58,6 % kvinner og 41,4 
% menn.  
  
Blant ledere ansatt i Buskerud fylkeskommune er kvinneandelen 58,1 % og andelen menn 41,9 %.  
I fylkesrådmannens ledergruppe er 6 av 9 kvinner. Det utgjør en kvinneandel på omtrent 67 %. 
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3. Internkontroll  
Fylkesrådmannen har ifølge kommuneloven ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med 
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 
Ansvaret for utøvelse av internkontroll følger fylkeskommunens organisasjonsplan. 
 
For omtale om internkontroll HMS vises det til forrige kapittel. 
 
Utdanning (IMW) 
Våren 2019 førte Fylkesmannen i Oslo og Viken tilsyn med elevenes skolemiljø ved Kongsberg 
videregående skole og Buskerud fylkeskommune. Tilsynet dokumenterte lovbrudd både i skolens 
og skoleeiers forsvarlige system knyttet til elevenes skolemiljø. Lovbruddene ble rettet opp med 
systemendringer høsten 2019. Fylkesmannen har nå lukket saken. 
 
Hovedutvalget fikk i oppdrag fra fylkestinget å følge opp kvalitetsforbedringstiltak beskrevet i 
Buskerud kommunerevisjons rapport Oppfølging av elevtimer i videregående skoler. Høsten 2018 
gjennomførte fylkesdirektør for utdanning en undersøkelse av omfang av timer med bortfall av 
undervisning i forbindelse med timer uten lærer. Undersøkelsen skulle gi svar på hvordan elever 
følges opp når timer med lærer faller bort, og hvordan det planlegges at elevene får tilbake de 
bortfalte timene i løpet av skoleåret. Undersøkelsen ble gjort ved alle de 13 videregående skolene 
i Buskerud. Undersøkelsen viste at skolene har god oversikt over bortfall av opplæring. Skolene 
har systemer for å kunne håndtere bortfall av timer i fag, men på noe ulike måter og i ulikt 
omfang. Skolene har gode rutiner for å forhindre bortfall og gjør grep for å korrigere bortfall av 
undervisning i løpet av undervisningsåret. Likevel vil det alltid være enkelte timer i fag som faller 
bort. Den 29. januar 2019 fattet Hovedutvalget for utdanningssektoren i sak 2/19 vedtak om at 
administrasjonen måtte komme tilbake med en sak som viste hvordan skolene sikrer at elevene 
får oppfylt sine rettigheter. Ny sak ble behandlet i hovedutvalget for utdanningssektoren i juni 
2019 sak 23/19 med følgende vedtak: «Skolene pålegges i perioden juni 2019 til skoleåret 20/21, 
eller til Visma in School er operativt, å periodisere skoleåret i fire definerte perioder, kontrollere 
status for bortfalt undervisning ved utløpet av hver periode, og skape plan for justering/endring 
for å oppfylle kravet til minste årstimetall for elever.» 
 
Utdanningsavdelingen har et etablert kvalitetssystem, som har fått navnet System for 
opplæringskvalitet. Det er åpent tilgjengelig på bfk.no/utdanning knyttet til opplæringen av elever 
og lærlinger, dvs. med grunnlag i opplæringsloven m/forskrift, bestemmelser, rutiner, maler, 
reglementer, tilstandsrapport, tilsyn, undersøkelser, styringsdokumenter m.m. Rutiner og maler i 
System for opplæringskvalitet ble oppdatert og plassert i fylkeskommunens 
dokumentstyringssystem i dokumentportalen i SharePoint. Dette innebærer at ansvarlige årlig får 
elektronisk påminning om oppdatering av systemet.  
  
Hvert år gjennomføres elevundersøkelsen blant alle elevene i videregående skole. Resultatene 
gjennomgås, vurderes og følges opp ved den enkelte skole, og på utvalgte møtearenaer med 
fylkesutdanningssjefen. Lærlingundersøkelsen ble også gjennomført på slutten av 2019. Utvalgte 
resultater vil bli drøftet med Opplæringskontorene på ulike arenaer. Lærebedrifts-undersøkelsen 
ble gjennomført høsten 2019 og blir gjenstand for drøftelse med de involverte bedriftene. Årlig 
rapport likeså. De ulike undersøkelsene blir sett i sammenheng i tilstandsrapporten, hvor utvalgte 
indikatorer fra undersøkelsene blir presentert. Tilstandsrapporten for videregående opplæring 
behandles årlig av fylkestinget. 
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Samferdsel 
Fylkeskommunen har etablert et kvalitetssystem for samferdsel.  Tiltak på fylkesvegnettet 
bestilles fra Statens vegvesen gjennom en årlig leveranseavtale. Leveranseavtalen følges opp 
gjennom systematisk månedlig rapportering fra Statens vegvesen på status, evt. avvik og varsel 
om avvik. Månedsrapportene gjennomgås i månedlige møter. I tillegg har vi mer omfattende 
rapportering pr. tertial. Kollektivtransportmidler til Brakar overføres fra fylkeskommunen med 
bakgrunn i en leveranseavtale på samme måte som for fylkesveger. Oppfølging skjer gjennom 
månedlige møter og tertialrapportering.  
 
Økonomisk internkontroll 
Økonomiavdelingen har et overordnet ansvar for økonomisk internkontroll. Arbeidet følger i 
hovedsak tidligere utarbeidet «Overordnet analyse av økonomisk risiko». Fylkesrådmannen har 
tidligere ansett at anskaffelsesområdet og lønnsområdet er de to økonomiske områdene med 
størst risiko for avvik i fylkeskommunen. Fokus i 2019 har vært å opprettholde forsvarlig 
sikkerhetsmiljø i egen organisasjon samtidig som det er brukt mye tid og ressurser på å utvikle 
nye rutiner for Viken fylkeskommune. Det er ikke meldt avvik av vesentlig omfang i 2019. 
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4. Andre særskilte forhold 

4.1 Nedleggelse av Buskerud fylkeskommune 
Stortinget vedtok 8. juni 2017 å sammenslå Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune 
og Østfold fylkeskommune til Viken fylkeskommune. Den nye fylkeskommune ble operativ 1.1.20. 
Gamle Buskerud fylkeskommune ble nedlagt 31. desember 2019. 
 
Fylkesrådmannen har arbeidet i hele 2019 med forutsetningen om at all aktivitet i Buskerud 
fylkeskommune videreføres til Viken fylkeskommune som de er. Eventuelle endringer skjer først i 
Viken fylkeskommune. 
 
Oppgaver og aktiviteter er gjennomført i 2019 som fylkeskommunen er et «going» konsern. 
Regnskapet og balansen er satt opp som om Buskerud fylkeskommune ville fortsette som 
selvstendig virksomhet i 2020. 
 
Fylkesrådmannens fokus har i 2019 vært todelt: 
 

• Gjennomføre fylkestingets vedtatte handlingsprogram for 2019 
• Forberede overgangen til nye Viken fylkeskommune på best mulig måte. 

 
Det har vært et spesielt fokus på ansatte i 2019. Mange ansatte har hatt veldig stort arbeidspress 
og krav fra både ny og gammel organisasjon. Fylkesrådmannen mener at de ansatte, tillitsvalgte 
og vernetjenesten har gjort en uvurderlig god jobb i denne sammenheng. De fortjener alle 
sammen en stor takk.  
 
Det vises til eget årsregnskap og sluttrapport for prosjektet etablering av Viken fylkeskommune. 
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5. Resultater og aktiviteter 

5.1 Særlige tverrsektorielle målsetninger 
 

5.1.1 Klima, miljø og folkehelse  
I løpet av skoleåret 2018-2019 har elevtjenesteappen blitt tatt i bruk ved de fleste videregående 
skolene i Buskerud. Dette gjør at det har bli lettere for elevene å ta kontakt med hjelperne på sine 
skoler når de trenger det. Elevene har også fått tilgang på hjelpere som ikke er ved skolen som 
elev og lærlingeombudet, minoritetsrådgiver og mobbeombudet. Ofte stilte spørsmål med svar 
gjør også at elevene raskt kan finne svar på mange spørsmål som elevene har. 
 
 
Buskerud fylkeskommune utarbeidet som første fylkeskommune en Bærekraftsrapport for 
Buskerudsamfunnet i 2018. Som en oppfølging av bærekraftsrapporten gikk fylkeskommunen inn 
i et samarbeidsprosjekt med OECD om deltakelse i pilotprosjektet «A Territoral Approach to the 
SDGs» for å utvikle helhetlige løsninger for arbeidet med FNs bærekraftsmål. Prosjektet har vært 
gjennomført som en del av Viken hovedprosjekt og har vært et vesentlig bidrag inn i Viken 
fylkeskommunes arbeid med bærekraftsmålene. Pilotprosjektet har bidratt til arbeidet med 
utvikling av bærekraftsindikatorer, til arbeidet med regional planstrategi, til dialog og samarbeid 
med nasjonal og lokale myndigheter, samt organisasjoner og interessenter til bærekraftsmålene- 
 

5.1.2 Forskning, utvikling og innovasjon  
Fylkestinget vedtok i behandlingen av Økonomiplan 2017-2020 å sette av midler til søkbare 
samarbeidsprosjekter mellom skole og arbeidsliv. Målet med ordningen er å bidra til å utdanne 
arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Noen av 
virkemidlene for å nå dette målet vil være å fremme samarbeid som styrker kompetansen innen 
fagopplæringen, internasjonalisering, innovasjon og entreprenørskap. 
I 2017 ble 3 mill. kroner fordelt på 9 av 29 søknader. I 2018 var summen til samarbeid skole-
arbeidsliv 6,0 mill kr, og midlene ble fordelt på 19 av 33 søknader. For 2019 er 1.0 millioner satt av 
til drift av samarbeidsarenaen Kongsberg kompetansesenter for Yrkesfag (KKY), jf tidligere vedtak 
i Fylkesutvalget. Totalt tildelte Fylkesutvalget 5.0 mill til 15 samarbeidsprosjekter for skoleåret 
2019/2020, og etter denne tildelingen har ordningen bidratt til 43 samarbeidsprosjekter mellom 
skole og arbeidsliv i Buskerud.  
 
Fagskolen Tinius Olsen fikk høsten 2019 godkjent fagskoleutdanning innenfor reiseliv lokalisert til 
Hallingdal med mål om oppstart av studiet 1.1.2020. Pga kort søknadsfrist ble antall søkere for få 
til å starte på så kort varsel. Studiet startes i august 2020 under forutsetning av tilstrekkelig antall 
søkere.  
 
Buskerud fylkeskommune har i 2019 videreført sitt tette samarbeid med Universitetet i Sørøst-
Norge (USN), både i partnerskap og i enkeltprosjekter. Samarbeidet har bidratt til mer praksisnær 
og næringslivsrelevant forskning, blant annet gjennom to gaveprofessorater, innen Systems 
Engineering og Strategi og ledelse. Gaveprofessorene sikrer et tettere samarbeid med det lokale 
og regionale næringslivet. Begge gaveprofessoratene gikk ut 2019. I tillegg samarbeider Buskerud 
fylkeskommune med USN om mobilisering til flere EU-forskningsprosjekter, i tillegg til blant annet 
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helseklynge, mobilisering til forskning, utdanningssamarbeid og autonomi. Samlet gjør dette at 
regionen står sterkere innenfor en rekke viktige samfunnsområder og muligheter.   
 
Innad i Buskerud er det forskjeller i befolkningssammensetning, levekår, utdanningsnivå og bo- og 
næringsaktivitet. Behovene i kommuneregionene i Buskerud er derfor ulike, og fylkeskommunens 
støtte må bygge på deres fortrinn. Det har gjennom året blitt arbeidet kontinuerlig for å se på 
ulike løsninger og samarbeidsformer for de enkelte kommuneregioner. Deltakelse i regionråd og 
strategisk samarbeid om regionenes egne muligheter og fortrinn, er tema i samarbeid med 
kommuneregionene.     
 

5.2 Utdanning 
 

5.2.1 Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre 
utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv (ref 2.1) 

 
Inntak og formidling til videregående opplæring 
Pr 04.07.19 var det totalt 10 840 skolesøkere. 9 888 søkte til skoler i Buskerud fylke, hvorav 9 279 
med ungdomsrett. Pr 01.10.19 er 52,5% av elevene i Vg1 på yrkesfaglige utdanningsprogram, og 
47,5% av elevene på studieforberedende utdanningsprogram. 91% av søkerne til Vg1 fikk 
primærønsket sitt oppfylt. Inntaket til de videregående skolene ble formelt avsluttet 01.10.19. 
 
Det var 1 423 søkere med læreplass som sitt første ønske pr 01.11.19 hvor sluttmål er Fag-
/svennebrev. 1 044 av søkerne hadde opplæringsrett. Det er omtrent som i 2018.  
  
1 109 søkere har fått læreplass og dette er det høyeste antall søkere som noen gang har fått 
læreplass gjennom formidlingen i Buskerud. Dette viser en stabil satsing på lærlinger hos 
bedriftene i Buskerud, og det er gledelig at også flere enn tidligere hadde avtale om læreplass før 
sommerferien. Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viste at 70% av søkerne i Buskerud hadde fått 
læreplass 1. juli. Dette var best i landet. Det er også en økning i andelen søkere med 
opplæringsrett med 79 flere som har fått læreplass sammenlignet med 2018. 
46 søkere startet Vg3 Fagopplæring i skole og 6 søkere i avviksfag fullfører med fagprøve og betyr 
at totalt 1 161 søkere gjennom formidlingen 2019 har startet fagopplæring i bedrift eller skole.  
Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud om læreplass, fagopplæring i skole eller fagprøve. 
  
Det var 101 som hadde søkt formidling til læreplass som lærekandidat hvor sluttmålet er 
grunnkompetanse. 92 av søkerne hadde opplæringsrett. Dette er omtrent som i 2018. 59 søkere 
har fått læreplass, og dette er 15 flere enn i 2018. I tillegg har 28 søkere startet fagopplæring i 
skole og utgjør samme antall som i 2018. Alle søkere med opplæringsrett har fått tilbud. 
 

Skoleår 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Elevplasser i egne skoler (kapasitet) 9 456 9 544 9 616 
Elever i egne vg. skoler pr 01.10. 8 916 8 793 8 870 
Lærlinger/lærekandidater pr 31.12. 2 181 2 312 2 403 
Fagopplæring Vg3 i skole 133 128 70 
Sum elever/lærlinger/lærekandidater 11 230 11 233 11 343 
Inntatt etter fortrinn/individuell behandling 420 454 780 
Indiv. Inntak minoritetsspråklige elever 37 63 63 
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Elever i private skoler 647 717 745 
Buskerud-elever i andre fylker 1) 154 178  
Elever fra andre fylker i Buskerud  248 182 195 
Ledige skoleplasser pr 01.10. (måltall <700) 650 740 738 
Ledig kapasitet (måltall <8%) 6,9% 7,8% 7,7% 
Andel elever tatt inn på primært ønsket programområde (måltall >88%) 90,4% 90,9% 91,0% 

1) Pga sammenslått Vigo-database er ikke tallet tilgjengelig i 2019-2020. 

 
Fylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp for barn og 
ungdom i barnevern- og helseinstitusjoner. Lerberg skole og kompetansesenter (LSK) har det 
økonomiske, juridiske og pedagogiske ansvaret for institusjonsinnlagte eller plasserte 
grunnskoleelever i Buskerud. Ansvaret er kun for perioden eleven er innlagt eller plassert og kan 
derfor variere fra en dag til et år. LSK har undervisningslokaler i Hokksund, på Drammen sykehus, 
på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Drammen, på noen av 
barneverninstitusjonene samt at de følger opp elever på deres hjem- og nærskoler. Lerberg gir 
også et undervisningstilbud i fellesfag for mindre elevgrupper i videregående skole. Totalt hadde 
LSK oppfølging med ca 300 elever i løpet av 2019. LSK har i tillegg ansvar for oppfølging av skolen 
ved Modum bad og skolen ved Geilomo barnesykehus. 
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og Oppfølgingstjenesten (OT) er samorganisert 
som egen virksomhet (PPOT). Det er egne fylkeskommunale kontorer i Nedre Buskerud 
(Drammen) og Ringerike/Hole (Hønefoss). Fylkeskommunen tar del i et interkommunalt 
samarbeid i Hallingdal (Gol) og kjøper tjenester fra PPT Kongsberg.  
 
PP-tjenesten skal hjelpe den videregående skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjons-
utvikling for å legge til rette for god tilpasset opplæring. Tjenesten har et særlig ansvar for 
ungdom med særskilte behov og skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der 
loven krever det. I arbeidet med elever og lærlinger i videregående skole og bedrift er det i PP-
tjenesten for skoleåret 2018/2019 registrert 1 180 aktive saker, hvorav 489 nye henvisninger.  
 
OT skal fange opp ungdom med rett til videregående opplæring som enten er i ferd med å falle ut 
av opplæringen, ikke er i opplæring eller avslutter sin skolegang/læretid før den er fullført. 
Tjenesten gir råd, veiledning og formidler kontakt med samarbeidspartnere som skole, NAV, Ung 
Invest AIB og eventuelt bidrar med ny søknad til videregående opplæring. I slutten av skoleåret 
2018/2019 (per 15.06.19) var det totalt registrert 1 767 ungdommer. OT skal ha oversikt over alle 
som ikke bruker retten til videregående opplæring. Kontakt med samtlige ukjente ungdommer er 
en klar utfordring og et satsingsområde. Antall ukjente ungdommer per 15.06.19 var på ca. 3%. 
PPOT gjennomfører eller er en del av en rekke prosjekter i samarbeid med de videregående 
skolene/Ung Invest AIB og kommunene samt NAV og tar del i Karrieresentrenes aktivitet. PPOT 
deltar også i tiltak på kommunalt nivå som Ungdomstorget i Drammen.  
 
Ung Invest AIB er en styrkebasert og praksisnær læringsarena med avdelinger i Drammen, 
Kongsberg, Modum, Ringerike og i Hallingdal. UngInvest er organisert på linje med de 
videregående skolene, og har kontinuerlig inntak hele året. Målgruppen er ungdommer som for 
en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen. Hensikten er å 
rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring. De videregående skolene kan 
benytte UngInvest AIB som en alternativ læringsarena. Siden 2016 har UngInvest AIB hatt ansvar 
for alternativ opplæring i skole Vg3 for lærekandidater.  
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I løpet av skoleåret 2018/2019 benyttet 257 ungdommer læringsarenaen. Av disse var ca 60 %       
kursdeltakere og 40 % samarbeidselever inklusiv alternativ Vg3. I desember 2019 var allerede 170 
ungdommer i UngInvest AIB. Hvert år gjennomføres årlige etterundersøkelse i november. De viser 
at over 80 % av ungdommene er i utdanning eller arbeidet høsten etter opphold. Ca 70 % er i 
utdanning. Samlet sett er mer enn 90 % i positiv aktivitet. Det Norske Veritas GL har gjennomført 
samfunnsnytteundersøkelser i 2013 og 2017, som viser at for hver krone investert i UngInvest AIB 
får samfunnet fire kroner tilbake, konservativt målt. Resultatene og den styrkebaserte 
tilnærmingen i opplæringen har vakt både nasjonal og internasjonal interesse. Samarbeidsavtale 
med Kronprinsparets fond og Egmond Fonden har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet 
UngInvest AIB on Tour. Målet er å spre både tenkesett og metodeverktøy til skoler og 
oppvekstmiljø i Norge og utland. Spredningsarbeidet har blant annet bidratt til at Rogaland 
fylkeskommune åpnet en UngInvest-avdeling i Stavanger høsten 2019. Fylkestinget har vedtatt at 
ny avdeling opprettes i Haugesund høsten 2020.  
 
UngInvest AIB har holdt kurs og hatt innlegg på konferanser over hele landet, samt tatt imot 
mange studiebesøk. I løpet av 2019 har vi delt erfaringer med ca. 1500 deltakere. I 2019 utviklet vi 
et høyskolestudium i samarbeid med NTNU kalt Styrkebasert tilnærming i utvikling og 
læringsarbeid. 36 studenter fra hele landet deltok høsten 2019. Studiet foregikk hos UngInvest 
AIB og er knyttet til det Nasjonale Vitensenteret vårt.  I april arrangerte vi internasjonal 
Læringsfestival i samarbeid med NTNU og TAOS institutt USA, med 150 gjester og 
foredragsholdere fra Norge, USA, Danmark, og Australia. Den internasjonale interessen førte i 
2019 til at ungdommer og medarbeidere deltok med innlegg på verdenskonferanse i Appreciative 
Inquiry i Nice, og samarbeid med universitet i Nederland om en fjerde læringsfestival. Vi bidro på 
den årlige relasjonelle velferdskonferansen i Århus.  
 
Det eksterne spredingsarbeidet og studiet har stor betydning for videreutvikling av det interne 
styrkebaserte utviklingsarbeidet i UngInvest. Vi erfarer at ungdommene får en ekstra mulighet til 
å oppdage hvilken verdifull kompetanse de sitter på. Det har en svært positiv innvirkning på deres 
vekst og utvikling, og helt konkret økes livsmestringen og gleden over livet. Det var derfor svært 
gledelig at Kronprinsparets Fond bestemte seg for å videreføre samarbeidsavtalen med UngInvest 
fram til og med 2022.  
 
UngInvest har også dette året hatt mange spennende interne prosjekter som gir autentiske 
læringssituasjoner. Eksempelvis har avdeling Midtfylket faste avtaler med levering av mat til 
bedrifter i nærområdet. De har også deltatt i byggeprosjekter i samarbeid med kommunen. Bygg- 
og anleggsavdelingen i Drammen har inngått avtale med BUA på nasjonalt nivå, og produserer nå 
oppbevaringsstativer til ski- og fritidsutstyr til utlånsprosjekter over hele landet.  
 

 Nye kontrakter og løpende kontrakter er henholdsvis minst 1 100 og 2 055.  
 
Målet for 2019 er nådd i og med det er økning fra 2018 i både inngåtte kontrakter og løpende 
kontrakter. Resultat for «Antall elever i fagopplæring Vg3 i skole» viser en nedgang fra 2018 og 
har sin årsak i endrede rutiner for registrering samt uttak av data. Måltall for “Antall løpende 
opplæringskontrakter” er satt noe høyt da det har vært en naturlig utflating de siste årene. 
 
Fagopplæring Resultat 

2017 
Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Måltall 
2019 

Antall løpende lærekontrakter 2 057 2 190 2 230 2 055 
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Antall inngåtte nye lærekontrakter 1) 1 060 1 079 1 122 1 100 
Antall løpende opplæringskontrakter  124 122 125 160 
Antall inngåtte nye opplæringskontrakter 1) 72 68 74 50 
Ant læreplassøkere u/læreplass/annet tilbud 0 0 0 0 
Antall elever i fagopplæring Vg3 i skole  133 128 70 100 

Kilde: Lokal VIGO. 1) Kontrakter mottatt, ferdigbehandlet og godkjent.  
 

 Andel som slutter i videregående skole årlig er mindre enn 4% på fylkesnivå. Skolene har 
minst samme nivå eller lavere andel sluttere enn forrige skoleår.  

 
Andel som sluttet i videregående skole på fylkesnivå var på 3,6% i skoleåret 2018/2019 og 
0,3%poeng høyere enn forrige skoleår. Fem av skolene hadde samme nivå eller lavere andel 
sluttere enn forrige skoleår. For mer informasjon vises det til Tilstandsrapporten 2019.  
 

 Andel som hever lærekontrakt er mindre enn 5,5% samlet.  
 
Målet er nådd da resultatet viser at det er færre enn 5,5 % av lærekontraktene hevet i 2019. 
 
Fagopplæring Resultat 

2017 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Måltall 
2018-21 

Andel hevet lærekontrakter  8,5 5,1 5,2  < 7,0  
Andel hevet opplæringskontrakter  20,0 11,4 8,8 < 12,0 

Kilde: Lokal VIGO 

 

 Andelen yrkesfagelever i Vg2 foregående år som er i lære året etter er minst 38,5 % på 
fylkesnivå  

 
Dette målet er nådd da andelen yrkesfagelever i Vg2 foregående år som er i lære er på 51%. 
 

 Andelen yrkesfagelever i Vg2 foregående år som ikke er i videregående opplæring året 
etter er lavere enn 25,6 %  

 
Dette målet er nådd da andelen yrkesfagelever i Vg2 foregående år som ikke er i videregående 
opplæring året etter er på 8,0%. 
 

 Det er forpliktende samarbeid mellom grunnskole og videregående på relevante nivåer  
 
Det er gjennomført møter i rektornettverk (rektorer på ungdomsskoler og videregående skoler) - 
temaet er samarbeid om innholdet i opplæringen. I oktober/november ble det gjennomført 
regionale møter med skolesjefer/oppvekstsjefer.  Eksempler på temaer på møtene er: 

- aktuell informasjon fra fylkeskommunen og kommunene 
- evaluering av de regionale rektornettverkene 
- fagfornyelsen. 

 
Det arrangeres årlig samlinger og kurs for rådgivere i ungdomsskoler og videregående skoler. 
Videre gjennomføres det nettverksmøter for rådgivere i ungdomsskoler og videregående skoler.. 
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Disse møtene diskuteres problemstillinger knyttet til overganger, faglige temaer rundt rådgivning 
m.m. 
 

 Skolen sikrer kvalitet i vekslingene med arbeidslivet gjennom forpliktende samarbeid og 
tett oppfølgning  

 
De regionale arenaene skole/arbeidsliv har gjennom 2019 blant annet hatt fokus på å drøfte 
hvordan overgang fra grunnskole til videregående skole kan styrkes og å finne gode modeller for 
gjennomføring av faget Yrkesfaglig fordypning (YFF). I denne sammenhengen har det vært viktig å 
avklare hvilke oppgaver de ulike partene har i gjennomføringen og finne en logistikk som ivaretar 
både elevene, skolene og virksomhetene som er involvert. Videre har hospitering vært tatt opp på 
arenaene. Arenaer fra flere regioner valgte høsten 2019 å delta på konferansen «Sammen om fag- 
og yrkesopplæringen», som NHO sti som arrangør av. 
 
I Buskerud har vi flere gode eksempler på at arbeidslivet tar en større del av ansvaret for 
opplæring i programfagene enn det som er normalt. Blant flere kan nevnes samarbeide om 
industriteknologi og anleggsteknikk på Ål, opplæringsarenaen i Kongsberg Teknologipark, 
«Hoppbakkeprosjektet» og samarbeide om anleggsteknikk ved Numedal vgs.  
 

 Opplæringen forbereder for arbeidsliv eller videre studier gjennom å fremme gode 
holdninger, inngå i relevant samarbeid og anvende oppdaterte arbeidsmetoder og 
verktøy  

 
De videregående skolene har samlet sett et bredt spekter av virkemidler som benyttes løpende i 
opplæringen. Ulike skoler har forskjellig opplegg som skal påvirke elevenes holdninger til seg selv, 
hverandre, skolesamfunnet, skolearbeidet og på ulike måter forberede elevene for livet etter 
skolen. Forebyggende livsmestringsprogram i skolen, som MOT og VIP, er tiltak for å gi elevene 
gode og samfunnsbyggende holdninger. 
  
I det ordinære løpet for yrkesfagene (2 år i skole etterfulgt av 2 år+ i bedrift), styrkes kobling til 
arbeidslivet på ulike måter, for eksempel i forbindelse med YFF (Yrkesfaglig fordypning). Også 
utviklingsdialogene med de videregående skolene og opplæringskontorene var i 2019 innrettet 
med tanke på mer hensiktsmessig samarbeid skole arbeidsliv og økt relevans. 
  
Gjennom arbeidet med fagfornyelsen vil skoler og bedrifter bli utfordret med nye læreplaner og 
nye arbeidsformer. Buskerud fylkeskommune jobber på ulike måter for å forberede overgangen. 
 

 Handlingsrommet i lov og forskrift tas i bruk for å gi fleksible og tilpassede 
opplæringsløp. 

 
Våren 2019 fullførte andre pulje dobbeltkompetanseløp innenfor utdanningsprogrammene Helse- 
og oppvekstfag og Service og samferdsel. Ungdommene hadde da i løpet av fire år med opplæring 
ved enten Hønefoss eller Lier vgs. vekslet mellom opplæring i skole og bedrift. En tilbakemelding 
fra samarbeidsbedriftene har vært at det er gunstig å få inn 16-åringene i bedriften, slik at 
bedriften kan påvirke lærlingens holdninger til arbeid. Ordningen muliggjør tettere kobling 
mellom teori og praksis. Dette gir økt relevans til skoleopplæringen. Sluttkompetansen for 
ungdommene bestod av både fagbrev og vitnemål med studiekompetanse.  
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 Profesjonelle kunst og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken 
 
Se punkt 4.2.5. 
 

5.2.2 Læringsfellesskapet skal være preget av trygt miljø, gode relasjoner og høyt nærvær  
(ref 2.2) 

I alle undersøkelsene det blir referert til i de følgende avsnittene blir resultatene presentert med 
en skala fra 1-5, der 5 er best resultat og en fargeskala med rød, oransje, gul, lysegrønn og 
mørkegrønn, der mørkegrønn er best resultat.  
 

 Gjennomsnittlig dags- og timefravær på fylkesnivå skal være lavere enn hhv 6 dager, og 
16 timer. Skolenes fraværstall er på nivå med eller lavere enn dags- og timefravær fra 
forrige skoleår.  

 
Gjennomsnittlig dags- og timefravær var på 5,9 dager og 18,9 timer i skoleåret 2018/2019. Det vil 
si at målet om et dagsfravær på lavere enn 6 dager er nådd, mens målet om et timefravær på 
lavere enn 16 timer ikke er nådd. Sju av tretten skoler har likt eller lavere dagsfravær enn fra 
forrige skoleår og fem skoler har likt eller lavere timefravær sammenlignet med forrige skoleår. 
Det er ikke store forskjeller for de skolene som har høyere fravær enn forrige skoleår.  
 

 Alle i læringsfellesskapet har innflytelse på egen arbeidssituasjon og læring.  
 
Elevundersøkelsen 2019 viser ingen utvikling i indeksen vurdering for læring hvor spørsmålene i 
størst grad måler elevinnflytelse og egenvurdering – resultatet ble 3,4 og gult nivå.  Når det 
gjelder dette målet må det jobbes enda hardere og mer systematisk om vi skal vi oppnå de 
ønskede resultatene. 
 
Indeksen demokrati og medvirkning har ligget på samme nivå siden 2015/2016 (3,5 - gult nivå). 
Også denne indikatoren viser at vi har arbeid å gjøre for at elevene skal oppleve større deltakelse 
og innflytelse. 
 

 Den enkeltes sterke sider, faglig, sosialt og personlig får oppmerksomhet i elev- og 
medarbeidersamtaler og blir brukt i det daglige læringsarbeidet  

 
Konsernmalen for medarbeidersamtaler i Buskerud fylkeskommune har utgangspunkt i positiv 
psykologi, og fokuserer på medarbeidernes sterke sider. For elevsamtaler har skolene egne 
oppsett, som også tar utgangspunkt i elevenes sterke sider. 
 
 

 Alle deltakere i læringsfellesskapet er bevisst sine roller og utvikler egen praksis i samspill 
med andre. Kollektivt utviklingsarbeid prioriteres.  

 
Skolenes rapportering tyder på at læring i samspill og kollektivt utviklingsarbeid stadig vinner 
terreng. Tre skoler har avsluttet satsingen VfL Skole (Vurdering for Læring) som er MOOC (Massive 
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Open Online Course) innrettet for at hele personalet skal lære sammen som kollektiv. 
Utdanningsavdelingen forventer at flere skoler skal gå inn i slike satsinger. Fagfornyelsen gir også 
nye forventinger til samarbeid i læring og utvikling.  
 

5.2.3 Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag (ref 2.3) 
 

 Fullført og bestått videregående skole årlig er på fylkesnivå 83%. Skolene har minst 
samme resultat eller bedre enn forrige skoleår.  

 
Resultatene for siste skoleår viser at måltallet på 83% elever bestått på fylkesnivå er nådd med 
andel elever bestått 82,8% og andel elever alternativ plan 3,8%. Den siste elevgruppen består 
opplæringen på sitt nivå. Sju av 13 skoler har nådd målet med minst samme eller bedre resultat 
enn forrige skoleår.  
 
%-andel pr fullførtkode for elever som 
fullførte skoleåret (elever ved skoleslutt) 

Resultat 
2016/2017 

Resultat 
2017/2018 

Resultat 
2018/2019 

Måltall   
2019 

Andel elever Bestått (Alle årstrinn)1) 80,7 82,2 82,8 >83,0 
Andel elever Ikke bestått (Alle årstrinn) 5,9 6,2 5,7 - 
Andel elever Mangler fag (Alle årstrinn) 4,9 5,6 5,8 - 
Andel elever Holder på (Alle årstrinn) 5,6 2,7 2,0 - 
Andel elever Alternativ plan (Alle årstrinn) 2,9 3,3 3,8 - 
Kilde: Skoleadministrativt system Extens. Inkluderer elever som fullførte vgs eller holder på. Elever sluttet underveis er ikke medtatt.  
1) Måltallet inkluderer også elever med alternativ plan.  
 

 Andel beståtte fag- og svenneprøver årlig er 91 % 
Måltall for andel beståtte fag- og svenneprøver er ikke nådd med et resultat på 88,2%.  
Ser vi isolert på lærlinger er det oppnådd et av de beste resultater de siste år med 90,9% bestått. 
Måltall for antall kompetanseprøver er ikke nådd og er satt noe høyt siden antall nye kontrakter 
har avtatt de siste år. 
  
Av de avlagte fag-/svenneprøver er det 101 elever hvorav 31 med ikke bestått, 918 lærlinger 
hvorav 84 med ikke bestått og 537 praksiskandidater hvorav 49 med ikke bestått som 
sluttresultat.  
 
Det er en økning også i 2019 i sum avlagte fag-/svenne- og kompetanseprøver. Økningen skyldes 
at 110 flere lærlinger har tatt fag-/svenneprøve i forhold til 2018. Øvrige kandidatkategorier har 
en liten nedgang fra 2018. 
 
Fagopplæring Resultat 

2017 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Måltall 

2018-2021 
Antall fag- og svenneprøver 1 378 1 501 1 556 >1 000 
Andel beståtte fag- og svenneprøver  89,5 89,7 88,2 > 93,0  
Antall kompetanseprøver  69 56 41 80 
Andel beståtte kompetanseprøver 100 100 100 > 98,0 

Kilde: Lokal VIGO 
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 Andelen fullført og bestått videregående opplæring etter fem år er i Buskerud minst 
72%.  

 
Buskerud har en fremgang i gjennomføring av offentlig videregående opplæring fem år etter 
påbegynt opplæring. 75% av 2013-kullet hadde i 2018 fullført og bestått videregående opplæring i 
Buskerud, mot 73% for 2012-kullet. For to år siden ble gjennomføringsindikatoren utvidet med én 
kategori, «Fullført med planlagt grunnkompetanse». 4% av elevene i Buskeruds 2013-kull havner i 
denne kategorien mot 3% i 2012-kullet. Disse ville tidligere ha blitt plassert i «Ikke fullført»-
kategorien. Dersom disse elevene medberegnes som elever med fullført gjennomføring fem år 
etter påbegynt opplæring er tallet for Buskerud 79%.  

 
Kilde: skoleporten.udir.no (fra 2016 ble gjennomføringsindikatoren utvidet med én kategori, «Fullført med planlagt 
grunnkompetanse») 

 Karaktersnitt for matematikk, norsk og engelskeksamen i vgs er minst 3,0 – 3,5 
karakterpoeng.  

 
Skriftlig eksamen 2018/2019 Karakter 
Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (ENG1002) 4,0 
Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (ENG1003) 3,1 
Matematikk 1P (MAT1011) 2,9 
Matematikk 1P-Y (MAT1001) 3,0 
Matematikk 1T (MAT1013) 3,3 
Matematikk 2P (MAT1015) 2,8 
Matematikk 2P-Y (MAT1005) 2,5 
Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig (NOR1231) 2,9 
Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (NOR1211) 3,6 
Norsk sidemål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig (NOR1232) 2,7 
Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (NOR1212) 3,2 
Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (NOR1206) 3,3 

Kilde: H&H 
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Med unntak av Matematikk 1P, Matematikk 2P-Y, Matematikk 2P, Norsk hovedmål vg3 påbygging 
til generell studiekompetanse og Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse 
hadde alle de øvrige matematikk, norsk og engelsk-eksamenene minst 3,0 – 3,5 karakterpoeng i 
snitt i 2018/2019.  
  
Privatisteksamen administreres og gjennomføres på sju av skolene. I løpet av hele året er det 
arrangert 7 780 eksamener i nærmere 200 forskjellige fag. Totalt antall privatisteksamener per år 
er ganske stabilt, men det har vært en økning i antall oppmeldte til eksamen i fremmedspråk det 
ikke gis opplæring i. 
 

 Læringsstøttende vurdering prioriteres og er anvendt i organisasjonen på alle nivåer 
 
Erfaringsdelingsmøtene med skolene i andre tertial satte fokus på demokrati og medvirkning. I 
medvirkning ligger deler av vurdering for læring, for eksempel om elevene får være med og skape 
vurderingskriterier og om det drives egenvurdering og hverandrevurdering. Møtene er som før en 
arena hvor god praksis deles. Erfaringsdelingen ga god innsikt i skolenes vurderingspraksis og 
utfordringer. Læringsstøttende vurdering praktiseres i stor grad.  
 
Opplegg for medarbeidersamtalene i fylkeskommunen, inkludert mal, legger opp til at 
medarbeiderne skal få læringsstøttende vurdering fra sin leder, skolene har liknende opplegg for 
tilbakemelding til elevene. Likevel må vi stadig lete etter nye måter for å bli bedre innenfor dette 
svært viktige området. God bruk av læringsplattformen It’s learning og andre digitale 
læringsressurser er til god hjelp for både lærere og elever når de forskriftsfestede prinsippene for 
vurdering for læring skal følges. 
 

 Differensierte oppgaver, varierte metoder og bruk av ulike læringsarenaer kjennetegner 
lærernes og veiledernes praksis  

 
Ulike rapporteringer fra skolene vitner om stadig større bevissthet om betydningen av variasjon i- 
og differensiering av opplæringen.. Ulike læringsarenaer benyttes i stadig større grad, også 
bedrifter og organisasjoner i nærmiljøet. 
 

 Skolen og lærebedriften har god kunnskap om elevens/lærlingens faglige og sosiale 
ståsted, slik at alle får veiledning og oppfølgning på sitt nivå.  

 
Skolen innhenter informasjon om eleven gjennom ulike kanaler; observasjon, undersøkelser og 
samtaler underveis i opplæringen. Alle disse kunnskapskildene gir samlet et inntrykk av elevens 
faglige og sosiale ståsted. Denne kunnskapen skal brukes til å tilpasse opplæringen mot den 
enkelte elev i størst mulig grad.  
 
9% av lærlingene i lærlingundersøkelsen 2019 svarer at de ikke har slike samtaler med 
lærebedriften, mens nasjonalt svarer 10% det samme. Ser vi på andelen som ikke har hatt slike 
samtaler i bedriften så er det for høyt. Imidlertid viser tidligere erfaringer at det noen ganger kan 
være vanskelig for lærlingene å oppfatte at samtalen har vært gjennomført. Konteksten samtalen 
tas i får altså betydning for opplevelsen. For øvrig ligger Buskerud over nasjonalt snitt på alle 
indikatorer for hvilke temaer som blir berørt i samtalene, både faglig og sosialt. Videre svarer 5% 
av lærlingene at de i ikke god nok grad får den tilbakemelding/hjelp og støtte i arbeidet de gjør 
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dersom de trenger det/slik at de kan bli bedre i faget. Her er det nasjonale snittet på ca 7,5%. 
Også dette er en faktor som Fylkeskommunen ønsker å forbedre. 
  
Ifølge svarene i lærebedriftsundersøkelsen, svarer 94% av respondentene at lærlingene i svært- 
/nokså stor grad får tilbakemelding på gjennomførte arbeidsoppgaver. Videre svarer 89% av 
lærebedriftene at lærlingene i svært-/nokså stor grad er kjent med hva de skal kunne for å bestå 
fagprøven. Det opplyses at svardeltakelsen på denne undersøkelsen var på lave 37%. 
  
Ifølge svarene gitt av opplæringskontorene i årlig rapport, svarer 90% ja på at bedriften sørger for 
at lærlingen deltar aktivt i vurdering av egen opplæring og ja på at bedriften gjennomfører en 
samtale med lærlingen hvert halvår. For de selvstendige lærebedriftene er det 99% og 98% ja-svar 
på de samme spørsmålene blant de som har svart på årlig rapportering. Andelen av selvstendige 
lærebedrifter som har svart er imidlertid så lav at prosentandelen med ja-svar av totalen utgjør 
58%. 

 De som skal lære opplever sammenheng mellom fagene, og mellom teoretisk og praktisk 
læring.   

 
Buskerud fylkeskommune utvider og utvikler samarbeidet mellom skoler og bedrifter om relevans 
og sammenheng gjennom de regionale arenaene, samarbeid skole og arbeidsliv, og samarbeid 
videregående skole og grunnskole. Utviklingsdialogene i 2019 ble felles for skoler, 
opplæringskontor og bedrifter og hadde fokus på strategisk samarbeid om variert, relevant og 
praktisk opplæring 
 
Elevundersøkelsen viser spredning i elevenes opplevelse av om opplæringen er variert, praktisk og 
relevant, elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram gir høyere verdi enn elevene på 
studieforberedende utdanningsprogram. I perioden mellom 2014/2015 og 2019/2020 har 
opplevelsen av relevans i opplæringen beklageligvis utviklet seg i feil retning, og står nå på 3,5 
eller gult nivå når yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram slås sammen. 
Indikatoren variert opplæring har også utviklet seg negativt i perioden, dog noe mindre enn 
indikatoren relevans, verdien blir 3,7 og gult nivå i undersøkelsen høsten 2019. Indikatoren 
praktisk opplæring har stått på stedet hvil med en verdi på 3.3 og gult nivå. Det må dermed 
jobbes mer dersom dette målet skal nås. 
 

5.2.4 «En god og bærekraftig utvikling i hele fylket, tilpasset de ulike delregioners særtrekk 
og muligheter» og «Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer 
der mennesker trives» 

 Videregående skoler med et bredt opplæringstilbud til ungdom og voksne, og som er 
store arbeidsplasser i regionene.  

Vedtatt opplæringstilbud er bredt i alle regioner også for skoleåret 2019/2020. 
 

5.2.5 Et rikt kunst- og kulturliv. 

 Musikk, dans og dramatilbud i fire av regionene.  
Tilbudet gis som tidligere i både Drammensregionen, Kongsberg, Ringerike og i Hallingdal. Musikk, 
dans og drama opplæringen har godt samarbeid med flere ulike eksterne samarbeidsparter i alle 
regioner. 
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 Den kulturelle skolesekken 
Elever i videregående opplæring får oppleve variert og bredt tilbud gjennom Den kulturelle 
skolesekken. De får oppleve profesjonelle produksjoner innen kunst og kultur av høy kvalitet. I 
2019 leverte Buskerud kunst- og kulturopplevelser til 12 207 elever i videregående opplæring. Det 
betyr at flere elever har sett flere forestillinger.  
 

5.2.6 Økt kompetanse blant voksne i et livslangt perspektiv 

 Videregående opplæringstilbud for voksne, tilbud om fagprøver for å oppnå fag-
/svennebrev til voksne med lang relevant praksis, fagskoletilbud, og karriereveiledning.   

 
Fylkeskommunen har ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring for voksne. I 
Buskerud fylkeskommune er voksenopplæringen organisert via fire opplærings- og 
utviklingssentre. I perioden 01.01.2019 til 31.12.2019 var det 699 nye søkere til opplæring for 
voksne.  Av disse fikk 524 søkere innvilget voksenrett etter §4A3 i opplæringsloven. Antall søkere 
til opplæring for voksne har hatt en nedgang på 9,6 % fra i fjor til i år. En av årsakene kan være at 
det kommer færre flyktninger nå. 
 
Pr 01.10.2019 var det 830 deltakere med elevstatus i voksenopplæringen, hvorav 455 i Drammen, 
196 i Kongsberg, 134 i Hønefoss og 45 i Hallingdal. 
 
Karriere Buskerud ble etablert i august 2016 som et partnerskap mellom Buskerud 
fylkeskommune og NAV Buskerud. Karriere Buskerud består av fire karrieresentere, hvor ansatte 
fra fylkeskommunen, NAV og kommunene samarbeider om å gi gratis karriereveiledning til voksne 
over 19 år. Karriere Buskerud gjennomførte i 2019 totalt 3 380 individuelle 
karriereveiledningssamtaler. I tillegg kommer 70-80 samtaler som oppfølgingstjenesten har hatt 
på karrieresenterne. Dette er en moderat økning i forhold til året før. Til gjengjeld har omfanget 
av gruppeveiledninger økt sterkt.  Det gjelder i første rekke veiledninger i forhold til 
brukergrupper fra NAV og kommunenes voksenopplæringstiltak. Nytt av året er tilbud om 
veiledning over skype. Dette tilbudet er tatt godt imot. Karriere Buskerud har i tre år deltatt i et 
forskningsprosjekt sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og NAV Buskerud/Vest-Viken.  
Prosjektet ble avsluttet med en spredningskonferanse i august, og etter den har 
karriereveilederne fått mange forespørsler om videre spredningsarbeid. Sluttrapporten 
Karriereveiledning for NAV-brukere er tilgjengelig på www.nav.no under forskningsrapporter og 
evalueringer.  
 
Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring 
(fagbrev, yrkeskompetanse eller minimum 5 års realkompetanse). Fagskoletilbydere med tilskudd 
via Buskerud fylkeskommune er Fagskolen Tinius Olsen med tekniske fag, og flere private 
tilbydere med helse- og sosialfag. Ved Fagskolen Tinius Olsen var det 91 studenter som besto 
utdanningstilbud i 2019 og 14 studenter fikk kompetansebevis. Antallet aktive studenter ved 
telledato 01.10.18 var 432, mens det ved skoleslutt 2019 var 412. Skoleåret 2019/2020 viste 465 
studenter ved telledato 01.10.19, i tillegg var det 55 aktive studenter ved 1-årig etter- og 
videreutdanning. Fagskolen Tinius Olsen fikk høsten 2019 godkjent reiselivstilbud i Hallingdal som 
nytt utdanningstilbud og skolen fikk fagområdeakkreditering fra NOKUT (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen). Til fagskoleutdanning i helse og sosialfag viderefordelte fylkeskommunen 
i 2019 kr 10,4 millioner i tilskudd fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i 

http://www.nav.no/


Buskerud fylkeskommune 

Side 35 av 80 

 

Årsberetning 2019 

høgare utdanning. Ved telletidspunkt høsten 2019 var det 210 studenter i helsefagskoletilbud 
fordelt på tilbyderne Folkeuniversitetet Sør-Øst og Nasjonalt kompetansesenter Aldring og helse.  
  
Ringerike folkehøgskole er en tradisjonell frilynt folkehøgskole og en kompletterende og naturlig 
del av Kunnskapsskolen i Buskerud. Med sin utvidede læringsarena og sin frihet, og gjennom 
fokuset på personlig, demokratisk og faglig danning, bidrar skolen til at fylkeskommunen besitter 
ulike virkemidler som treffer ulike behov i ungdomsgruppen. Ringerike folkehøgskole skal fremstå 
som en foregangsskole i folkehøyskole-landskapet og være en kulturinstitusjon i regionen. Skolen 
var også i 2019 en av de best søkte folkehøgskolene i landet, med mer enn 400 søkere. I tillegg ble 
det gjennomført kortkurs for funksjonshemmede og sommerutleie. I 2019 var det samlet 148 
årselever på skolens kurs. Elevene kom fra hele landet og snittalderen var 19,2 år. Skolens 
internatkapasitet er 124 elever, og skolen mottar statsstøtte for inntil 139,2 elever. Gjennom sitt 
omfattende samfunnsengasjement bidro skolen på sin måte til regional utvikling, særlig i 
Ringeriksregionen. Ringerike Folkehøgskole tar miljømessig og sosialt ansvar gjennom å være et 
godkjent Miljøfyrtårn og Norges første Fairtrade folkehøgskole. Bærekraft, folkehelse, integrering 
og frafall var viktige stikkord for skolens drift også gjennom 2019. 
 

5.2.7 Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter. 

 Utdanningssektorens systematiske samarbeid med kommunene både på sektornivå og 
på skolenivå for å sikre at flest mulig av kommunenes ungdommer settes i stand til å 
fullføre og bestå den videregående opplæringen. 

 
Det vises her til omtale under punkt 4.2.1. – rådgivere og 4.2.3. -sammenheng i opplæringen. 
 

 Systematisk samarbeid med opplæringskontorer, bransjer og bedrifter om den 
videregående opplæringen i bedrift.  

 
Det har blitt avholdt flere samlinger hvor videregående skoler, partene i arbeidslivet, 
opplæringskontor og bedrifter samt representanter fra utdanningsavdelingen eller 
utviklingsavdelingen har vært deltakere. I løpet av 2019 har det vært fokus på etablering av Viken 
fylkeskommune, Fagfornyelsen og arbeidet med ny tilbudsstruktur samt utvikling av regionale 
modeller for utvikling av fag- og yrkesopplæringen. I november inviterte LO og NHO i samarbeid 
med prosjekt Viken fylkeskommune en samling hvor fokuset var å bygge en god plattform for fag- 
og yrkesopplæringen på vei inn i Viken. I tillegg har det vært avholdt arbeidsmøter med 
opplæringskontorene, felles «Frokostmøter» samt treffpunkter gjennom verdiskapningstemaene 
som jobber med regionale plan for Næring og regional plan for Kunnskapssamfunnet. Det har i 
samme periode også vært gjennomført møter med ulike bransjeforeninger. 

 Etableringen av regional samarbeidsarena mellom skole og arbeidsliv i alle regioner  
 
Gjennom 2019 har det vært gjennomført samlinger i alle regioner med god deltakelse fra både 
skole og arbeidsliv. Samlingene avholdes både på skoler og ute i bedrifter. Regionene har hatt 
ulike innganger og fokus, noe som er helt naturlig gitt at det er regionale ulikheter og behov. 
Noen av temaene som har opptatt regionene har blant annet handlet om rekruttering av ungdom 
til yrkesfag, tilgang på læreplasser og fremtidig yrkesutøvelse, samhandling med rådgivere og 
kontaktlærere på grunnskolen og i videregående skole samt utvikling av regionale modeller for 
samarbeid skole/arbeidsliv. De regionale samlingene har fungert godt som et samlingspunkt for å 
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diskutere viktige temaer i grenselandet mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift. Det har 
vært bred enighet om at nettverkene ønskes videreutviklet i Viken fylkeskommune. 
 

5.2.8 Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester 

 Prosjekter for videreutvikling av tjenesteområdene voksenopplæring og 
spesialundervisning. 

 

Fylkeskommunal voksenopplæring etablerte i 2018 et samarbeid med NAV Buskerud og Drammen 
kommune om å utvikle modeller for å kvalifisere deltakere i kommunens introduksjonsprogram 
med lite eller ingen skolebakgrunn til arbeid eller videre utdanning. Prosjektet har fått navnet 
YrkesKomp (tidligere Bransjeprogram). Det er foreløpig fem deltakere i prosjektet på Åssiden vgs 
– bygg og anleggsteknikk. Fem nye deltakere er ferdig avklart og kartlagt og begynner opplæring 
over nyttår. Prosjektet får støtte fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) via Drammen 
kommune.  

 «Felles skolemøte for spesialundervisning» er en arena for kvalitetsutvikling og lovetterlevelse 
innen spesialundervisningen. Utdanningsavdelingen gjennomførte i 2019 samlinger med 
ansvarlige for spesialundervisningen ved hver skole. En av samlingene var også sammen med PP-
tjenesten. 
 

 Etablering av nye etterspurte skoletilbud.  
 
Det er ikke etablert nye tilbud som følge av overgangen til Viken fylkeskommune.  
 
 

Økonomi 

 
 
Kommentarer 
 
Utdanningssektoren har med et netto driftsbudsjett på 1,69 milliarder kr, et samlet 
mindreforbruk på 48,2 mill kr i 2019. Det meddratte mindreforbruket fra 2018 var på 61,1 mill kr.  
 
Virksomhetenes andel av mindreforbruket utgjør 33,3 mill kr. Meddratt mindreforbruk fra 2018 
var 44,2 mill kr. Virksomhetenes samlede bundne midler av mindreforbruket etter politiske 
vedtak og årsuavhengige midler gitt for skoleåret 19/20, er på 19,3 mill kr. Bindingene av midler 
inn mot forpliktelser og aktivitet i 2020 er begrunnet fra alle virksomhetene. Med bindingene av 

Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Lønn 1 335,2 1 321,8 -13,4
Øvrige driftsutgifter 702,1 697,6 -4,5
Sum utgifter 2 037,3 2 019,4 -17,9

Sum inntekter -393,8 -327,7 66,1

Netto driftsresultat 1 643,5 1 691,7 48,2



Buskerud fylkeskommune 

Side 37 av 80 

 

Årsberetning 2019 

midler pga skoleårsavhengige aktiviteter, er alle virksomhetene innenfor 3% netto driftsresultat.  
Virksomhetene med mindreforbruk anbefales dermed å få med hele mindreforbruket til 2020. 
Numedal vgs hadde merforbruk med 0,67 mill kr og Røyken vgs hadde et merforbruk med 0,65 
mill kr. Disse foreslås dekket. Lerberg skole- og kompetansesenter hadde et mindreforbruk i 2019 
med 2,592 mil kr. Skolens årlige resultat avhenger i stor grad av omfanget elever i 
institusjonsopplæringen og refusjonsomfanget med andre fylkeskommuner. Det anbefales at 
skolen får meddratt 0,8 mill kr til å ferdigstille pågående investeringsprosjekt (42031) for skolens 
uteområder og sikring av inngangspartier. 0,46 mill kr meddras til 2020. Resterende del av 
mindreforbruket foreslås inndratt til dekning av merforbruk ved Numedal og Røyken vgs. 
 
Utdanningsavdelingen har samlet et mindreforbruk på 14,9 mill kr i 2019. Meddratt 
mindreforbruk fra 2018 var 14,3 mill kr. 12,6 mil kr av årets resultat har bindinger inn i 2020 for 
dekning av påløpte utgifter til flere årsuavhengige aktiviteter, og til planlagte utsatte 
gjennomføringer av enkelte politiske vedtak. Det anbefales at hele mindreforbruket på 14,9 mill 
kr overføres til 2020.  
 
Gjenstående beløp på konto for aktivitetsendring er avsatt i fond.  Resterende beløp av 
hovedutvalgets omstillingsmidler 2019 med 2,929 mill kr er bundet til fattede vedtak for senere 
utbetalinger og er avsatt i fond. I hovedsak gjelder vedtakene midler til Ung Invests avdeling i 
Hallingdal, og økt anskaffelse av utstyr og besetning Buskerud vgs fjøs.  Resterende beløp av 
fylkestingets bevilgede midler til hovedutvalgets disposisjonskonto til formål vekstfond fagskole er 
satt i fond med 7,557 mill kr.  
 
Resterende beløp fra hovedutvalget for utdanningssektorens omstillingsmidler 2018 er også satt i 
fond med 9,112 mill kr til oppfølging av politiske vedtak knytte til Ung Invest avdeling Hallingdal 
og resielivsfagskole på Geilo.  
 
Fra tidligere avsatt fond med 12 mill kr i utdanningssektoren ble det i 2019 disponert 4,0 mill kr til 
Vitensenteraktivitet ved Ung Invest gjennom politiske vedtak juni 2019. 1,0 mill kr ble overført 
Ung Invest i 2019, Resterende 3 mill kr overføres Ung Invest årlig med 1,0 mill kr de neste tre år. 
Gjenstående midler i fondet planlagt brukt til delvis å løse forsinkede innsparingseffekter i driften 
ved ombygging klasserom fra 27 til 30 elever ved Drammen og Ringerike vgs.  

5.3 Utvikling 

5.3.1 En god og bærekraftig utvikling i hele fylket, tilpasset de ulike delregioners særtrekk 
og muligheter 

 Fremme tidlig plandialog i kommunale planprossser 
Buskerud fylkeskommune gir planveiledning til kommunene og sammen med fylkesmannen 
arrangeres årlig planseminar for kommunene. Både planveiledning og planseminar er viktige tiltak 
for å øke kompetansen hos kommuneplanleggerne.  

 Fremme folkehelse i Buskerud gjennom regionale utviklingstiltak, planlegging, 
forvaltning og fylkeskommunens tjenester. 

 
Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. De styrkene og 
ressursene kommunene og fylkeskommunen utvikler i et godt lokalsamfunn tar barn og unge med 
seg videre i livet. Å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer for barn og unges oppvekst og 
utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Program for folkehelsearbeid i kommunene 
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skal bidra til at barn og unge i Buskerud skal oppleve mestring, trivsel og god helse i hele 
oppveksten. Kr. 4,5 mill er fordelt til kunnskapsbasert tiltaksutvikling i kommunene. 
 
Buskerud fylkeskommune har bidratt med kr. 1 mill - til Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH) 
Samarbeidsarenaen består i dag av kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, samt 
Modum Bad og Buskerud fylkeskommune. SAPH tilbyr lavterskeltilbud med fokus på 
helsefremmende og forebyggende arbeid innen psykisk helse. Erfaringsutveksling og 
kompetansedeling kommuner imellom er sentrale arbeidsoppgaver i SAPH.  Arbeidet I SAPH 
bygger på regjeringens strategiplan for psykisk helse der tidlig innsats i form av lavterskeltilbud og 
samarbeid på tvers av kommunegrenser, omtales som viktige satsningsområder for kommunene. 
Arbeidet bidrar til å fremme befolkningens helse slik at flere opplever god psykisk helse. 
 
Det internasjonale samarbeidsprosjektet BOOST er i sitt andre prosjektår. Prosjektet ledes av 
SINTEF og består av partnere fra tre europeiske land, Norge, Spania og Polen. Prosjektet støttes av 
EUs forskningsprogram Horisont 2020. I Buskerud spiller Modum kommune en aktiv rolle. 
Buskerud fylkeskommune leder en av arbeidspakkene i prosjektet. Bedre mental helse blant 
skoleelever er et samfunnsmål i prosjektet. 
 
Fylkeskommunen har samarbeidet med Regionrådet i Hallingdal, Folkehelseinstituttet og 
Statistisk sentralbyrå om å gjennomføre en pilot for spørreundersøkelse om livskvalitet for 
befolkningen i Hallingdal. Spørreundersøkelsen skal bidra til å gi kunnskap for å gjøre gode grep 
som kan bidra til en god samfunnsutvikling i Hallingdal.  
 
Gjennom målrettet satsning og samhandling med kommuner og kulturaktører har befolkning hatt 
god tilgang til et mangfold av kulturopplevelser som også fremme god folkehelse. Den kulturelle 
skolesekken har sikret at alle elever i grunnskole og videregående opplæring i fylket har fått gratis 
tilgang på kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet og som har hatt viktige temaer som barn og 
unge er opptatt av.  
 

 Gjennomføre regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 og gjennom rammene av 
denne stimulere til god samfunnsutvikling i kommuner og regioner.  

Oppfølging av regional planstrategi skjer løpende gjennom oppfølging av vedtatte regionale 
planer, ved rullering og arbeid med nye regionale planer og plandialog i regionalt planforum. 
 
Rullering av Regional plan for Hardangervidda er gjennomført i samarbeid med fylkeskommunene 
Hordaland og Telemark. Hardangerviddarådet har fungert som styringsgruppe for rulleringen og i 
2019 ble forslag til regional plan sendt på offentlig høring. Hardangerviddarådet la fram en 
innstilling til regional plan til vedtak i de tre fylkeskommunene. Fylkestinget sluttbehandlet den 
regionale planen i desember 2019 og vedtok å avvike fra Hardangerviddarådets innstilling i 
spørsmålet om forsøksordning for vinterbrøyting av fylkesveien over Imingfjellet. Telemark 
fylkeskommune vedtok ikke tilsvarende forsøksordning, mens Vestland fylkeskommune utsatte 
behandling. Viken fylkeskommune må, sammen med de andre fylkeskommunene, komme 
sammen for å komme fram til enighet om den regionale planen tidlig i 2020.  
 
Arbeidet med ny Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell gjøres i samarbeid med kommunene 
Nore og Uvdal, Nes, Flå, Krødsherad og Sigdal, villreinnemda og Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
Forslag til regional plan var på offentlig høring og ettersyn høsten 2019. Styringsgruppen kom ikke 
til enighet om et planforslag og fylkestinget vedtok i desember 2019 å anmode Viken 
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fylkeskommune om å ta opp igjen planarbeidet så raskt som mulig i 2020 med mål om å sluttføre 
den regionale planen. 
 
Arbeidet med Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden gjøres i 
samarbeid med kommunene Lier, Drammen og Ringerike, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NHO, LO 
og en representant fra akademia. Planarbeidet har vært krevende og det har ikke lykkes å komme 
fram til en enighet om en lokalisering basert på utarbeidet kunnskapsgrunnlag og analyser som er 
gjort i planarbeidet. Etter å ha søkt råd hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom 
fylkeskommunen fram til at planarbeidet ikke kunne sluttføres i Buskerud fylkeskommune, blant 
annet på grunn av at fylkeskommunen ikke er regional planmyndighet for lokaliteter utenfor 
Buskerud. Fylkesutvalget vedtok å anmode Viken fylkeskommune om å ta opp igjen planarbeidet. 
Det foreligger ikke finansiering av planarbeidet inn i Viken og Viken fylkeskommune må vurdere 
hvordan planarbeidet bør løses. 
 
Arbeidet med Regional plan for Ringeriksregionen ble påbegynt i 2019 og i samarbeid med 
kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole ble planprogrammet utarbeidet og vedtatt av 
fylkesutvalget. Planarbeidet vil fortsette i regi av Viken fylkeskommune. 
 
I regionalt planforum har 16 plansaker vært oppe til drøfting i løpet av året. Målet er at denne 
arenaen bidrar til god og effektiv planlegging for kommunene. Samarbeidet med Fylkesmannen i 
Buskerud er konstruktivt og bidrar til god regional oppfølging av kommunenes planarbeid. Flere 
kommuner opplever at planarbeid stopper opp på grunn av konflikter, særlig innenfor 
vegspørsmål. Kommunene etterspør i større grad fylkeskommunens planveiledning også i slike 
saker. Planveiledning og tidlig plandialog med kommunene styrker samarbeidet mellom 
fylkeskommunen og kommunene. Det gir bedre grunnlag for å ta lokale samfunnsmessige hensyn 
samtidig som fylkeskommunen tidlig kan bidra til å redusere konfliktnivået i plansaker. En viktig 
del av planveiledningen er å følge opp regionale interesser, herunder både regionale planer, 
sektorstrategier og ikke minst andre forvaltnings og myndighetsoppgaver som fylkeskommunen 
ivaretar. 
 
Fylkeskommunen har nå også ressurs til å følge opp hensynet til barn og unge i planleggingen. 
Dette er et særlig ansvar fylkeskommunen har. 

 Se ulike virkemidler i fagporteføljene i sammenheng, og ved det øke effekten av tiltakene 
på regionenes utvikling. 

Buskerud fylkeskommune har bidratt til at Nore og Uvdal kommune med Rødberg sentrum er en 
av tre norske deltakere i verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter, Europan. 
Temaet for konkurransen er produktive byer. Nore og Uvdal fikk presentert vinnerbidragene på 
slutten av 2019 og kan i 2020 jobbe videre med bidragene for utvikling av Rødberg sentrum.  
 
Gjennom plandialog med kommunene kan fylkeskommunen også bistå kommunene mer helhetlig 
og bidra til lokal utvikling innenfor tema som verdiskaping, friluftsliv, folkehelse, barn og unge og 
stedsutvikling. Fylkeskommunen etterstreber å ha et helhetlig fokus i dialogen og veiledningen til 
kommunene. Kommunene opplever at fylkeskommunens kompetanse blir mer relevant og nyttig 
for deres lokale utviklingsarbeid. 
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 Utarbeide regional plan for Ringeriksregionen 
Regional plan for Ringeriksregionen kom opp som et felles tiltak mellom fylkeskommunen og 
kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole i forbindelse med plansamarbeidet. Se omtale om status 
ovenfor i punkt om oppfølging av regional planstrategi. 

5.3.2 Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker 
trives 

 Stimulere bibliotek og delta på møteplasser som fremmer opplevelser, demokrati og 
inkludering. 

Prosjekt Bokåret 2019 – fest fra fjord til fjell! ble tildelt kr 800.000 i støtte fra Nasjonalbiblioteket. 
Fylkesbiblioteket har ledet prosjektet og sørget for markedsføring, kompetanseutvikling og 
økonomi. Prosjektet har bidratt til over 90 litteraturarrangementer med mer enn 5000 deltakere i 
18 kommuner. Målet har vært å skape leselyst blant folk i alle aldre, og å utvikle bibliotekene som 
litterære møteplasser. 
 

Stimulere til et rikt og mangfoldig kulturliv som bidrar til et levende demokrati for ivaretakelsen 
av ytringsfriheten.  
Buskerud fylkesbibliotek har lede prosjektet NordPool, som har utviklet en løsning for deling av 
video og podcast på bibliotekenes nettsider. Tjenesten er utviklet i samarbeid med eksterne 
leverandører og samarbeidspartnere, og skal høste produksjoner fra bibliotek i hele Norden. 
 
Inspirert av suksessen med Sommerles for barn, har fylkesbiblioteket utviklet kampanjen 
#Leslikogdel for voksne. Den skal gi drahjelp og inspirasjon til å lese, og varer fra 1. november 
2019 til 1. februar 2020. #Leslikogdel er et pilotprosjekt i samarbeid med folkebibliotekene i Gol, 
Hole, Midt-Buskerud, Øvre Eiker og Ål.  

 
 

 Etablere ordninger og tiltak for næringsutvikling i distriktene med utgangspunkt i 
regionale fortrinn og utfordringer. 

Ordningen «Næringsutvikling i distriktskommuner» var populær i 2018 og ble videreført i 2019, 
finansiert med egne midler. Søkningen har vært så stor at også restmidler fra 2017-satsningen 
«næringsvennlige regioner» har vært tatt i bruk for å støtte prosjekter i distriktskommunene våre. 
Prosjektene som er støttet bygger i stor grad på distriktenes egne fortrinn og satsninger. 
I tillegg har hele rammen til Innovasjon Norge (9,3 mill) støttet opp under bedriftsutviklingen i 
distriktene ved å gi tilskudd, lån, rådgivning og annen støtte til enkeltbedrifter i det 
distriktspolitiske virkeområdet.  
 
Øvrige støtteordninger for næringsutvikling har i 2019 sørget for god og målrettet støtte til flere 
målgrupper:  

- Innovasjonsaktørene, som igjen er svært viktige både for enkeltpersoner, grundere, 
småbedrifter og større satsninger.  

- Bedrifter i samarbeid, klynger og nettverk som samarbeider om felles satsninger og løft. 
- Offentlig-privat samarbeid og samarbeid med akademia.  

 
Den mest populære støtteordningen er «oppfølging av regional plan for verdiskaping og 
næringsutvikling», der søknadene må vise til hvordan tiltaket bygger opp under delmålene i 
næringsplanen. Om lag 20 % av tiltaksbudsjettet for næring (10 mill) ble i 2019 brukt til små og 
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store tiltak gjennom denne ordningen. I tillegg kommer andre støtteordninger (15 mill), 
Innovasjon Norges midler (9 mill), omstillingsprosjekter (4 mill), egne prosjekter (4 mill) og 
samarbeidsprosjekter med andre. Restmidler fra både 2019 og tidligere år er omdisponert til bruk 
i Viken, men knyttet til Buskeruds næringsplan.  
 

 Revidere partnerskapsavtaler for folkehelseområdet og arbeide for at Buskerud blir 
programfylke for folkehelse. 

Reviderte partnerskapsavtaler er videreført med sju frivillige regionale organisasjoner og kr. 1,6 
mill er fordelt til organisasjonene. Avtalene bidrar til å styrke de frivillige organisasjonene i sitt 
folkehelsearbeid. 
 

 Bruk av kulturarv som ressurs i by- og tettstedsutvikling 
Gjennom arbeidet med regional plan er samspill med kommunene styrket som oppfølging av 
dette målpunktet. Særlig har fokus ligget på byene, Kongsberg, Drammen og Hønefoss. 

 Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter for attraktiv stedsutvikling 
Kommunene Hol, Hole og Gol fikk prosjektmidler fra fylkeskommunen før 2019 til stedsutvikling.  
Hole kommune kom fram til at de ikke hadde kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Gol 
kommune har jobbet videre med utvikling av Gol sentrum og fylkeskommunen har deltatt i 
prosjektgruppen med faglig bistand til prosjektet. Hol kommune gjennomfører sitt prosjekt som 
en del av et 3-årig FoU prosjekt i samarbeid med fylkeskommunen; Tettstedspakker for attraktiv, 
inkluderende og klimavennlig stedsutvikling finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektet gir Hol 
kommune flere viktige innspill om sentrumsutviklingen og fylkeskommunen får økt kompetanse 
om god stedsutvikling. 
 

5.3.3 Areal-, natur- og kulturressurser forvaltes i et langsiktig bærekraftig perspektiv 
Flere av de regionale planene og fylkeskommunenes strategier legger overordnede regionale 
føringer for forvaltningen av areal-, natur- og kulturressurser i fylket. Disse følges opp gjennom 
fylkeskommunens ulike virkemidler som blant annet veiledning, tilskudd, partnerskap og 
saksbehandling. 
 
Avvik: Fylkeskommunen har også i 2019 avvik på viltforvaltningsoppgavene. Fylkeskommunen har 
ikke hatt ressurs med kompetanse til dette fagområdet. Søknader til viltfondet om tilskudd til 
prosjekter er håndtert i tråd med viltfondets retningslinjer. 
 
Buskerud samarbeider med Vestfold og Telemark om funksjonen Regiongeologen. 
Regiongeologen arbeider for å kartlegge, sikre og legge til rette for utnyttelse av geologiske 
ressurser. I 2019 har arbeid med å publisere oversiktskart for geologiske ressurser, på bakgrunn 
av mange års undersøkelser, fortsatt. Kart er gjort tilgjengelig på Norges Geologiske 
Undersøkelser (NGU) sine nettsider, og kan nyttes av kommunene i sin planlegging. Dette bidrar 
til å hindre nedbygging av geologiske ressurser nødvendig i et fremtidsperspektiv. 
Regiongeologarbeidet har i 2019 blitt vedtatt avsluttet som følge av regionreformen. Fra 2021 vil 
ressursene til regiongeologen ligge i avdeling for plan i Viken, og alt samarbeid med Vestfold og 
Telemark være avsluttet. Gjennom 2020 avvikles dagens samarbeid om regiongeologen.  
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 Styrke museene som kompetanseorganisasjon, forvalter og formidler av kulturarven. 
Gjennom forutsigbare økonomiske tilskudd ble det lagt til rette for drift og utvikling av museene i 
Buskerud. Det har også i løpet av 2019 vært et særlig fokus på den økonomiske og organisatoriske 
situasjonen Buskerudmuseet samt arbeidet med samlingsforvaltningsplan.  Det ble fremlagt og 
behandlet politisk evaluering av museumsreformen i Buskerud (Telemarkforskning) samt 
Buskerud kommunerevisjons undersøkelse av Buskerudmuseet. Rapportene dannet i 2019 et godt 
kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med utvikling av museumssektoren i Buskerud og særlig 
nødvendige endringer i Buskerudmuseet. Organisasjonsutviklingsprosess i Buskerudmuseet, 
finansiert av Buskerud fylkeskommune, er i gang og det er allerede gjort gode grep for orden på 
økonomien i museet.  
 

 Bidra til utvikling av naturbasert og bærekraftig reiseliv i Buskerud. 
Det nye programmet Bærekraftig reiseliv i Buskerud har vært gjennomført i 2019, basert på 
restmidler fra Aktivitetsturisme-ordningen. Både miljøtiltak, samarbeid og sertifiseringsarbeid har 
inngått i prosjektene, som samlet har fått 800 000 i støtte.  

 Gjennomføre Strategi for idrett og friluftsliv. 
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud er fulgt opp gjennom det vedtatte 
handlingsprogrammet. Buskerud idrettskrets har fått midler til prosjektet “Aktive lokalsamfunn”, 
dette er idrettens betegnelse på nærmiljøer, bygder og bydeler hvor det tas et samlende initiativ 
for å høyne innbyggernes aktivitetsnivå som skal bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede.  
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Buskerud har fått støtte og det er utarbeidet en samarbeids-
avtale med FNF. Arbeidet med å utrede etablering av friluftsråd i Buskerud er ikke fullført. 
Tiltakene bidrar til styrke friluftslivets rolle og posisjon i fylket.  
 
Fylkeskommunen godkjente søknader ca 310 millioner kroner tilskuddsordningen for spillemidler 
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ca 85 millioner kroner ble fordelt på to søknadskategorier, 
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Totalt bidrar dette til flere og bedre idretts- og 
friluftslivsanlegg i Buskerud. 
 
Helhetlig arbeidet med stier og turveier er videreført. Miljødirektoratet og fylkeskommunen har 
satt i gang et 5-årig prosjekt for å fremme planlegging, opparbeiding, skilting, merking og 
kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet bidrar til å få 
flere ut på tur, øke tilgjengeligheten for å utøve friluftsliv og at flest mulig kommuner til å 
utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer. 
 
Totalt ble det fordelt i underkant av 2,5 millioner kroner i statlige tilskudd til friluftsformål. 
Midlene bidrar til økt friluftsaktivitet for frivillige lag og organisasjoner i Buskerud. 
   

 Veilede og følge opp kommunene i bærekraftig arealforvaltning i implementering av 
Regional plan for areal og transport og de regionale fjellområdeplanene 

Oppfølging av Regional plan for areal og transport er høyt prioritert og i løpet av 2019 har 
fylkeskommunen sammen med kommunene utarbeidet et handlingsprogram med flere tiltak og 
aktiviteter som skal bidra til at mål og strategier i den regionale planen kan nås. Fylkestinget 
vedtok handlingsprogrammet høsten 2019. Oppfølging av planen skjer daglig gjennom 
planveiledning, plansaksbehandling med høringsuttalelser til kommunal planlegging, samt i møter 
i regionalt planforum.  
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I løpet av 2018 ble kapasiteten på plansaksbehandlingen økt ved styrket bemanningen. I 2019 er 
totalt 30 kommune- og kommunedelplaner og 65 område/ detaljreguleringsplaner besvart, samt 
et fåtall dispensasjonssaker. Alle kommune- og kommunedelplaner for areal prioriteres. Avvik: Pr. 
2019 har planseksjonen måtte prioritere flere større kommuneplansaker med innsigelser og 
etableringen av Viken fylkeskommune har krevd større ressurser i 2019 enn i 2018, noe som har 
redusert saksbehandlingskapasiteten noe.  
 
I 2019 har fylkeskommunen brukt noe mindre ressurser enn i 2018 på å bistå Ringerike og Hole 
kommuner med kommunalt planarbeid og til arbeidet med statlig arealplan.  
 
Fylkeskommunen fremmet innsigelse til arealbruk i fire plansaker. Disse er reguleringsplan for 
E134 Bergmannsgata – Habergtjerndalen i Kongsberg kommune, kommunedelplan for Norefjell i 
Krødsherad kommune, kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum i Sigdal 
kommune, områdereguleringsplanen for Hovtun i Hurum kommune. Innsigelsene gjelder mangler 
jmf. plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning og konflikt med nasjonale 
og regionale arealinteresser, samt kulturminneinteresser. 
 
Fylkeskommunen trakk sin innsigelse til reguleringsplanen for E134, områdereguleringsplanen for 
Hovtun, samt innsigelser fremmet i 2018 til kommundelplan for Gol tettsted. Modum kommune 
fulgte opp innsigelsen til kommuneplanens arealdel slik at innsigelsen til denne falt. 
Fylkeskommunen og Lier kommune kom til enighet om innsigelsen til kommuneplanens arealdel 
og innsigelsene ble løst slik at Lier kommune kunne vedta kommuneplanen før sommeren 2019. 
Etter forhandlinger mellom fylkeskommunen og Nes kommune er fortsatt ikke innsigelsen til 
kommuneplanen arealdel løst etter uenighet om hvordan kommunen bør gå fram for å klarlegge 
arealbruken for Hågebergområdet.  
 

 Rullere Hardangerviddaplanen og gjennomføre handlingsprogram for de regionale 
fjellområdeplanene for Hardangervidda og Nordfjella. 

Tiltak og aktiviteter gjennomføres i tråd med vedtatt handlingsprogram. Fylkeskommunen deltar 
med midler inn i et flerårig prosjekt om ferdselens påvirkning på villreinen. Så langt i prosjektet 
har det samlet inn data om ferdsel og villreinens bevegelser og analyse av innsamlede data pågår i 
2019.  
 
Situasjonen i Nordfjella har vært spesiell med bakgrunn i skrantesjuken. All villrein i Nordfjellas 
sone 1 ble vinteren 2018 tatt ut for å fjerne smitten i området. Nordfjellarådets leder har sammen 
med representanter fra kommunene vært sterkt involvert i det statlige programarbeidet Kampen 
mot skrantesjuke – CWD. Det er en krevende situasjon for kommunene da oppfølging av 
skrantesjuka er ressurskrevende. 
 
Buskerud fylkeskommune har gjennomført et forprosjekt om verdiskaping om reiseliv og villrein. 
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nore og Uvdals prosjekt «Tettere på villreinfjellet». 
Etter endt forprosjekt har fylkeskommunen fått midler til et hovedprosjekt med mål om 
verdiskaping på og rundt Hardangervidda.  
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 Gjennomføre vannregionmyndighetens koordinatoroppgave for vannregion Vest-Viken 
påbegynne rullering av de regionale vannplanene 

Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Vest-Viken og koordinerer 
arbeidet på vegne av de øvrige fylkeskommunene Telemark, Vestfold, Oppland, Akershus, Sogn og 
Fjordane, Hordaland og Aust-Agder.  
 
Oppfølging av den regionale vannforvaltningsplanen er godt i gang i regi av kommunene og 
sektormyndighetene. Resultater så langt viser at det er forbedring i flere vann og vassdrag og 
overvåking bidrar til at kunnskapsnivået om vannmiljøet økes. Vannforvaltningsplanen skal 
rulleres hvert 6. år og forslag til planprogram ble vedtatt av fylkesutvalget høsten 2019.  
 
Kommunalt samarbeid i vannområder er vesentlige i arbeidet med oppfølging av 
vannforvaltningen og i 2019. Fylkeskommunen legger ned betydelige arbeidsressurser i arbeidet 
og bevilger årlig 900.000 kr til formålet. 
 
Avvik: Fylkeskommunen har i 2. halvår manglet ressurs til arbeidet. Østfold fylkeskommune har 
bistått med ressurs til dialog og samarbeid med vannområdene så langt det har vært praktisk 
mulig. 

5.3.4 Arealbruk som reduserer transportbehov 

 Veilede og følge opp kommunene og regionale myndigheter i implementering av 
Regional plan for areal og transport (forventes vedtatt ved årsskiftet 2017/2018. 

Oppfølgingen av Regional plan for areal og transport er omtalt i punkt 4.3.3. 
 

5.3.5 Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling 

 Gjennomføre prioriterte tiltak i handlingsprogrammet til Kulturminnekompasset, 
regional plan for Kulturminnevern. 

Regional plan for kulturminnevern ble vedtatt våren 2017. Det ble avsatt 2,5 mill kr til oppfølging 
av planen i budsjettvedtak for 2019. Fylkestinget vedtok handlingsprogram og budsjett for 2019 i 
møte i februar. 
 
Planen har tre delmål. Arbeidet med å nå disse målene er i gang og beskrives nedenfor. 
 
Bred formidling av Buskeruds kulturarv 
Det er igangsatt flere prosjekter og tiltak for å formidle kulturarven i Buskerud. Pilegrimsleden 
gjennom Drammen, Røyken og Lier har. Formidling av Bergkunstfeltet på Utenga (Lierelgene) og 
et prosjekt rundt formidling av historien knyttet til Huseby og Husebyhaugene i Lier er igangsatt. 
Hovedprosjekt med etablering av Digital kulturarvportal for Buskerud er igangsatt. Det er gitt 
tilskudd et utstillingsprosjekt for å formidle resultatene av arkeologiske undersøkelser gjort på 
Sem i Øvre Eiker. Disse tiltakene forventes å bli gode kanaler for formidling av kulturhistorien og 
utvikling av opplevelsesprodukter. Effekten av disse tiltakene forventes å bli både økte muligheter 
for formidling av Buskeruds historie til barn og unge og økt besøk av tilreisende til de tilrettelagte 
opplevelsesproduktene. 
 
Avvik: Buskerudutstillingen. Det ble avsatt kr 10 mill til å utvikle en utstilling om Buskerud i 2019. 
Planen var å lokalisere denne i Kongsberg kino da det også var planer om at Buskerudmuseet 
skulle lokaliseres her. I april ble det klart at museet ikke ville etablere seg i Kongsberg kino. 
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Fylkesutvalget har vedtatt å lage et forprosjekt for å avklare hvordan dette utstillingsprosjektet 
skal bli. Prosjektet er forsinket i hht tidsplan og klarte ikke levere forprosjekt til siste møte i FU 
Buskerud. Prosjektet må tas videre i Viken. 
 
Museene i Buskerud bidro også i 2019 til en bred formidling av Buskeruds kulturarv med hele 
350.000 besøkende på fylkets museer.  
 
Vern og bærekraftig bruk av Buskeruds kulturarv 
Program for Kulturarv-Aktivitet-Friluftsliv (KAF) ble etablert høsten 2019 som et samarbeid 
mellom Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Fylkeskommunen avsatte 1 mill kr og 
Gjensidigestiftelsen 2 mill kr til ordningen. I tillegg forutsettes det avsatt 1 mill kr fra 
kommune/private. Målsettingen med programmet er å stimulere til samarbeid og aktivitet i 
verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud. Det er et mål å få til samarbeid mellom 
offentlige aktører, frivillige organisasjoner og private ordninger og at dette skal skape varige 
verdier i form av attraktive og mye brukte friluftsområder med godt tilrettelagte kulturminner og 
historiske opplevelser. Viktige faktorer er engasjerte og aktive lag og foreninger og bærekraftig 
balanse mellom vern og bruk. Det ble gitt tilskudd til rydding og skjøtsel i Gruveåsen i Kongsberg 
og til istandsetting av tømmerrenna på Labro i samme kommune. I tillegg ble det gitt tilskudd til 
etablering av tursti mellom Lier bygdetun og automatisk fredete kulturminner i området rundt 
bygdetunet. 
 
KulturArvOpplevelse [KAO]-programmet ble opprettet i 2018. Programmet er et tverrfaglig 
samarbeid mellom fagenhetene i utviklingsavdelingen for å nå målsettinger i regional plan for 
verdiskaping og næringsutvikling og regional plan for kulturminnevern. Det retter seg mot aktører 
innenfor kultur-, kulturarv og opplevelsesproduksjon som vil samarbeide om kommersialisering og 
nyskaping av opplevelser der mat, natur, kultur og opplevelser settes sammen. Det ble satt av til 
sammen 2.000.000,- til programmet i 2019. Programmet har i tillegg utløst statlige midler fra 
Riksantikvarens verdiskapingsprogram med 0,5 mill kr.  Det ble etablert et tverrfaglig programråd 
som fikk i mandat å fordele tilskuddsmidlene til prosjekter i tråd med programmets vedtekter og 
premisser. Det kom inn hele 24 søknader til programmet i 2019. Ti søknader fikk tilskudd og til 
sammen kr 2,468 mill er fordelt. Restbeløp på kr 32 000 skal benyttes til kompetansetiltak.. Det er 
for tidlig å rapportere noe på resultater og effekter. Det er en forventning om at programmet skal 
resultere i gode opplevelsesprodukter med høy kulturhistorisk kvalitet som vil styrke 
reiselivsnæringen i Buskerud.  
 
I 2018 ble vedtekter for den nyetablerte «Buskerud fylkeskommunes bevaringspris» fastsatt. Målet 
med etableringen av denne prisen er å sette fokus på det viktige bevaringsarbeidet som gjøres av 
private, organisasjoner og andre. Prisen er en hederspris som skal gi dem som bidrar med 
ekstraordinær innsats en velfortjent honnør og en økonomisk påskjønnelse på kr 50 000,-. I 
desember 2018 ble Buskeruds befolkning oppfordret til å nominere kandidater til prisen 2018. 
Buskerud kulturminneråd fungerer som jury. Det kom inn 14 nominasjoner før fristens utløp 
31.12.18. Buskerud fylkeskommunes bevaringspris for 2018 gikk til Anders Thygesen for arbeidet 
med istandsetting av Vestfossen kapell i Øvre Eiker kommune. Bevaringsprisen for 2019 går til Ola 
Håkon Rudningen for istandsetting av Larsstugu Strand i Ål kommune. 
 
Buskerud fylkeskommune har en egen tilskuddsordning til verneverdige kulturminner. Til sammen 
ble 1,2 mill kr fordelt til 40 prosjekter. Effekten av tiltaket er en styrket bevaring av verneverdige, 
ikke-fredete kulturminner og en honnør til alle private eiere som gjør en stor innsats for 
kulturminnevernet med egeninnsats og egne ressurser. 
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Tilskuddsordning for kulturhistoriske bygninger i museumssektoren. En av de store utfordringene 
innenfor kulturarvfeltet i Buskerud er vedlikeholdsetterslepet i museumssektoren. De 
kulturhistoriske bygningene har større behov for istandsetting og vedlikehold enn det er ressurser 
til i museumssektoren. Fylkesutvalget avsatte i sitt møte i oktober 2018 kr 2 mill. til et 
istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger i museumssektoren. I tillegg ble det avsatt 
10 mill i revidert budsjett i juni 2019. Til sammen 10,3 mill er fordelt i 2019. Av dette er kr 9,3 mill. 
tildelt til istandsetting av bygninger på museene og kr 1 mill. avsatt til KAF-ordningen, se ovenfor. 
 
Helhetlig kunnskapsgrunnlag, høy kompetanse og styrket samhandling om kulturminnevern i 
Buskerud 
 
Kommunedelplaner for kulturminner er viktige kommunale verktøy for vern av viktige 
kulturminner og kulturmiljøer. Siden 2003 har Buskerud fylkeskommune arbeidet sammen med 
kommunene for å etablere kulturminneplaner. Fylkeskommunen har bidratt både med 
arbeidsinnsats og kulturminnefaglig rådgivning og økonomiske ressurser. Hovedutvalg for kultur, 
idrett og folkehelse bevilget i 2019 kr. 63.000 i tilskudd til Hemsedal kommune, og kr. 325 000 i 
tilskudd til Numedalskommunene for å utarbeide kommunedelplaner for kulturminner og 
kulturmiljøer. Dette er styrking av prosjekter som allerede er igangsatt og hvor fylkeskommunen 
allerede er inne med noe midler. En ønsket effekt av dette tiltaket er en styrket kommunal 
kompetanse om kulturminnevern og et godt kunnskapsgrunnlag for planlegging i kommunene. 
Det er et ønsket resultatmål at kommunene tar større ansvar for vern av lokale kulturminner med 
bruk av plan- og bygningslovens verktøy for sikring av disse. Vi mener å se en utvikling i 
kommunale planer der dette er tilfelle og kommunene i stadig større grad foreslår vern av lokale 
kulturminner i reguleringsplaner. 
 
Riksantikvaren har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å etablere et register over 
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret). Registeret vil klargjøre hvilke 
landskap det knytter seg nasjonale kulturhistoriske interesser til, hva disse består i og hvordan de 
bør ivaretas. Registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy som kan brukes i 
forvaltningen av landskapene. Buskerud fylkeskommune ble med i dette prosjektet i 2017. Det er 
laget en rapport som beskriver landskapene. Riksantikvaren har lagt ut rapporten til offentlige 
høringen høsten 2019.   
 
Buskerud bygningsvernsenter er Buskerud fylkeskommunes kompetansesenter i praktisk 
bygningsvern. Bygningsvernsenteret har som hovedmålsetting å øke håndverkeres kompetanse 
om antikvarisk istandsetting og jobber for å øke kunnskapen og interessen for bygningsvern. Slik 
vil fylkets fredete og verneverdige bygninger bli enda bedre ivaretatt. Senteret tilbyr også kurs- og 
opplæringstiltak til publikum og til videregående skoler. Bygningsvernsenteret har 
gjennomført  12 åpne fagdager, kurs, seminarer og andre kompetansehevingstiltak i løpet av 
2019. I tillegg hjelper bygningsvernsenteret eiere med enkel rådgivning om tilskuddsordninger og 
teknisk bygningsvern. 
 
Bygningsvernsenteret har signert en samarbeidsavtale med Norges Teknisk-Vitenskapelig 
Universitet [NTNU] om å bli en læringsarena for bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk. 
Bachelorprogrammet er et samlingsbasert deltidsstudium som går over fire år. I tillegg til de 
praktiske og teoretiske samlingene ved NTNU i løpet av studieåret, skal studentene arbeide med 
et større prosjekt på en læringsarena som er tilknyttet studiet. Tre studenter har valgt Buskerud 
bygningsvernsenter som sin læringsarena, og de skal bygge en kopi av et "sandsværshus", som var 
vanlig i Kongsberg-området fra slutten av 1700-tallet og opp til 1900-tallet. Nybygget skal 
oppføres på tradisjonelt vis. I 2019 har studentene registrert og målt opp et sandsværhus på 
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Jutehaugen og hogget tømmer. Laftearbeidene ble satt i gang i april og studentene har laftet 
elleve omfar (omganger) per nå. De har også lagt grunnmur. 
 
Det ble gjennomført fagdager om restaurering og bygningsvern for videregående skoles vg2 
byggfag. Dette er et tilbud om en temadag på Buskerud bygningsvernsenter med stor vekt på 
praktiske øvelser med tradisjonelt verktøy. Til sammen 70 elever fra fem videregående skoler 
deltok på disse fagdagene våren 2019. 
 
Bygningsvernsenteret er i gang med arbeidet med ny bygningsvernutstilling. Oppdraget er lyst ut 
som en anbudskonkurranse og tilbudsfrist var 16. desember. Den nye utstillingen skal stå klar i 
mai 2020 og formidle tradisjonelle håndverksteknikker og byggeskikk. Tiltaket er støttet av midler 
avsatt i Regional plan for kulturminner og omsøkte midler fra Sparebankstiftelsen DNB. 
 
Avvik: Fylkestinget vedtok i budsjettbehandlingen for budsjett 2014 å avsette ekstra 
tilskuddsmidler for opprettelse av lærlingplass på Buskerud bygningsvernsenter/ et av museene i 
Buskerud. Utviklingsavdelingen og utdanningsavdelingens fagopplæringsseksjon samarbeidet om 
å motivere museene til å søke godkjenning som lærebedrift. Hovedfokus ble rettet mot 
Buskerudmuseet som har mange avdelinger og flere håndverkere ansatt. Buskerudmuseets 
avdeling Lågdalsmuseet søkte og fikk godkjenning som lærebedrift i 2017. Det ble imidlertid ikke 
tilsatt noen lærling. I 2018 ga museet beskjed om at de ikke kom til å ta inn lærling. Dette 
begrunnes i manglede ressurser og utfordringer med å kunne gi eleven fullgod faglig praksis. 
Bygningsvernsenteret har ikke hatt ressurser eller kapasitet til å følge opp dette tiltaket i år, men 
skal jobbe for å etablere lærlingeplassen i 2020. 
 
 
Møteplass for kulturarvaktører – kulturarvBuskerud2019. Buskerud fylkeskommune og Buskerud 
kulturminneråd inviterte til en stor kulturarvkonferanse for alle aktørene innenfor 
kulturarvsektoren i Buskerud. Konferansen ble gjennomført 5.-6. mars 2019. Målet var å 
tilrettelegge for en møteplass for kulturarvaktører og stimulere til samarbeid og dialog på tvers. 
Det deltok om lag 160 personer på konferansen og vi fikk god tilbakemelding på både program og 
arrangement. 
 

 Gi råd og veiledning om kulturminnevern til kommuner og eiere i saker, plan- og 
bygningsloven. 

Plan- og byggesaksbehandlingen er en av kulturminneforvaltningens viktigste oppgaver. Alle 
planer etter plan- og bygningsloven som utarbeides i Buskerud sendes til fylkeskommunen som 
kulturminnemyndighet til uttalelse. Behandling av saker etter plan- og bygningsloven utgjør 
hoveddelen av kulturminneforvaltningens arbeid. 
 
Fylkeskommunen fremmet innsigelse til tre planforslag på bakgrunn av konflikt med kulturminner 
i 2019, to områdereguleringsplaner og en kommunedelplan. Riksantikvaren gikk også inn som 
kulturminnemyndighet og reiste innsigelse til en områdereguleringsplan.   
 
I tillegg til disse henvendelsen besvares en rekke ikke-journalførte henvendelser på telefon og 
epost. Rådgivningsarbeid til private eiere, kommuner, museer, håndverkere m.fl. er en stor del av 
arbeidet med bygningsvernet. Det er fokus på å gi tidlig og tydelig avklaring av 
kulturminneinteresser til tiltakshavere i plan- og byggesaksbehandlingen.  
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 Forvalte fredede kulturminner og nasjonale kulturminneinteresser som regional 
kulturminnemyndighet. 

 
Arkeologiske undersøkelser etter kulturminnelovens §9. Fylkeskommunen plikter i henhold til 
kulturminnelovens §9 å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdene i reguleringsplaner. Fylkeskommunen krevde kulturminneregistrering i 65 saker. I 
omkring 35% av kulturminneregistreringssakene ble det gjort funn av automatisk fredete 
kulturminner, som frem til da var ukjente for forvaltningen. Arkeologene i Buskerud registrerte 
486 kulturminner fordelt på 158 nye kulturminnelokaliteter i den nasjonale databasen for 
kulturminner; Askeladden. Det har blitt gjennomført en sikringsgraving av kulturminner; et 
fiskefelleanlegg i Modum kommune, som har vært i bruk fra vikingtid til middelalder. 
Sikringsgravingen ble utført av Kulturhistorisk Museum på oppdrag av Riksantikvaren. 
Fylkeskommunen foreslår/søker om å få sikringsgravinger der kulturminneverdier er truet. I 2019 
fikk vi gjennomført alle tiltakene vi søkte om. 
 
Det ble ikke anmeldt saker som brudd på kulturminneloven i 2019. De fire sakene som ble 
anmeldt i 2018 ble behandlet i løpet av 2019. En sak ble henlagt av politiet, og en annen 
rutinemessig overtatt av Kulturhistorisk Museum i Oslo ettersom denne handlet om innførsel og 
utførsel av forhistoriske artefakter fra utlandet. I de to siste sakene ble det henholdsvis vedtatt 
forelegg med krav om erstatning til Kulturhistorisk Museum og i den siste saken nedfelt dom etter 
rettssak. Arkeologer fra fylkeskommunen bistod politiet med faglig oppfølging i alle sakene, og 
vitnet også i retten under høringen i den siste. Alle sakene ble fulgt tett opp av 
påtalemyndigheten, noe som viser at politiet tar miljøkriminalitet på alvor. Sakene gjaldt i 
hovedsak der automatisk fredete kulturminner på ulik måte var blitt skadet, eller der gjenstander 
var uforsvarlig fremgravd og behandlet. Fylkeskommunen plikter å følge opp saker der 
kulturminner eller arkeologiske gjenstander blir behandlet i strid med kulturminneloven, men 
forsøker så langt det går å være i aktiv dialog med folk. Vi har spesielt økt vårt fokus på 
metallsøking, og ønsker så langt det går å samarbeide med metallsøkermiljøene slik at de kan 
utøve sin hobby på en forsvarlig og god måte. 
 
Undersøkelsene på Sem 
Høsten 2019 gjennomførte Buskerud fylkeskommune en arkeologisk registrering på Sem i Øvre 
Eiker. Bakgrunnen for undersøkelsen var grunneiers ønske om å drenere jordet. Det er også 
planlagt en gang- og sykkelvei over området. Det var derfor viktig å finne ut om disse arbeidene 
kunne skade kulturminner. Det er tidligere foretatt en georadar-skanning av det samme jordet, og 
høstens undersøkelser skulle verifisere, eventuelt avkrefte, de strukturene som var oppdaget med 
georadar.  
  
Fylkeskommunens arkeologer avdekket flere samlinger med kokegroper og rekker med stolpehull 
på jordet, som kan være spor etter hus som har stått her i jernalder. Noen av de mest spennende 
funnene er imidlertid flere graver fra jernalder, som ligger spredt rundt på åkeren. Gravene måler 
omkring 1,8-2 m i lengde og omkring 1 m i bredde. I en av gravene ble det funnet en kniv og en 
øse av jern, og to glassperler. Trolig ble en kvinne begravet her en gang på 800-900-tallet. 
Sammen med flere spor etter gravhauger, som tidligere er påvist med georadar, kan vi nå være 
sikre på at det i jernalder har ligget et stort gravfelt på stedet. De største gravhaugene har trolig 
hatt en diameter på inntil 16 meter og gravfeltet må ha vært et markant innslag i landskapet her. 
  
På en forhøyning i åkeren ble det også funnet rester etter flere hus og andre strukturer fra 
middelalder og 1600-1700-tallet. De fleste av disse har trolig utgjort en del av herregårdsanlegget 
«Kongens hus», som sto her på 1600-tallet. Rester av herregårdens hageanlegg ble også funnet 



Buskerud fylkeskommune 

Side 49 av 80 

 

Årsberetning 2019 

akkurat der georadaren tydet på at det lå. Her ble det funnet en inngjerding, en dam og et lite 
hus.   
Nå er det opp til kulturminnemyndighetene om kulturminnene på Sem skal graves ut eller bevares 
slik de ligger. En utgraving vil kunne gi oss enda flere spennende detaljer om Sems historie. 
 
Huseby – georadarundersøkelse av gravhauger 
Høsten 2019 startet georadarundersøkelsene på Huseby. Denne undersøkelsen ble igangsatt etter 
initiativ fra fylkestinget.  Hovedfokuset har vært å få undersøkt om de to monumentale 
gravhaugene kan være skipsgraver. I tillegg skal deler av gårdstunet samt jordene rundt gården 
også undersøkes. Husebygårdene har vært sentrale gårder med røtter tilbake i viktigtid og 
middelalder. Gården kan blant annet ha blitt brukt som en såkalt veitslegård (gjestegård) av 
rikssamlingskongene når de var på rundreise i sitt rike. I middelalder ble det også oppført en liten 
kirke i stein på gården, men denne ble revet på 1600-tallet. Det er knyttet stor spenning til om det 
fortsatt finnes spor under bakken etter denne storhetstiden. Arbeidet med å undersøke dette er 
godt i gang, selv om de uvanlige nedbørsmengdene i november satte en stopper for å få ferdigstilt 
datainnsamlingen før jul. Ettersom tre av de planlagt undersøkte jordene også er pløyd opp, vil en 
del av undersøkelsen måtte vente til våren da jordene er harvet. Fylkeskommunen er i tett dialog 
med firmaet Terratec om fremdriften, men ønsker at forholdene skal være så optimale som mulig 
når datainnsamlingen gjennomføres. For mye vann i grunnen, eller for ujevnt underlag kan gi 
forstyrrelser i resultatene og forvanske tolkningen. Datakvaliteten ser ut til å være god på de 
områdene som er ferdig undersøkt, og vi ser med spenning på fortsettelsen. Fylkeskommunen har 
hele tiden holdt en tett dialog med grunneierne, og vi er svært takknemlige for deres 
imøtekommende og positive holdning til arbeidet med undersøkelsene.  
 
 
Den eneste saken som ligger til fredning i Buskerud er Engene gamle dynamittfabrikk. Den har 
vært i prosess i over 10 år. Den går mot sin løsning ved at en rekke av bygningene nå blir sanert på 
bakgrunn av sikkerhetskrav. Flere bygninger fredes etter kulturminneloven. Det er opprettet 
dialog med Hurum kommune om gjennomføring av fredningsprosess og områderegulering 
parallelt. Det er avsatt tilskuddsmidler til gjennomføring av en mulighetsstudie der målet er å få til 
et godt og bærekraftig vern av de bygningenes som blir fredete. Dette arbeidet startet høsten 
2019. Målet er også å kunne legge til rette for formidling av kulturhistorien på Engene. 
 
Riksantikvaren har tildelt kr 7,5 mill. fra statsbudsjettets post 71 ‘tilskudd til fredete bygninger og 
anlegg i privat eie’ til fordeling til private eiere av fredete bygninger i Buskerud i 2019. I tillegg fikk 
Buskerud en tilsagnsfullmakt (forskudd) på kr 2 mill. for 2020 og renteinntekter på kr. 104 000. 
Tilskuddet ble fordelt til 29 istandsettingsprosjekter. 

5.3.6 Et rikt kunst- og kulturliv 

 Følge opp satsningene i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2019 - 2022. 
Buskerud fylkeskommune vedtok Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022, samt 
handlingsplan for 2019-2020. Dette var et viktig grep for å sikre videreføring av viktige kunst og 
kultursatsninger i Buskerud inn i Viken i 2020 Tiltakene i handlingsplanen har i hovedsak blitt fulgt 
opp men noen tiltak utsettes til 2020 siden det er tiltak som hører mer sammen i Viken- settingen. 
Samtidig har det vært nødvendig å prioritere stramt i tiltakene slik at de viktigste tiltakene er 
gjennomført og noe er utsatt også grunnet kapasitet i regionreformprosessen.  
 
Eventappen Bizzy hadde sitt første hele driftsår i 2019 og resultatene viser om stor aktivitet og 
bruk samt økende antall deltakere. Tall vil foreligge på nyåret.  
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Den kulturelle skolesekken opprettholdt høy kvalitet og omfanget på tilbudet i tråd med avtalene 
med kommunene i Buskerud. Hele 44.000 elever i grunnskole og videregående opplæring mottok 
tilbud fra Den kulturelle skolesekken i Buskerud i 2019. Det var omtrent 80 turneer på veien, 
innen alle kunstutrykk.  
 

 Gjennomføre Bibliotekstrategien gjennom samarbeidsavtaler med bibliotekene og deres 
eiere. 

Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 gjelder til ny strategi foreligger i Viken. Nye 
samarbeidsavtaler med kommunene er inngått for 2019 og 2020. 
 
Samarbeidet med Akershus og Østfold er styrket for å sikre videre drift av Webløft og nettsider til 
bibliotek. 
 
Buskerud fylkesbibliotek avholdt et felles prosjektverksted med deltakere fra Buskerud, Akershus 
og Østfold for å gjøre bibliotekene kjent med ulike støtteordninger og bidra til konkrete søknader.  
 
Det er gjennomført til sammen 18 nettverks- og kompetansetiltak innen områdene 
bibliotekutvikling, ledelse, litteraturformidling og statistikk med til sammen 835 deltakere. 
Evalueringen gir god respons på nytteverdi. 
 
Ungdomsbokgildet ble gjennomført for 16. gang, med 224 deltakere fra hele landet. 
Arrangementet har status som en sentral arena for alle som er opptatt av ungdomslitteratur.  
 
200 bibliotekansatte i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold er oppdatert på ny norsk 
skjønnlitteratur og sakprosa gjennom deltakelse på Bokgildet.  
 
Sammen med fire bibliotekarer fra Buskerud, har fylkesbiblioteket holdt minibokgilder på 
folkebibliotekene i Hemsedal, Kongsberg, Nes samt Nore og Uvdal. Her formidles et utvalg av ny 
norsk sakprosa og skjønnlitteratur for voksne, for å inspirere folk flest til å lese bredt og variert.  
 
Turneer er gjennomført for litteratur i Den kulturelle skolesekken (DKS) både i grunnskolen og 
videregående skole, med gjennomgående svært positive evalueringer. Nyproduksjonen 
“Temmelig hemmelig” for 3. trinn er ferdigstilt.  
 
Prosjektet Bizzy i bibliotek har koplet bibliotek til appen (se Kunst- og kulturstrategien over) 
og høstet nyttige erfaringer med arrangement for ungdom.  
 
Fylkesbiblioteket har i samarbeid med Nasjonalbiblioteket samt fylkesbibliotekene i Akershus og 
Vestfold etablert en e-læringsplattform på bibliotekutvikling.no. Samt produsert to kurs, 23 
offentlige ting og Webløftskolen, på denne plattformen.  
Fylkesbiblioteket har etablert et statistikknettverk og en faktabase (Bibliotekanalyse Buskerud)  
for folkebibliotek i Buskerud. Kongsberg og Ringerike bibliotek er piloter for trafikktellinger som 
innhenter datagrunnlag om oppholdstid og bruk av bibliotekrommet. 
 
Fylkesbiblioteket organiserte Digital festival for første gang i Buskerud. Seks bibliotek hadde 
arrangementer en eller flere dager: Flesberg, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Hole og Ringerike. 
Kampanje for digital bevissthet (Data detox) inngikk også i festivalen.  
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 Følge opp plan for samlingsforvaltning og plan for privatarkiv i Buskerud for å sikre 
tilstrekkelig og sikker magasinplass samt fellestjenester for arkiv og magasinfunksjoner. 

 

5.3.7 Tydeliggjøre regionenes fortrinn og bygge på disse 

 Involvere kommuneregionene tettere i arbeidet med gjennomføring og rullering av 
handlingsplanen for verdiskaping og næringsutvikling og prioritere tiltakene basert på 
regionenes behov og styrker. 

Prosessen med å videreføre arbeidet med analysen «Regionenes unikhet og fortrinn - strategier 
for oppfølging av næringsplanen i kommuneregionene» i kommuneregionene har blitt forsinket 
av at både kommuneregionene, enkelte kommuner og fylkeskommunen selv er i endring mot 
2020. Kun Midt-Buskerud og Hallingdal har brukt støtteordningen «Smart utvikling av 
kommuneregionene i Buskerud». Likevel har alle kommuneregionene – ved enkeltkommuner, 
utviklingsaktører, næringsforeninger eller andre innovasjonsmiljøer – vært aktive i andre 
støtteordninger for næringsutvikling. I tillegg har eksempelvis Ringeriksregionen benyttet 
resultatene fra «Regionenes unikhet» i sin nye næringspolitiske strategi. 

 Stimulere til vellykket omstilling i kommuner med spesielle omstillingsutfordringer. 
KMD har definert to kommuner i Buskerud i denne kategorien: Ringerike og Rollag. Ringerikes 
prosjekt har gått fra 2013 til 2019 i to perioder, og i 2019 har prosjektet forberedt seg på 
avslutning og videreføring av arbeidet etter omstillingsperioden. Totalt 87 virksomheter har 
gjennomgått Innovasjonsløft - programmets hovedtiltak på Ringerike, mens i videreføringen 
legges det vekt på akseleratorarbeid. Både egne og eksterne evalueringer vurderer 
omstillingsprosjektet på Ringerike som vellykket. Ringeriksregionens omstillingsprosjekt avsluttes 
formelt i 2019, men bruker restmidler i 2020, og hovedsakelig i arbeidet med akseleratoren Sigr. 
 
Rollags omstillingsprosjekt heter Rollag 2020 og ved slutten av 2018 rapportere næringslivet at 
omstillingsprosjektet har resultert i over 90 nye årsverk siden oppstarten. Både næringsliv og 
offentlig sektor peker på effekter som økt utviklingsorientert holdning med fokus på framtidens 
konkurransesituasjon, tilgang på midler til egne utviklingsprosjekter, regionale samarbeid, og 
etablering av viktige møteplasser. Rollag fortsetter sitt prosjekt som planlagt ut 2020, med ny 
tildeling fra KMD.  
 
Det er ikke meldt inn nye kommuner med spesielle omstillingsutfordringer til KMD i 2019. 
 

 Utarbeide Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell. 
Arbeidet med Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell er omtalt i punkt 4.3.1 
 

5.3.8 Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre 
utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv (ref 4.1) 

 Fremme leseferdighet og digital kompetanse. 
Sommerles-kampanjen som stimulerer elever fra 1. til 7. trinn til å lese mer, ble gjennomført i 16 
kommuner med tilsammen 6.136 elever i Buskerud. (Tilsvarer 25,7 % av årskullene, mot 29,9% i 
landsgjennomsnitt). 
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Fylkesutvalget bevilget 270.000 til tre videregående skoler sammen med fylkesbiblioteket, for 
“pilotprosjekt om å bygge ungdommens kompetanse for framtida med biblioteket 
og makerspace som arena”, som et av samarbeidsprosjektene mellom skole og arbeidsliv 2019.  
 
I Modum kommune har skolebibliotekarer, lærere og rektorer fra sju skoler samt skolesjef og 
kultursjef styrket sin kompetanse på lystlesing og læring som ledd i prosjektet Bedre læring med 
biblioteket på laget. Tiltaket var i regi av Modum bibliotek og fylkesbiblioteket, 
og med forskere fra OsloMet og Universitetet i Innlandet.  
 

 Gjennomføre handlingsprogram for kunnskapssamfunnet, og etablere partnerskap for 
regional plan for kunnskapssamfunnet og regional plan for verdiskaping og 
næringsutvikling. 

Partnerskapet har fulgt sin plan i 2019 og jobber med gjennomføring av handlingsprogrammet 
“smart samhandling i Buskerud 2019-2020". Partnerskapet videreføres i 2020.  
 

 Gode og profesjonelle kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. 
Se punkt 4.2.1.10 

5.3.9 En sterk posisjon i utviklingen av en ny region 

 Utvikle modeller for kommunenes arbeid med lokal samfunnsutvikling. 
Det har vært ulikt fokus på dette i kommunene, og fylkeskommunen har ikke hatt mulighet til å ta 
en pådriverrolle i dette i 2019. Studien Regionenes unikhet og fortrinn har imidlertid vært med å 
utruste kommunene og kommuneregionene til selv å utvikle modeller. Viken fellesnemnd har 
vedtatt at samarbeid med kommunene skal bygge på modell fra Buskerud, noe som gjør videre 
arbeid med kommunene i Buskerud mer forutsigbart inn i ny region. 
 
 

5.3.10 Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter 

 Lede, etablere og videreutvikle regionale partnerskap for de regionale planene. 
Arbeidet med de regionale planene følger nå vedtatte prinsipper for politisk lederskap fra 
fylkeskommunens side. Alle planprosesser som pågår gjennomføres i partnerskap med berørte 
kommuner, regional stat og andre relevante samarbeidspartnere avhengig av planens formål. 
Modellen med at det etableres politiske styringsgrupper oppleves som god og kommunene gir 
særlig tilbakemelding på at de gjennom deltakelse i styringsgruppene opplever å bli tatt på alvor 
og aktivt kan påvirke planarbeidet. Modellen bidrar derfor til bedre lokal forankring av regional 
planprosess.   
 

 Etablere tettere og mer målrettet samarbeid med partnere, kommuner og 
kommuneregioner. 

Samarbeidet med kommuner og kommuneregioner har foregått via møter i kommuneregionene 
og møter med enkeltkommuner i spesielle saker. Regionale strategiske planer har i stor grad vært 
styrende for dette samarbeidet.  Samarbeid med andre partnere har foregått gjennom formelle 
partnerskap og partnerskapsavtaler. 
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5.3.11 Økt synlighet og dialog med innbyggere innenfor fylkeskommunens ansvarsområder 

 Bruke bibliotek som pilot på brukermedvirkning i samfunnsutvikling. 
 
Sammen med tre andre fylker og seks andre kommuner deltar Øvre Eiker og Kongsberg samt 
Buskerud fylkesbibliotek i det toårige innovasjonsprosjektet Biblioteket som samskaper. 
Prosjektet er støttet av nasjonalbiblioteket og veiledes av danske forskere. Formålet er å styrke 
bibliotekene som nyskapende og relevante samfunnsutviklere. Gjennom teori og praksis lærer 
bibliotekarer å lede samskapende prosesser i sine lokalsamfunn.  
 
 

 Øke kommunenes kompetanse om ungdomsmedvirkning. 
I Buskerud framheves ungdom som likeverdig partner i utviklingen av nye bibliotektjenester  
 

I regi av fylkesbiblioteket er det gjennomført telefonintervju av 1000 personer i alderen 15-30 år, 
med oppfølgende analyse. Biblioteket som møteplass danner utgangspunkt for intervjuene.  

Ungdommens fylkesting i Buskerud har gjennomført møter i løpet av året. Dette har vært 
stormøter og møter med styret og ungdomspanelet. Gjennom året er det lagt til rette for 
kompetansedeling og erfaringsutveksling. Ungdomskoordinatoren har vært tilgjengelig med 
rådgiving og veiledning direkte til enkeltkommuner og gitt bistand til søknader om internasjonale 
midler og gjennomført ungdomsprosjekter.  Totalt sett har dette bidratt til økt kompetanse om 
metodikk og kunnskap om ungdomsmedvirkning i praksis. 
 
Gjennom arbeidet med eventappen Bizzy er ungdomsmedvirkning svært viktig og det er at arbeid 
som også kommuner og arrangører er vesentlige i. 

5.3.12 Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester 
 

 Utvikle sterk samhandlingskultur i avdelingen, og kompetanse på tverrfaglig samarbeid 
hos de ansatte og med samarbeidspartnere. 

Samhandlingskulturen har blitt ytterligere styrket i 2019, blant annet gjennom samarbeid om 
tverrfaglige støtteordninger, og da særlig KulturArvOpplevelser som særlig kombinerer 
næringsutvikling og kulturminner, men også kultur. Internasjonalt har det tverrfaglige EU-
prosjektet BOOST, der fylkeskommunene er leder av en arbeidspakke for implementering av 
resultatene blitt et godt eksempel på samarbeid i avdelingen. OECD prosjektet har bidratt til 
tverrfaglighet og samspill på tvers av fagfelt i organisasjonen. Også samarbeidet mellom 
Utviklingsavdelingen og Utdanningsavdelingen har blitt styrket i 2019, både gjennom ledermøter, 
felles partnerskap og handlingsprogram og delt ansattressurs.  
 

 Styrke kapasitet og effektivitet i å løse myndighetsoppgaver 
Fylkeskommunens myndighetsoppgaver på plan- og bygningsloven og kulturminneloven er 
redegjort for i egne avsnitt. 
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 Innarbeide systematisk utvikling evidensbasert/kunnskapsbasert praksis 
Det er gjennomført trafikktellinger ved pilotbibliotekene Ringerike og Kongsberg. Hensikten er å 
innhente rikere datagrunnlag om oppholdstid og bruk av bibliotekrommet. Resultatene formidles 
gjennom nettstedet Bibliotekanalyse Buskerud.  

5.3.13 Økonomi 
 

Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Lønn 66,7 62,0 -4,7
Øvrige driftsutgifter 431,5 406,0 -25,5
Sum utgifter 498,2 468,1 -30,1

Sum inntekter -304,9 -266,9 38,0

Netto driftsresultat 193,3 201,2 7,9  
 
  

 Kommentarer 

Utviklingsavdelingens regnskap viser et positivt avvik i 2019 på 7,9 mill. kr.  
 
Hovedårsak til positivt avvik er mindreforbruk på drift og aktivitet. I tillegg er restmidler fra 
avsluttede prosjekter overført til fagområdene for videre bruk inn i Viken.  
 
Fylkesbiblioteket har et resultat som er i balanse med budsjett. Lønnsutgifter er ca 600.000 lavere 
enn budsjettert på grunn av vakanse og fordi deler av en stilling er dekket av eksterne 
prosjektmidler. Disse lønnsmidlene, sammen med kr 300.000 overført fra 2018, er disponert i 
forbindelse med ulike satsinger som brukerundersøkelse rettet mot unge bibliotekbrukere, arbeid 
med bibliotekanalyse, ulike kampanjer, produksjon av 30 opplæringsfilmer og økt satsing på 
kompetansetiltak.  
 
Det er avsatt 50,6 mill. kr til disposisjonsfond og 62,5 mill. kr til bundne fond. 
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5.4 Samferdsel 

5.4.1 Ta veksten i personbiltrafikk i byområder og tettsteder med sykkel, gange og 
kollektivtrafikk 

 
I 2019 reiste nesten 12,6 millioner med bussene i fylket. Dette er en økning på 3,1 % fra året før 
som tilsvarer ca. 380 000 ny reiser i Buskerud. Den største veksten har vært i de tre største 
byområdene, med en vekst på 11,6 % i Hønefoss, 7,0 % i Drammen og 4,8 % i Kongsberg.  
 

 Fylkeskommunen deltar aktivt i arbeidet med revidert Buskerudbypakke 2. En revidert 
Buskerudbypakke 2 skal behandles politisk i løpet av første halvdel av 2018.  

 
 
Buskerudbypakke 2 er inntil videre stilt i bero.  Buskerudbyen har fått ny avtale om 
belønningsmidler for perioden 2020-2021. Avtalen som ble inngått i 2019 innebærer at Staten 
skal bidra med 160 millioner i tilskudd til kommunene Drammen, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre  
Eiker og Lier samt Buskerud fylkeskommune. Tilskuddet skal brukes til tiltak for å fremme 
kollektivtransport, sykkel og gange, arealpolitiske virkemidler, parkeringspolitikk og ytterligere 
samferdselssatsing.  
 
 Det er besluttet i ATM utvalget 29.11.19 å klargjøre rammer og føringer for evt. byvekstavtale 
som da vil erstatte avtale om belønningsmidler. 
 

• Fylkeskommunen bidrar tungt i planarbeidet med å utvikle Ringeriksregionen. 

 Fylkeskommunen har blant annet hatt ansvar for å gjennomføre en transportanalyse  som en 
delutredning i områdeplanen for Hønefoss. Rapporten ble ferdigstilt i desember 2018. Det jobbes 
videre med tiltakene som er beskrevet i utredningen i samarbeid med Ringerike kommune. 
Fylkeskommunen deltar også aktivt i dialog med fellesprosjektet ny Ringeriksbane/E16. 
 

 Det vil bli gjennomført gang- sykkelvegprosjekter for i alt 18 mill kr i kommunene 
Ringerike og Modum. Som en del av dette blir det gjennomført mindre tiltak for å sikre 
skolevegene i Drammen, Lier, Hemsedal og Gol for 5 mill kr.  

 
Det er gjennomført gang- og sykkelvegprosjekter for i alt ca. 19 mill kr i kommunene i 2019.  
 
Som en del av dette er det gjennomført mindre tiltak på skoleveger for 9,6 millioner på skoleveger 
i 7 kommuner (Krødsherad, Modum, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier). Noen 
tiltak har forsinket fremdrift, disse fullføres i 2020. Tiltakene består blant annet i nye rekkverk, 
bedre belysning, opphøyd gangfelt, fartsdumper, fartsreduksjon, utbedring fortau, oppgradering 
gangfelt, bussholdeplass og fortau, strammet opp kryss, mm.  
 

 Frekvensen på enkelte busslinjer øker i 2019 
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Høsten 2019 ble frekvensen økt på flere linjer i Buskerud. Dette gjaldt særlig et styrket tilbud 
mellom Drammen og Vikersund, flere avganger på linje 228, 222 og 223 i Hønefoss, og bedre 
tilbud på Kongsberg.  

5.4.2 Halvere antall drepte og hardt skadde i trafikken innen 2023  

 Det tildeles 4,5 mill. kr til kommuner i Buskerud til tiltak for å bedre trafikksikkerheten på 
skoleveger. 

 
Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) er fulgt opp, og tilskudd til frivillige og 
kommunale trafikksikkerhetstiltak ble vedtatt i fylkets trafikksikkerhetsutvalg 28.01.2019. 11 
kommuner og 14 frivillige organisasjoner fikk henholdsvis 4 235 000 kr og 270 000 i støtte til ulike 
trafikksikkerhetstiltak i fylket.  

 Det planlegges sertifisering av 4-5 trafikksikre kommuner i 2019.  
 
Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning for kommuner som jobber systematisk med 
trafikksikkerhet. I 2019 er Gol, Hol og Krødsherad kommuner godkjent. Rollag kommune er re-
godkjent og Flesberg kommune har underskrevet intensjonsavtale. Totalt har vi 9 godkjente 
kommuner og to re-godkjente. 

 Prosjektet TA VARE videreføres i 2019.  
 
 
15 idrettslag og klubber, herunder en videregående skole og en folkehøyskole for idrett, har 
deltatt i årets TA VARE kampanje. Klubbene har utarbeidet reisepolicy som legger vekt på bruk av 
refleks, hjelm, bilbelte og fart, på vei til og fra trening. Til sammen har mellom 1500 og 2000 
utøvere vært eksponert for kampanjen, i tillegg kommer foreldre og annet støtteapparat. NTG 
Geilo, som har vært en TA VARE deltaker gjennom flere år, fikk utdelt fylkeskommunens  
trafikksikkerhetspris.  
 
I 2019 har Vestfold fylkeskommune hatt ansvar for regional Trafikksikkerhetskonferanse. 
Konferansen ble avholdt i Sandefjord 28.-29 januar. Ca. 200 deltakere var med fra Buskerud, 
Telemark og Vestfold som er våre samarbeidspartnere. 
 
Totalt er 3 drept på vegnettet i Buskerud i 2019. 
 

 Det bygges midtdeler i ulykkesutsatte kurver på fv. 40 gjennom Nore og Uvdal, Rollag, 
Flesberg og Kongsberg. 

 
Tiltakene på fv. 40 er forsert og gjennomført i henhold til handlingsprogram for samferdsel. 
Unntatt fra dette er prosjekt midtdelere i ulykkesutsatte kurver på fv.40 i kommunene Flesberg og 
Rollag, som utsettes til 2020 på grunn av manglende anbud.  Trafikksikkerhetstiltak på fv. 280 ved 
Sysle er gjennomført, og i tillegg er det gjennomført i alt 12 mindre tiltak (nye gangfelt, forsterket 
belysning, sikring bussholdeplass) på fylkesvegnettet.   
 

5.4.3 Ivareta vegkapitalen og redusere forfallet på fylkesvegnettet  
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For å ivareta vegkapitalen og redusere forfallet blir det gjennomført tiltak både som drift- og 
vedlikeholdstiltak og tiltak over investeringsbudsjettet. 

 Ca. 95 km av fylkesvegnettet blir asfaltert i 2019.  
 
I 2019 er ca. 98 km av fylkesvegnettet asfaltert. Asfaltprogrammet er justert etter en nøyere 
vurdering av tilstand på enkeltstrekninger og drøfting med enkelte kommuner før oppstart 
asfaltering. 

 Det vil bli gjort forarbeid til asfaltering samt utbedring av stikkrenner/kulverter på ca. 12 
mill.kr.  

 
Det er gjort forarbeid til asfaltering samt utbedring av stikkrenner og kulverter for ca. 6,5 mill.kr.  
Tiltak er koordinert med asfaltprogrammet, og mindreforbruket skyldes endret behov i 2019 men 
som forutsettes benyttet i 2020.     
 

 Vedlikeholdsetterslepet tas igjen på prosjekter som gjennomføres på fv. 319 
Svelvikvegen i Drammen, fv. 51 Golsfjellet, fv. 192 Haslerud- Fyrandsbråten og på fv. 280 
Hervik bru. 

 
Innenfor investeringsrammen til fylkesveger er vedlikeholdsetterslepet tatt igjen på fv. 31 
Nordbyveien i Drammen, fv. 51 Golsfjellet (Klanten- Oppland grense), fv. 192 Haslerud- 
Fyrandsbråten, samt fv.287 Hørja bru- Skjærs bru.  Det er foretatt rasutbedring langs fv.40 ved 
Rustandtunnelen og fv.120 Klavefjell. 
 

• Fylkesvegnettet vil bli driftet på et forsvarlig nivå, og vedlikeholdsetterslepet vil netto 
reduseres med 12 mill.kr.  

 
Fylkesvegnettet er driftet på et forsvarlig nivå, og innenfor investeringsrammen for 2019 er det 
brukt ca. 93 mill. kr til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger inklusive utbedring av 
tunneler og bruer. Netto øker etterslepet med ca. 9 mill.kr som er ca. 21 mill.kr lavere enn 
målsettingen, og skyldes i hovedsak forsinkelse på de nye bruene Asdøla på fv. 285 og Hervik bru 
på fv. 280.  

 10% av gang og sykkelvegene langs fylkesvegnettet vedlikeholdes og reasfalteres i 2019. 
 
Vel 8 km av gang- og sykkelvegene i fylket er vedlikeholdt og reasfaltert, noe som utgjør ca. 7 % av 
fortau og gang-sykkelvegnettet.   
 

5.4.4 Øke framkommeligheten for pendlere og næringslivets transporter 

 I 2019 fullføres ombygging av fv.282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen. Dette er 
viktig for næringslivets framkommelighet i og rundt Drammen sentrum. 

 
Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate er ferdigstilt i 2019 etter at noe restarbeider sto igjen fra 2018, 
og ble offisielt åpnet 15.november 2018.  
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 Tiltak for prioritering av buss i inntil 5 lyskryss i Drammen gjennomføres 
 
Etter en nærmere vurdering vil det kun bli foretatt tiltak i ett kryss i denne perioden; Bjørnstjerne 
Bjørnsonsgate / Knoffsgate i Drammen.  Dette er færre enn det som er anbefalt av Brakar, og 
bussene vil fortsatt ha framkommelighetsutfordringer i enkelte kryss.  
 

5.4.5 Redusere klimagass, lokal luftforurensing og støy  

 El-busser på linje 51 mellom Mjøndalen og Drammen vil settes i drift i 1. tertial 2019 og 
gir samtidig økt frekvens på linjen. 

 
Fra februar 2019 er det satt i drift seks el-busser på linje 51 mellom Mjøndalen og Drammen, og 
dette gir også flere avganger på strekningen.  
 
I behandling av Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan for Viken fylkeskommune 2020-2023 styrkes 
Brakars egenkapital med 20 millioner kroner. Denne styrkingen, sammen med Enova støtte vil 
gjøre finansiering av videre satsing på elektrifisering i Drammen mulig. Brakar planlegger både 
med flere ladestasjoner og litt over 20 nye elektriske busser. Elektrifiseringen vil gjøre at Brakar vil 
bidra til å nå flere av FNs bærekraftmål.  
 
 

 Fortsatt satsing på biodiesel som drivstoff på bussene i Buskerud. 
 
93 % av Brakars busser kjører på biodiesel, og VY buss kjører på HVO (hydrert vegetabilsk olje) 
fremstilt av avfallsprodukter.  
 
 
 

5.4.6 Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker 
trives  

 

 Aktiv deltakelse i Buskerudbyen og utvikling av Buskerudbypakke 2 og byvekstavtale 
 
 

 Deltagelse i felles plankontor i Ringeriksregionen og medvirkning i planarbeidet i 
Ringeriksregionen og områderegulering for Hønefoss. 

 
Plankontoret på Ringerike er avviklet i samråd med kommunene.  
 
Fylkeskommunen har ansvar for å sikre et godt og trygt drosjetilbud. Drosjene har en viktig 
samfunnsoppgave ved å utføre pasienttransport, skoleskyss, TT-transport, med mer. 
Løyveantallet på 370 er uforandret fra forrige år. Behovsprøving, tildeling av drosjeløyver, og 
kontroll med overholdelse av driveplikt og øvrige regler for drift av drosjeløyver er gjennomført 
løpende. 
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Hovedutvalget for samferdselssektoren vedtok 31.12.2018 TT-reglementet for perioden 1.4.-
31.12.2019. Brukerkvotene til kommunene, verdiene på TT-kortet for de forskjellige gruppene og 
egenandelen ble de samme som i 2019, men siden reglementet gjaldt kun ut 2019, ble brukerne 
1.4.2019 tildelt verdier på kortet for tilsvarende 9/12 av årlig tildelingsbeløp. Tilbakemeldingene 
fra kommunen i Buskerud er at de er fornøyd med dagens reglement, men at det er ventelister i 
de fleste kommunene for å bli tildelt TT-kort. Fra 1.1.2020 har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i forskrifts form gitt Buskerud rett til å beholde gjeldende 
reglement inntil nytt er fastsatt av Viken fylkeskommune. 
 
 

TT-tjenesten 2018 2019 Endring i % 
Antall brukere 4 406 4 406 0 % 
Antall reiser 97 192 94 590 -2,7 % 
Budsjett i mill. kr 18,94 mill. kr 19,89 mill. kr  4,8 % 

 

5.4.7 Økonomi 
 
Avdeling  
 

Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Lønn 9,8 10,0 0,1
Øvrige driftsutgifter 150,9 104,6 -46,3
Sum utgifter 160,7 114,6 -46,2

Sum inntekter -148,9 -100,5 48,4

Netto driftsresultat 11,8 14,0 2,2  
 

Kommentarer 
 
Samferdselsavdelingen har et positivt avvik på 1,9 mill. kr. Dette skyldes noe lavere 
lønnskostnader på grunn av vakant stilling og at prosjektarbeid har måtte vike til fordel for 
prosess med Viken. Hovedutvalget for samferdsel er i balanse med budsjett for lønn og 
driftsutgifter. Vedtak fra disposisjonskontoen som ikke er utbetalt, er avsatt for utbetaling i 2020.  
 
Det er i 2019 utbetalt 68,1 mill. kr i belønningsordningen gjennom Buskerudbyen, og kr 49,0 mill. 
kr er overført som bundne fond til fremtidige utbetalinger. Inkludert i tallene er 80,0 mill. kr 
inntektsførte belønningsmidler fra samferdselsdepartementet.  
 
Kollektivtransport  
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Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Lønn 0,0 0,0 0,0
Øvrige driftsutgifter 519,3 459,8 -59,5
Sum utgifter 519,3 459,8 -59,5

Sum inntekter -57,2 -3,0 54,2

Netto driftsresultat 462,1 456,8 -5,3  
 

 Kommentarer 
 
Kollektivtransport viser et merforbruk på 5,3 mill. kr. Dette er i hovedsak avsetning på 8,4 mill. kr 
til Brakar AS til videre arbeid med å elektrifisere bussdriften i Drammen. Midlene er budsjettert i 
investeringsbudsjett 2019. I 2020 vil man se på muligheten for å utligne disse to beløpene. I 2019 
har Brakar AS fått totalt overført kr 434,5 mill. kr. Brakar AS forventer et overskudd i 
størrelsesorden 7,0 mill. kr i 2019.  
 
TT – tjenesten har et positivt avvik på 1,5 mill. kr av et årsbudsjett på 19,9 mill. kr. Som tabellen 
over viser er antall kort på samme nivå som i 2018, men antall reiser er 2,7 % lavere. Økonomisk 
utvikling på tjenesten har blitt fulgt tett, da nye tildelingskriterier for tjenesten ble iverksatt 1. 
april 2018.  
 
Fylkesveger, ferje og prosjekter – drift  
 

Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Lønn 0,0 0,0 0,0
Øvrige driftsutgifter 552,1 542,9 -9,2
Sum utgifter 552,1 542,9 -9,2

Sum inntekter -98,6 -70,0 28,6

Netto driftsresultat 453,5 472,9 19,3  
 

 Kommentarer 
 
Til drift og vedlikehold av fylkesvegene i 2019 har Statens vegvesen hatt 343,3 mill. kr. i disponible 
midler. Regnskap 2019 viser at medgåtte utgifter er på 327,0 mill. kr, dvs et avvik på 16,3 mill. 
Dette skyldes at overgangen til Viken har forsinket utbetalingene.  
 
Det er også budsjettert og regnskapsført 6,4 mill som gjelder føringer mellom 2018 og 2019.  
 
Inkludert i tabellen er også utgifter til fergesambandet Svelvik – Verket.  Ferjedriften viser et 
positivt avvik på 0,1 mill i forhold til budsjettramme på 5,7 mill. kr.  
 
Tabellen inneholder også budsjettmidler på 6,0 mill. kr til fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) og 
prosjektet Verditransport, og 7,2 mill til andre prosjekter og omklassifisering fylkesveg i 
Kongsberg. Av prosjektmidlene gjenstår totalt 2, 9 mill. kr. 
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Avskrivninger for fylkesveger på 104,3 mill. kr er både regnskapsført og budsjettert.  Dette 
påvirker derfor ikke årsresultatet.   
 
 
Fylkesveger – investering  
 

Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Prosjekter Statens vegvesen 189,6 192,4 2,8
Andre prosjekter 0,6 17,4 16,8
Sum utgifter 190,1 209,8 19,6  
 

 Kommentarer 
 
Prosjekter i regi av Statens vegvesen 
Statens vegvesen har etter siste budsjettjustering et budsjett på kr 192,4 mill. kr, samt 14,3 mill. 
kr i rasmidler overført fra Samferdselsdepartementet og 16,5 mill. kr til sluttoppgjøret til 
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate.  Dette gir et mindreforbruk på 2,8 mill. kr. ved årets slutt. 
 
 
Andre prosjekter 
Her inngår noen mindre prosjekter (kryss ved høyskolen på Ringerike, gang og sykkelvei i Flesberg 
og nærmiljøtiltak i Veggli). Nytt kryss på fv.35 i Hønefoss er ikke gjennomført fordi Ringerike 
kommune ikke har vedtatt forslag til reguleringsplan for området. Prosjektet gang - og sykkelvei i 
Flesberg er avsluttet, men oppgjøret er ikke utbetalt. I tillegg er det investeringsmidler på 6,9 mill. 
kr til Brakar AS, som ønskes omdisponert til driftsmidler i 2020 til videre bruk av elektrifisering av 
bussdrift i Drammen (FT 18/19). Midlene er også avsatt til disposisjonsfond under drift 
kollektivtransport og påfører området tilsvarende negativt resultat.  
 
Samlet er det for året 2019 et samlet mindreforbruk på i alt 19,6 mill.kr 
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5.5 Interne, administrative fellestjenester  

5.5.1 Bærekraftig økonomi som sikrer handlingsrom 

 Netto driftsresultat skal over tid være minst 4 % 
 
I fylkestingets budsjettvedtak er det planlagt med et netto driftsresultat for 2019 på 1,0 %. 
Regnskapet viser en resultatgrad på 1,9%. Selv om målet er nådd, er resultatet langt under 
anbefalingen fra Teknisk Beregningsutvalg på minst 4%. 

 Gjeldsgraden (ekskl pensjon) skal over tid være lavere enn 120 % av driftsinntektene 
 
I fylkestingets budsjettvedtak er det planlagt med en gjeldsgrad i 2019 på 91,7 %. Regnskapet 
viser en gjeldsgrad på 83,5 %. Målet er nådd og skyldes ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 
450 mill kr, en del av ekstraordinært utbytte fra Vardar AS.  

 Driftsfondet skal være en buffer mot svingninger i skatteinntekter, endrede statlige 
finansieringsrammer, renteøkninger, pensjonskostnader og evt andre avvik i driften. 
Fondet bør ha en størrelse på minst 5% av frie inntekter (skatt og rammetilskudd). 

I fylkestingets budsjettvedtak er det planlagt med et driftsfond på 3,6 % (111,6 mill kr). 
Regnskapet viser et driftsfond på 2,1 % (86,3 mill kr). Målet er ikke nådd. 

 

5.5.2 En sterk posisjon i utviklingen av en ny region 

 Det avsettes ressurser til Buskeruds arbeid med å utforme Viken 
 
Det er bevilget til sammen 27 mill kr til internt prosjektarbeid fra Buskerud samt 72,8 mill kr til 
fellesnemndas disposisjon. Fylkeskommunene dekker selv utgifter til reise- og møter og deltakelse 
i prosjektene samt ekstra bemanning for å håndtere økt arbeidsmengde. 
 

 Gode metoder og verktøy for utviklings- og innovasjonsprosjekter som kan brukes i 
utviklingen av Viken  

 
Gjennom Vikenprosjektet har vi etablert felles prosjektmetodikk og porteføljestyring som 
fremover vil føre til at vi gjennomfører utviklings- og innovasjonsprosjekter på en ensartet måte.  
Det er fortsatt en vei å gå, men i Viken er det i organisasjonen en egen avdeling for innovasjon og 
prosesstøtte som skal videreutvikle metoder og verktøy. 
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5.5.3 Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter 

 Fylkeskommunen skal samarbeide med kommuner og politi om beredskapsplanlegging 
og øvelser. Det skal gjennomføres minst en skrivebordsøvelse på de videregående 
skolene hvert år. Samarbeidet med kommunene er formalisert gjennom etablerte 
samarbeidsavtaler om kriser og beredskap i de kommunene der vi har videregående 
skoler. En samarbeidsavtale mellom Sør-Øst politidistrikt og fylkeskommunen skal 
ivareta et godt samarbeid med de vidergående skolene som bidrar til gode og trygge 
ungdomsmiljøer 

 
Som en del av samarbeidsavtalene vi har med kommunene om sikkerhet og beredskap, 
gjennomføres det evalueringsmøter i etterkant av hendelser ved skolene der begge parter har 
vært involvert. I forbindelse med en hendelse på Numedal vgs i mai, gjennomførte vi en 
evaluering i etterkant i mai. Til stede var ordfører, og administrativ ledelse fra Nore og Uvdal 
kommune, skolens ledergruppe, politiet og kommunikasjons- og beredskapsansvarlig i Buskerud 
fylkeskommune. 
 
Viser for øvrig til revisjonsrapporten på status beredskapsarbeid i Buskerud fylkeskommune med 
et spesielt fokus på de videregående skolene.  Rapporten ble lagt frem i fylkestinget i oktober 
2019 og var en bestilling fra Kontrollutvalget. 

 Bygge opp relasjoner til våre leverandører gjennom konstruktive møteplasser og felles 
forståelser for inngåtte avtaler 

For driftskritiske avtaler gjennomføres oppstartsmøter med leverandørene, bl.a. for å sikre god 
implementering av avtalene. I tillegg gjennomføres oppfølgingsmøter for å evaluere og 
optimalisere avtalene. 

 Følge opp inngåtte partnerskapsavtaler med kommuneregionene. 
Fylkeskommunen er representert med 2 politiske representanter og en fra administrasjonen på 
møter i kommuneregionene. Aktuelle temaer og spørsmål fra de enkelte kommuneregioner 
drøftes og tas evt videre til regionalt- og statlig nivå. Fellesnemnda har vedtatt at samarbeidet 
med kommuneregionene i Viken skal organiseres etter modell fra Buskerud, men tilpasses Viken. 
 

 Vurdere vårt medlemskap i Vestregionen og Osloregionen 
Vestregionen er oppløst, men Kunst rett vest og ungdomssymfonikerne som har vært 
gjennomført i regi av Vestregionen videreføres i et samarbeid mellom kommunene og 
fylkeskommunene. 
Medlemskapet i Osloregionen som er en samarbeidsallianse med 83 kommuner og 5 
fylkeskommuner, vurderes i forbindelse med oppstarten av Viken. 
 

5.5.4 Økt synlighet og dialog med innbyggere innenfor fylkeskommunens ansvarsområder 

 Det skal brukes et klart språk slik at 16-19 åringen forstår tekstene våre. 
 
Målene fra 2018 er videreført i aktivitet i 2019, og det har vært arbeidet med å få prinsippene inn 
i Viken fylkeskommune. 
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 Helhetlige og sammenhengende digitale tjenester for å møte elever, innbyggere og 
næringslivets behov 

Gjennom etablering av Viken fylkeskommune har det vært fokusert på etablering av en ny 
styringsmodell.  Dette for å kunne levere best mulig helhetlige og sammenhengende tjenester ved 
hjelp av teknologi.   
 

5.5.5 Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester 

 Bidra i implementering av elevtjenesten.no og videreutvikle den til å inneholde flere 
digitale elevtjenester enn det som eksisterer i dag. 

 
Elevtjeneste appen som er blitt utviklet ved Rosthaug videregående skole nå Buskerud 
videregående skole og også prøvd ut ved Drammen videregående skole har skoleåret 2018-2019 
blitt tatt i bruk ved de videregående skolene i Buskerud.  Utdanningsavdelingen har hatt en aktiv 
rolle i det å få gjennomført opplæringen ute på skolene sammen med Whispr som er leverandør 
av elevtjeneste appen. I denne prosessen og sammen med elver og hjelpere i appen har vi fått 
tilbakemeldinger som har gjort at appen videreutvikles. Elevtjeneste appen vil fortsette med 
utviklingsarbeidet i samarbeid med elevene og hjelperne slik at den er aktuell og nyttig for 
elevene i våre videregående skoler.   
  
Whispr  har sammen med fylkeskommunene i 2019 kvalitetssikret elevtjeneste appen i henhold 
de krav som gjelder i forhold til personvern og de krav som datatilsynet stiller i forhold denne type 
digitale løsninger. Dette betyr at elevtjeneste appen er en sikker kanal for kommunikasjon mellom 
elever og hjelpere som er i elevtjeneste appen. Det er viktig for skoleeier å kunne ha en sikker 
kanal for kommunikasjon mellom elever og hjelperne i elevtjenesten da sensitiv informasjon kan 
forekomme. 
  
Det er viktig å påpeke at elevtjeneste appen er tilgjengelig for rettighetsungdom, det vil si de som 
er i videregående skole, de som er lærlinger og de som er oppfølgingstjenesten sin målgruppe. 
Dette gjør elevtjenesten lettere tilgjengelig for særlig de to siste gruppene. 
  
Oftest stilte spørsmål med svar er en tjeneste i elevtjeneste appen som ca. halvparten av elevene 
som er inne i elevtjeneste appen benytter seg av og gjennomsnittstiden de er inne i elevtjeneste 
appen er ca. 3 minutter det er lenge for en slik tjeneste. Det ligger et utviklingspotensiale i denne 
delen av elevtjeneste appen som gjør at elevene raskt kan få svar på mange av de spørsmål de har 
til elevtjenesten. Når de lurer på noe kan de raskt få svar.  
  
Alle som er med i elevtjenesten på de videregående skolene er også med i elevtjeneste appen 
som rådgivere, helsesykepleier, OT rådgiver, NAV veileder osv. I tillegg ligger elev og 
lærlingeombudet, mobbeombudet, minoritetsrådgiver og IKT helpdesk inne på alle skolene. 
Elevtjeneste appen kan utvikles her ved å gi tilbud som ikke finnes på de enkelte skolene gjennom 
elevtjeneste appen til alle elever i hele fylkeskommunen. 
 
 

 Utvikle sterk samhandlingskultur i avdelingene, og kompetanse på tverrfaglig samarbeid 
hos de ansatte og med samarbeidspartnere 

 



Buskerud fylkeskommune 

Side 65 av 80 

 

Årsberetning 2019 

Dette har vi stort fokus på, både i Buskerud fylkeskommune og gjennom arbeidet med Viken 
fylkeskommune. 
 

5.5.6 Frigjøre ressurser ved å ta i bruk ny teknologi 

 Øke bruken av E-handel, EHF-faktura (70-80%), digital skjemaflyt 
Det er fortsatt en økning i bruk av E-handel. Bruken av EHF-faktura ligger på ca 75% i 2019. 

 Automatisere saksbehandling gjennom sømløse løsninger  
 
Det har ikke vært hensiktsmessig i 2019 å implementere mange nye løsninger for å automatisere 
saksbehandling i Buskerud fylkeskommune, da vi i Viken fylkeskommune må ta i bruk nye 
systemer.  Vi har i 2019 jobbet med implementering av nye løsninger som ble tatt i bruk av Viken 
01.01.2020 
 

5.5.7 Innkjøp som fremmer klima- miljø og innovasjon 

 Gjennomføre vedtatt innkjøpsstrategi m/handlingsplan 
Året 2019 har vært sterkt preget av etablering av ny anskaffelsesorganisasjon i Viken. Det har ikke 
vært kapasitet til å forsterke gjennomføring av tiltak fra innkjøpsstrategien utover det som 
allerede er innført som en del av løpende drift og rutine, som eksempelvis krav til miljø og 
seriøsitet hos leverandørene. 
 

 Gjennomføre minst 1 «Innovativ anskaffelse» 
 
Det er ikke gjennomført noen nye innovative prosjekter i Buskerud fylkeskommune som skulle 
ende med markedsinvolvering og innovativ anskaffelse. 
 

5.5.8 Være en attraktiv, nyskapende og inkluderende arbeidsgiver  

 Gjennom å være en robust organisasjon tilpasset både dagens og morgendagens 
muligheter og utfordringer. 

 
2019 har vært preget av arbeidet med å danne Viken fylkeskommune. I dette arbeidet har det 
vært viktig å skape en moderne organisasjon. Buskerud fylkeskommunes verdier og løsninger har 
vært en viktig del av grunnlaget i danningen av Viken. Det har også vært viktig å beholde ansatte i 
overgang til ny organisasjon, samtidig med at det skapes arbeidsplasser som skal være attraktive 
både for eksisterende og fremtidige arbeidstakere. 
 

 Være tidlig ute med ny utprøvd teknologi og med nødvendig kompetansehevende tiltak  
 
I 2019 har Buskerud fylkeskommune hatt fokus på å øke den digitale kompetansen hos våre 
ansatte gjennom målrettede opplæringstiltak knyttet til beslutning om å bruke Office365 som vår 
ansattportal og vårt samhandlingsverktøy.  Dette arbeidet har inkludert alle ansatte. Gjennom 
arbeidet med etablering av Viken fylkeskommune, har de involverte også tatt i bruk Teams i 
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hverdagen for mer effektiv tidsbruk i deltakelse på møter.  Vi har også etabler et AI-pilotprosjekt 
som vil bli videreført i Viken 

 Være en organisasjon som kjennetegnes av kvalitet i tjenester og forvaltning 
 
Dette har vi hatt stort fokus på, både i Buskerud fylkeskommune og gjennom arbeidet med Viken 
fylkeskommune. 
 
 

5.5.9 Økonomi 
 
 

Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Lønn 200,4 198,5 -1,9
Øvrige driftsutgifter 250,8 213,9 -36,9
Sum utgifter 451,2 412,4 -38,8

Sum inntekter -100,2 -52,3 47,9

Netto driftsresultat 351,0 360,1 9,1  
 

 Kommentarer 
 
Budsjettområdet omfatter politisk område, økonomiavdelingen, stab- og kvalitetsavdelingen og 
kommunikasjonsavdelingen.  
 
Administrasjonen 
Økonomiavdelingen har et negativt avvik på 0,8 mill. kr. som i hovedsak er merutgifter til økonomi 
– og fakturasystem, samt merkostnader på lønn for både Regnskaps, lønns, og budsjettenhetene 
grunnet meroppgaver inn mot Viken. 
 
Innkjøpsenheten er i balanse med tildelt budsjettramme. BFK bestillingssystem hadde et 
mindreforbruk da det nyanskaffede Vieri kostet halvparten av det foregående (Basware). 
 
Et betydelig antall hyllemeter papirarkiv er systematisert og flyttet fra lokale underkjent av 
tilsynsmyndighet til nye og forskriftsmessige lokaler. I tillegg er det startet arbeide med 
kartlegging og klargjøring av uttrekk fra en rekke IKT-systemer. Fylkestinget bevilget i april 3,0 
mill. kr til dette. Tiden og tilgangen til ressurser gjorde at administrasjonen ikke klarte å utnytte 
hele bevilgningen i 2019, og ubrukte midler på 0,9 mill. kr er avsatt til bruk i 2020.   
 
IKT har et merforbruk på 2,0 mill som skyldes innkjøp av nye PC’er til ansatte ved overgangen til 
Viken.  
 
Eiendomsenheten har et underforbruk på 7,6 mill kr. Det er vesentlig mer leieinntekter enn 
budsjett, og det er en del etterslep på utførte vedlikeholdsprosjekter. Det er også 2 
utredningsprosjekter - “Skole i nytt sykehus” og “Kongsberg vgs – Kino som ikke har hatt den 
planlagte fremdriften.  
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Kommunikasjonsavdelingen er i balanse med tildelt budsjettramme.  
 
Politikk 
På budsjettområdet for politisk aktivitet er det et samlet positivt avvik på 2,8 mill. kr. Kostnader til 
valg 2019 ble belastet Viken prosjektet og ikke fylkeskommunen. Dette bidro til at Buskerud 
fylkeskommune fikk refundert valgutgiftene på 1,0 mill. Buskerud kommunerevisjon fakturerte 
0,35 mill. kr lavere enn tildelt revisjonshonorar på 2,33 mill. kr. Fylkesutvalgets disposisjonskonto 
har 0,3 mill. kr i ubenyttede midler, mens resterende mindreforbruk skyldes de ulike utvalgene.  
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5.6 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 
 

5.6.1 Resultater 
 
Tannhelsetjenesten leverer egen årsberetning og regnskap. Fylkesrådmannen viser til disse for 
nærmere detaljer om økonomi og tjenesteleveranse fra tannhelsetjenesten i 2019. 

5.6.2 Økonomi 
 
Drift: 
 

Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Netto ramme 125,1 125,1 0

 
 
Investering:  
 

Regnskap Budsjett Avvik
(mill kr) 2019 2019 2019
Netto ramme 0,0 5,8 5,8

 
 

 Kommentarer 
 
I fylkeskommunens driftsregnskap utgiftsføres hele budsjettrammen, og dette regnskapet viser 
derfor intet avvik.  
 
Tannhelseforetakets eget regnskap for 2019 viser et merforbruk på 0,45 mill kr, inklusive 
pensjonskostnader på 1,633 mill kr. Uten pensjonskostnader ville foretakets regnskap vist et 
mindreforbruk på 1,2 mill kr. I økonomiplanen for 2019-2022 ble det forutsatt at slike 
pensjonskostnader skulle dekkes av fylkeskommunens budsjett for slike kostnader. Dette må 
fylkestinget i Viken ta stilling til ifm disponering av regnskapsresultatene for 2019. 
 
Foretakets investeringsregnskap viser et netto mindreforbruk på 1,1 mill kr. Netto totalt 
mindreforbuk på investeringer for tannhelse er da på 6,9 mill kr. 
 
Det vises til egen sak om tannhelseforetakets regnskap. 
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6. Verbalvedtak i økonomiplanen  
 

 

Verbal 
 nr.

Verbalpunkt tekst

Status Merknad
2 Fylkestinget vedtar mål beskrevet i økonomiplanen kapittel «3 Mål» 

og kapittel «4 Sektorenes planer og budsjett» Ferdig
3 Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For 

sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen 
med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet, som styres av 
fylkesutvalget Ferdig

4 Hovedutvalgene kan ikke vedta økt aktivitet med virkning for 
kommende år som ikke har dekning innenfor langtidsbudsjettet ihht 
budsjettvedtaket Ferdig

5 Netto endring i rammene i økonomiplanen vurderes i hovedsak av 
fylkestinget i sakene om disponering av regnskap (april), revidert 
økonomiplan (juni) og 2. tertialrapport (oktober) Ferdig

6 Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats 
som følger av Stortingets behandling Ferdig

7 Det forutsettes at sektorinntekter deflatorjusteres Ferdig
8 For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til 

disposisjon i henhold til vedtakets punkt 1. Bestilling av tjenester 
fremgår av tannhelseforetakets egen økonomiplan som behandles 
av fylkestinget Ferdig

9 Det vises til vedtak til vedtak i fellesnemnda 5. November 2018 med 
anmodning til fylkestingene om å stille til disposisjon resterende 
avsetning til prosjektet (21,3 millioner kr pr fylkeskommune). 
Fylkesrådmannen får fullmakt til å utbetale resterende avsetning på 
21,3 millioner kr fra driftsfondet til prosjektet

Ferdig Utbetales når anmodning kommer
10 Budsjett for fagskolen Tinius Olsen er 14,372 millioner kr eks. 

lønns- og prisvekst for i 2019. Omfanget av utdanningstilbud og 
studentvolum skal holdes innenfor den økonomiske rammen Ferdig

Vekst i søking til skoleåret 2019/20. FT 
bevilget ekstra midler i disp sak 2018. 
Merbehov beregnet.

11 Planlegging av investeringsprosjektene "Temaskole Strømsø" og 
"Skole i tilknytning til nytt sykehus i Drammen" fortsetter

Ferdig

Vedtak FT juni 2019:Temaskole Strømsø 
innarbeides i økonomiplan Viken 2020-
23.Skole i sykehus: samarbeidsavtale 
vedtatt, arbeidet videreføres i Viken. 
Omtalt i Viken ØP 2020-23 under 
investeringer. Ingen beløp avsatt. Følges 
opp videre i helhetlige vurderinger av 
skoleinvesteringsprosjekter i Viken. 
Omtalt i ØP 2020-2023 i Viken.

12 Tilbudet om voksenagronomutdanning ved Buskerud vgs. vurderes 
på nytt dersom tilskudd fra Landbruks- og matdepartementet til 
ordningen ikke videreføres i 2019 Ferdig

Tilskudd mottatt fra LMD. 14 søkere til ny 
klasse fra høsten 2019.

13 Vardar AS Ferdig
a) Det forventes et betydelig ekstraordinært utbytte på 700 millioner 
kr med utbetaling senest 30.12.2019 Ferdig

Styret har innstilt på 40 + 700 mill kr. 
Gen.fors i mai.

b) Eksisterende ansvarlig lån på 507,5 millioner kr videreføres i 
Viken fylkeskommune med samme rentevilkår som i dag. Lånet 
løper avdragsfritt i 10 år fra 1.1.2020 med mulighet til forlengelse. 
Det vurderes om lånet kan gjøres aksje-konvertibelt som en opsjon 
for Viken fylkeskommune. Fylkestinget ber om en slik avklaring 
senest til sitt møte i juni 2019 Ferdig

Rev låneavtale beh av ft i juni. Muligheter 
for konvertibelt lån  beskrives i sak 
eiermelding Vardar AS.

14 Buskerud fylkeskommune skal vise en aktiv rolle i 2019 som 
regional utviklingsaktør når det gjelder psykisk helsefremmende 
arbeid for ungdom med bakgrunn i funnene i Ung i Buskerud 2017. 
Buskerud fylkeskommune skal jobbe for et tverrfaglig samarbeid på 
tvers av kommuner og fylkeskommunen hvor skolehelsetjenesten, 
ungdomskolene og de videregående skolene i regionene 
samarbeider. Det er viktig med både elev- og foreldremedvirkning. 
Tiltakene skal være universelle ferdig

1) samarbeidsprosjekter i Midtfylket, 
Hallingdal og Ringeriksregionen om tiltak 
bl.a. innenfor psykisk helse og større 
utbredelse av Elevtjeneste-appen 2) 
samarbeid med Ung Data, kommunene, 
helsetjenester, skolene, elevene, USN og 
Korus Sør; ny undersøkelse i 2020, 
erfaringssamling høsten 2019
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Verbal 
 nr.

Verbalpunkt tekst

Status Merknad
15 Hovedutvalget for utdanningssektorens omstillingsfond styrkes med 

11 millioner. Midlene settes av til ubundet disposisjonsfond fra 
sektorenes budsjett. Gjenstående omstillingsmidler i 2018 på 
13,15 millioner kr settes av til samme ubundne disposisjonsfond. 
Hovedutvalget for utdanningssektoren får fullmakt til å disponere fra 
fondet Ferdig

16 Ordningen med miljøarbeider ved Numedal videregående skole 
gjøres permanent Ferdig

17 Fylkestinget bevilger 1,7 millioner kr til Forberedende VG0 på 
Kongsberg videregående skole for minoritetsspråklige elever, unge 
og voksne, med kort botid i Norge. Det forutsettes at det blir 
etablert et godt tverrfaglig samarbeid mellom Kongsberg vgs., 
OPUS, Kongsberg Norsksenter, og Integrering i Kongsberg

ferdig

1) for ungdom - samarbeid mellom 
Kongsberg norsksenter og Kongsberg 
vgs om etablering av 
kombinasjonsklasser (mer 
grunnskoleopplæring til elever med rett til 
vgo) 2) for voksne - samarbeid mellom 
OPUS og Kongsberg norsksenter om 
foreberedende opplæring til voksne

18 Det skal i 2019 arrangeres et klimamesterskap etter modell fra 
Trøndelag og i samarbeid med «ducky» på alle videregående skoler 
i Buskerud. Det settes av 500.000 kr til formålet. Fylkestinget i 
Buskerud inviterer med Østfold og Akershus fylkeskommuner, slik 
at dette blir et prosjekt som skal bidra til identitetsbygging blant 
elever i Viken

I arbeid

• BFK innhenter informasjon, kunnskap 
og erfaringer fra Trøndelag, Telemark, og 
Sogn og Fjordane om planlegging og 
gjennomføring 
• Det er opprettet kontakt med Ducky; 
fått informasjon og pris pr skole
• Samarbeid med rådgiver i 
utviklingsavdelingen som jobber med 
bærekraftmålene. Bevilgede midler blir 
ikke brukt i 2019, men anmodes overført 
til Viken for å ta med de videregående 
skolene i Viken i tiltaket. 
• Arbeidet følges opp videre i Viken 
rådsområde Kompetanse.

19 Fylkestinget er ikke tilfreds med fremdriften i investeringsprosjektet 
«Samlokalisering Kongsberg vgs.» slik fremdriften redegjøres for i 
Hovedutvalget for Utdanningssektorens sak 54/18. 
Fylkesrådmannen bes snarest iverksette nødvendige tiltak slik at 
fylkestinget senest 20.06.2019 kan treffe endelige vedtak om 
gjennomføring. Dersom en slik forsering krever forsert 
investeringstakt / tilleggsfinansiering i 2019 gir fylkestinget 
Hovedutvalget for utdanningssektoren fullmakt til å disponere inntil 
100 millioner kr fra «ubundet investeringsfond» til dette formålet, 
slik at ønsket fremdrift sikres Ferdig

Vedtak i FT 40/19 juni 2019 om 
tilleggsbevilgning. Kontrakt skrevet med 
entrepenør. 

20 Det settes av inntil 5 millioner kr til innkjøp av lastebærer og 
hogstmaskin ved Kongsberg vgs Ferdig

Anskaffelsesprosess gjennomført. Utstyr 
levert. 

21 Fylkestinget vedtar investering i fjøs på Buskerud videregående 
skole med byggestart i 2019, basert på at:

Ferdig

Det er underskrevet samspillskontrakt 
med entreprenør des. 2019. Grunnsten er 
lagt ned

a) Det legges til grunn en driftsmodell der skolen eier og driver jorda 
og fjøset selv. Ny sak om driftsform legges fram for hovedutvalget 
for utdanningssektoren, som blant annet skal ta for seg overføring 
av melkekvoten fra Lien. Det forutsettes at faglagene og eventuelt 
andre aktuelle aktører høres. Ferdig

Vedtak fattet i HUU 17.06.19 i sak 19/19.

b) Hovedutvalget for utdanningssektoren delegeres 
beslutningsmyndighet i saken Ferdig
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Verbal 
 nr.

Verbalpunkt tekst

Status Merknad
22 Fylkesrådmannen bes gå i dialog med aktuelle leverandører for å 

etablere 5G på alle videregående skoler i Buskerud. Hvis mulig 
igangsettes et pilotprosjekt på egnet skole i skoleårret 2021/2022

I arbeid

Det har vært kontakt med Telenor om 
dette. 

Det er foreløpig litt tidlig å gå i gang med 
pilot, da teknologien er i en tidlig fase og 
enheter PC/Telefon som kan bruke 5G er 
svært begrenset og ikke kommersielt 
tilgjengelig enda. 
Dialogen med Telenor har vist at vi ikke 
kan fjerne det tradisjonelle trådløse 
nettverket enda og arbeidet i Viken har 
nå fokus på å få samlet de ulike 
løsningene i de tre fylkene. Etter denne 
konsolideringen vil det være naturlig å se 
på 5G som en mulig videreutvikling av 
tjenesten.
En sannsynlig pilot vil fortsatt kunne 
være aktuelt på en skole fra skoleåret 
21/22

23 E-sport innføres som valgfag ved Drammen videregående skole

Avvik

Ikke funnet rom for investeringsmidler til 
utstyr og eventuell oppruting ventilasjon 
og elektroanlegg. Tiltaket derfor ikke 
planlagt for skoleåret 2020-21.

24 Det avsettes 2 millioner kr hvert år i perioden til videreføring av 
programmet KulturArvOpplevelser som et fast program. Ansvar for 
oppfølging og midlene deles mellom hovedutvalg for miljø, 
innovasjon og næring, og hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse

I arbeid

Midler lyst ut i to runder, ikke alle fordelt. 
Midlene er videreført til henholdsvis 
rådsområde for Næring og rådsområde 
for Kultur.

25 Rammen til kunst og kulturstrategien økes med 3 millioner kr hvert 
år i perioden. Midlene disponeres av hovedutvalg for kultur, idrett og 
folkehelse

Ferdig

Vedtak i HUKIF 30/1-19: Hovedutvalget 
vedtar følgende fordeling av økte midler til 
oppfølging av kunst- og kulturstrategien 
for Buskerud: 1. Gjeninnføring av 
søkeordning for Den kulturelle 
spaserstokken med kroner 1.200.000,- 2. 
Øke posten til festivaler med kroner 
150.000,- 3. Øke posten til museer med 
kroner 250.000,- 4. Øke posten til Ung 
kultur møtes (UKM) med kroner 150.000,- 
 5. Øke posten til Buskerud teater med 
kroner 150.000,- 6.  Øke posten til 
Buskerud kunstsenter med kroner 
100.000,- 7. Øke posten til Vestfossen 
kunstlaboratorium med kroner 200.000,- 
8. Øke posten til oppfølging av kunst- og 
kulturstrategien med kroner 700.000,- 9. 
Øke posten til regionale 
musikkorganisasjoner med kroner 
100.000,- 10. Gjeninnføringen av 
søkeordningen til Den kulturelle 
spaserstokken gjennomføres i tråd med 
slik ordningen var ved nedleggelse i 
forhold til retningslinjer og søknadsfrist. 
Fylkesdirektøren gis mandat til å vurdere 
alternativ frist og varighet på 
aktivitetsperiode, for å ivareta en 
overgangsordning for høsten 2019. 

26 Det avsetter kr 2 millioner kr til istandsettingsprogram for 
kulturhistoriske bygninger i museumssektoren i 2019 Ferdig Fordelt 

27 Tilskudd til Kongsberg Jazzfestival styrkes med 1,65 millioner kr for 
å opprettholde fylkeskommunens andel av festivalfinansieringen i 
forhold til forventet økning av statlig tilskudd. Styrkingen skal sikre 
utvikling av festivalens kjerneprogram og aktiviteter som gulljazz og 
barnivalen Ferdig Tilsagnsbrev gitt.
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Verbal 
 nr.

Verbalpunkt tekst

Status Merknad
28 Eventappen Bizzy styrkes med 800.000 kr hvert år i perioden Ferdig Midler fordelt mellom drift og aktivitet
29 Det settes av 650.000 kr til georadarsøk av Husebyhaugene i Lier 

kommune

I arbeid

Undersøkelse er gjennomført høsten 
2019, men ikke ferdig pga høyt 
fuktighetsnivå i jorden. Ferdigstilles våren 
2020, følges opp av Kulturminne i Viken.

30 Det opprettes en fast søkbar ordning med formål distriktsutvikling 
på 2 millioner kr. Målsettingene i regional plan for næringsutvikling 
og verdiskaping ligger til grunn for ordningen og den gjelder 
distriktspolitisk virkeområde

Ferdig

Har vært lyst ut løpende, og hele rammen 
er brukt. Også restmidler fra tidligere 
distriktssatsning har vært brukt til å 
støtte flere prosjekter enn rammen hadde 
rom for. 

31 Rammen til Ungt Entreprenørskap økes med 400.000 kr øremerket 
aktivitet i Hallingdal

Ferdig

Informert om i HMIN 30.4. Arbeid godt 
igang, Hallingdal beste UE region i 
Buskerud

32 Buskerud fylkeskommune kjøper klimakvoter for egen virksomhet 
og Buskerudsamfunnet 1 million kr Ferdig Klimakvoter er kjøpt og betalt

33 Rammen til kollektivtrafikk økes med 5 millioner kr hvert år i 
perioden. Ferdig Gjennomført for 2019
a) Hallingbussen finansieres gjennom økt ramme til kollektiv. I 2019 
avsettes 1 million kr til å dekke drift. Fra 2020 dekkes 1 million kr 
til direktekjøp av Hallingbussen som en fast årlig ordning.

Ferdig
Tilskudd til regionrådet i 2019. Brakar 
iverksetter prosess for 2020

b) Hovedutvalget for samferdselssektoren vedtar den endelige 
fordelingen av resterende midler. Midlene skal blant annet sikre en 
økning i flex-busstilbudet og et akseptabelt tilbud av sommerruter i 
fylket Ferdig Sak i HUS i mars

34 Fylkestinget ber Brakar sette i gang følgende prosjekter innen 
«mobility as a service» for å teste nye mobilitetstjenester i 
Buskerud: Ferdig Se nedenfor.
a) Bestillingstilbud med selvkjørende buss på Kongsberg. Det 
settes av 1 million kr til tiltaket. Ferdig Behandlet i HUS i mai
b) Hent Meg-pilot basert på ruteplanlegging i sanntid. Det settes av 
2 millioner kr til tiltaket Ferdig Pilot igangsatt i Kongsberg

35 Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Jernbanedirektoratet for å se 
på etableringen av et morgentilbud til Oslo fra Hallingdal, (i 
forbindelse med konkurranseutsetting av trafikkpakke vest) Ferdig

Saken er tatt opp med 
jernbanedirektoratet.

36 Når fylkeskommunale sykkelfelt bygges og vedlikeholdes skal det 
alltid vurderes rød asfalt eller rødmaling. Der det allerede er etablert 
rød asfalt skal denne gjenetableres ved reasfaltering. Sykkelfelt i 
byene skal gjennomgås særskilt og vurderes malt rødt. 
Hovedutvalg for samferdselssektoren godkjenner hvilke sykkelfelt 
som skal bli røde og skal få en egen sak som vurderer rødmaling av 
sykkelfelt i byene Ferdig Sak til HUS i mars

37 Med hjemmel i lov om yrkestransport med motorvogn og bakgrunn i 
yrkestransportlovens 9, punkt 4 innstiller fylkestinget på å endre 
lokale forskrifter om godkjenning og drift av drosjesentraler og 
drosjeløyver i Buskerud (drosjeforskriften). Regelverket endres slik 
at Løyvehaver plikter å påse at drosje, registrert for inntil ni 
personer ikke har utslipp fra forbrenningsmotor. Ethvert kjøretøy til 
denne virksomhet skal kunne defineres som et 
”nullutslippskjøretøy”. Det gis en innfasingstid på fire år som 
definert i regelverket. I områder med særlige geografiske 
utfordringer arbeides det for mulighet for unntak ved midlertidig 
utviding av innfasingstid for det nye regelverket. Nytt helhetlig 
regelverk og en handlingsplan for utviding av infrastruktur for 
nullutslippskjøretøy legges frem for hovedutvalget for 
samferdselssektoren i 1. tertial 2019 I arbeid

Vedtaket er ikke fulgt opp da det må 
utarbeides felles forskrift for Viken 
fylkeskommune. Dette er meldt til HUS 
våren 2019. Arbeidet videreføres i Viken.

38 Fylkestinget ber Brakar gå i dialog med Drammen kommune om 
gratis handlebuss på utvalgte dager. Det bes om at Brakar følger 
opp dersom andre kommuner gjør tilsvarende vedtak med avsetting 
av midler Ferdig

Samarbeid mellom Drammen kommune 
og Brakar. Løsning anbefalt, men saken 
er skrinlagt i Drammen kommune

39 Bygging av Austvold bru startes opp i 2019 med 10 millioner kr og 
25 millioner kr i 2020 og 25 millioner kr i 2021. Byggingen 
finansieres med låneopptak Ferdig

Oppdraget lagt i leveranseavtalen med 
Vegvesenet for 2019.
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40 Grettefoss bru gis en startbevilgning i 2022 på 30 millioner kr

Ferdig
Oppdrageter lagt inn i leveranseavtale 
med svv

41 Det fremmes en sak for hovedutvalget for samferdsel, som 
kvalitetssikrer tiltak og kommer tilbake i fylkestinget med oversikt 
over kostnader som forutsettes dekt gjennom budsjettjustering i 
juni. Følgende saker skal omfattes: Ferdig Se punktene nedenfor
a) Rabattkortet "20-25" for ubegrensede bussreiser innenfor 
Buskerud med Brakar for personer mellom 20 og 25 år 
gjeninnføres, til pris av 350 kroner per måned. For heltidsstudenter 
over 25 år videreføres rabattkortet til 550 kroner per måned. Ingen 
av kortene skal pålegges begrensninger innenfor Buskerud på 
region-, nattbusser eller lignende linjer. Ferdig

Sak behandlet i FT i juni. Rabattkort 
innføres ikke.

b) Prisen på ungdomsbilletten fryses ut 2019. Fylkesrådmannen 
bes gå i dialog med Akershus og Østfold fylkeskommune for å 
utrede om ungdomsbilletten kan gjelde også i de to andre fylkene. Ferdig Iverksatt fra 1.1.2019. U-biletten er fryst
c) Fylkesrådmannen bes utrede kostnad og mulighet for at 
ungdomsbillett og "20-25" skal gjelde også på tog i Buskerud Ferdig Behandlet i FT i juni. Ikke innført
d) Brakar iverksetter så snart som mulig i 2019 nattbuss i begge 
retninger på strekningen Oslo - Kongsberg langs E18 og E134, 
samt Oslo - Hønefoss langs E16 Ferdig

Behandlet i HUS 5.sept. Avventer 
avklaring i kommunene

42 Buskerud fylkeskommunes organer skal jobbe for at realiseringen 
av to tog i timen på Kongsbergbanen kan iverksettes uten å bygge 
ut jernbanelinjene i Nedre Eiker kommune. Ferdig

Saken er tatt opp med 
jernbanedirektoratet og SD

43 Det opprettes en fast søkbar ordning for kommuneregionene på 2 
millioner kr. Tiltak skal være innenfor våre felles regionale planer og 
fungere mobiliserende til andre virkemiddelordninger. Midlene 
fordeles av fylkesutvalget Ferdig

To utlysninger gjennomført, totalt 1,1 mill 
av rammen er brukt. 

44 Buskerud fylkeskommune stiller seg positiv til å inngå i strategisk 
partnerskap med næringslivet, Vestfold-Telemark fylkeskommune 
og kommunene i Kongsbergregionen om etablering av en 
motorbane/testanlegg for autonome kjøretøyer ved E134 mellom 
Kongsberg og Notodden. Fylkesrådmannen bes fremme sak til 
fylkesutvalget om hvordan et slikt engasjement kan organiseres

Ferdig

Gjennomført, orientering gitt til FU i 
desember 2019. Prosjektet Telemark 
Ring gjennomfører nå, på initiativ fra de 
tre fylkeskommunene, en forstudie som 
innebærer utarbeidelse av en 
forretningplan. Denne planen innbefatter 
kartlegging av næringslivets behov og 
rolle i investerings- og driftsfasen.  

45 Det settes av 5 millioner kr til disposisjonskonto for fylkesutvalget i 
2019. Det avsettes 0,5 million kr til disposisjonskonto i hvert 
hovedutvalg Ferdig

46 Budsjett for «Tilsyn og kontroll» økes med 524.000 kr i 2019. Med 
prioritet foran den planlagte revisjonen av lærlingordninger, ber 
Fylkestinget om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av 
Buskerudmuseet, herunder gjennomføringsevne for 
styrebeslutninger og strategi 2017-2018. Med fokus på etiske 
utfordringer og personalmessige problemstillinger tilknyttet 
fusjonsprosessene i fylkesorganisasjonene, bes Kontrollutvalget 
også om å fokusere på den praktiske oppfølging av de viktigste 
vedtak som ligger til grunn for Viken Fylkeskommunes tilblivelse og 
struktur Ferdig Budsjett er økt.

47 Fylkestinget i Buskerud ber fellesnemda vurdere modellen som 
Buskerud ungdommens fylkesting (BUFT) er organisert etter, som 
en modell for tidlig ungdomsmedvirkning i Viken

Ferdig

Fellesnemnda vedtok modell for 
"Ungdommens fylkesråd" i sitt møte i 
juni. Et fast råd på ca 20 personer samt 
en storsamling "Ungdommens fylkesting" 
2 ganger i året

48 Forventet merskatteinngang 2018 på 15 millioner kr, som varslet i 
statsbudsjettet, settes av til driftsfond Ferdig Sak til HUS ferdig mai

49 KS sin modell for medlemskontingent for fylkeskommuner er svært 
urimelig. Fylkestinget ber KS harmonisere kontingentnivået mellom 
fylkeskommuner og store kommuner

Ferdig

Sak behandlet i Viken arbeidsutvalg i 
mars (sak 19/27) med bemerkning til KS 
om at også kontingentvedtektene for KS 
burde vært sendt på høring. 
Medlemskontingenten er ikke endret

Eget Det opprettes en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal jobbe for at 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet regulerer 
motorveikryss på Helgelandsmoen i forbindelse med ny E16 til 
Hønefoss Ferdig Møtet med SD 30.april
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Vedtak i økonomiplan 2018 - 2021 som ikke var ferdigstilt pr 
31.12.18

Status Merknad
8 Fylkestinget ber om at det tas initiativ mot de andre 

fylkeskommunene i Viken og WorldSkills Norway med formål om å 
styrke arbeidet med yrkesfag NM, og annet omdømmearbeid for 
yrkesfaglige studieretninger

I arbeid

Ledergruppa innenfor Fag- og 
Yrkesopplæring i Viken vil drøfte temaet 
høsten 2019 og samtidig vurdere behovet 
for at Viken utvikler en målrettet strategi i 
arbeidet med omdømmebygging. Det må 
samtidig vurderes hvordan 
yrkeskonkurransser og 
skolekonkurrranser kan være et egnet 
virkemiddel inn i dette arbeidet.

9 Det settes av 500.000 kr i 2018 for å øke enkelte læreres 
innovasjonskompetanse. Det skal også settes igang med 
mobilisering for at flere deltar i Ungt Entrepenørskap Ferdig

37 lærere får tilbud om studiet 
"Innovasjon og læringsledelse innenfor 
yrkesfag" med oppstart høsten 2019

11 Det settes av 500.000 til «Det digitale Buskerud» i 2018. Pengene 
skal i første omgang brukes for å bistå kommunene med å søke 
om statlige midler for bredbåndsutbygging

Ferdig

Plan for kompetanseheving og støtte til 
kommunene utarbeidet. Det er sendt 
søknad om nasjonale bredbåndsmidler. 
fylkeskommunen har fått 
innstillingsansvar for breibandsmidler fra 
2019, ncom tildeler. Det er jobbet tett 
med kommunene.

18 Fylkestinget ber om at det settes i gang et samarbeidsprosjekt 
med regionrådet og næringslivet i Hallingdal for å kartlegge det 
reelle behovet for kollektivtrafikk Ferdig

Brakar har utarbeidet ny ruteplan for 
Hallingdal i dialog med Regionrådet.

22 Det settes av 1 million kr i 2018 og 1 million 2019 for etablere 
ladestasjoner, fortrinnsvis type2 uttak minimum 22kw, ved alle 
fylkeskommunale bygg der fylkeskommunen disponerer 
parkeringsplasser. Minimum 2 plasser pr. bygg

I arbeid

Alle planlagte tiltak er gjennomført i 
henhold til plan, med unntak av plasser 
ved Lerberg skole- og kompetansesenter. 
Det skal opparbeides ny 
parkeringsløsning/utkjøring/uteområde 
ved Lerberg i løpet av 2020, og arbeidene 
ses i sammenheng.

26 Buskerud fylkeskommune har et mål om å være klimanøytral innen 
2019 og forventer å ha sitt klimabudsjett klart i 2018. Målet om 
klimanøytralitet bør videreføres i den nye region Viken slik at 
klimagassutslipp fra all fylkeskommunal/regional virksomhet 
vurderes reelt også mht totalregnskap for de alternative 
drivstofflinjer som kan anvendes. Fylkestinget vil oppfordre 
fellesnemda for Viken til å prioritere arbeidet med å etablere et 
felles klimabudsjett som revideres årlig sammen med 
handlingsplanen og som foreslår konkrete tiltak som kutter 
miljøutslipp fra drift og anleggsvirksomhet i Viken. Formålet er at 
tiltak for bærekraftig utvikling vurderes både mht miljøgevinst, 
kost/nytte, gjennomførbarhet og tidsperspektivet. Vi ber i denne 
sammenhengen også om å vurdere en regional plan for klimaarbeid 
for Viken i regi av fylkeskommunen I arbeid

Dette arbeidet har blitt prioritert inn i 
Viken. Det er derfor ikke videreutviklet 
noe for Buskerud fylkeskommune i 2019.

28 Som fremtidig region langs Oslofjorden har den nye Viken-regionen 
et særlig ansvar for handlingsplaner mot plastavfall som kan skade 
det marine miljø. Buskerud fylkeskommune ber om at 
fellesnemnda legger opp til fremtidige handlingsplaner koordinert 
med de aktuelle kommuner for å forebygge slike utslipp fra offentlig 
og privat virksomhet

I arbeid

Arbeidet med slike framtidige 
handlingsplaner kan vurderes som en del 
av regional planstrategi.Viken 
fylkeskommune blir vannregionmyndighet 
for vannregion Innlandet-Viken og skal 
rullere regionale vannforvaltningsplaner 
hvor dette med plast kan bli et vesentlig 
spørsmål. Fylkeskommunene som blir 
Viken har deltatt i arbeidet med 
Regjeringens helhetlige plan for 
Oslofjorden.

30 Landbruk og Matdepartementets saneringsvedtak for 
villreinstammen i Nordfjella, krever betydelig lokal innsats og 
kostnad. Fylkestinget ber om at Statens finansiering av dette 
arbeidet kontinuerlig følges opp. Ikke minst finansiering av 
etterarbeidet og reetablering av villreinstammen 5 år etter at 
sanering er fullført

I arbeid

Nordfjellarådet følger opp situasjonen for 
villreinen tett sammen med berørte 
kommuner. Det er etablert en avtale med 
Klima- og miljødepartementet og 
Landbruks- og matdepartementet om en 
handlingsplan for gjenoppbygging av 
stammen.

34 Det igangsettes arbeid med miljøsertifisering av fylkesveiene i 
Buskerud, fylkesrådmannen bes fremme sak for Hovedutvalget for 
samferdselssektoren innen første halvår 2018. Ferdig Sak er behandlet i hovedutvalget
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31 Bygningen Strømsø videregående skole utvikles ti l  en temaskole og 

senter for kunst design og arkitektur for Drammensregionen.

a) Fylkesrådmannen bes fremme egen sak som avklarer organisering 
og finansiering. 
b) Det forutsettes etablert tett samarbeid med aktuelle lokale 
fagmiljøer, vertskommunen og fylkes kunstnerorganisasjoner for å 
utvikle bygningen Strømsø videregående skole sl ik at skolen blir et 
kreativt kraftsentrum for kunst, design og arkitektur, herunder 
ti lrettelegging av lokaler og sambruk av lokaler og utstyr. Ferdig

Jf rapportering på på vb 11 ØP 2019-
2022. Sak vedtatt i FT i juni 2019, 48/19.

35 Prosjekt Solcellefylket Buskerud igangsettes I 2017-2019 og evalueres 
fortløpende. Det skal monteres solceller for 8 mill ioner kroner 
inkludert monteringskostnader. Arbeidet startes opp første halvår 
2017. Ferdig

Det installeres nå solcelleanlegg på 
Buskerud vgs og Ål vgs. Det vurderes 
tiltak på Ringerike og evt. på andre skoler 
også.

40 Fylkesrådmannen bes om å styrke det tverrsektorielle arbeidet sl ik at 
fylkeskommunen i samarbeid med bl.a. næringsliv og 
utdanningsinstitusjoner kan ta ut potensialet som finnes i  
internasjonale FoUi og Erasmus+ midler.

Ferdig

Skoleledere fra våre videregående skoler 
var på opplæring i Brussel i mai 2018 for 
å lære mer om hvilke EU-program som 
kan være relevante å søke på. Sammen 
med rådgiver i utdanningsavdelingen skal 
alle skolene fortsette 
kompetansebygging blant ledere, og 
målet er flere søknader innenfor EU-
program. Det ble også avholdt samling for 
skolelederne med representanter fra SiU 
og Europakontoret 18.9. I tillegg har det 
vært avholdt et frokostmøte med flere 
opplæringskontorer for å spre informasjon 
om ulike program for lærlinger. Sammen 
med øvrig internasjonalt arbeid, 
samarbeid med USN og TFK og VFK om 
EU-prosjektmobilisering og 
næringsenhtens arbeid med mobilisering 
til FoUI-prosjekter på alle nivåer (bl.a. 
FORREGION).
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23 Nye fylkeskommunale bygg skal fortrinnsvis bygges i  tre. 

Ferdig
Vi har nå system for å vurdere massiv tre 
i alle byggeprosjekter.

25 Vedlikehold og drift av fylkeskommunens eiendommer skal ha et 
overordnet mål om å gjøre fylkeskommunens eiendommer ti l  en 
spydspiss når det gjelder klima, miljø og energiløsninger. Dette 
innebærer blant annet en kartlegging av solcellepotensialet i  al le 
fylkeskommunale bygg. Passiv eller plusshus-standard bør 
gjennomføres ved alle nye prosjekter. Ferdig

Målet blir vurdert i alle nye tiltak, og 
gjennomført der dette er mulig.

41 Fylkesrådmannen bes gå i  dialog med NAV og andre offentlige 
instanser for å se om det kan være mulig å etablere nye 
arbeidsinstituttfunksjoner i  Hall ingdal og Røyken/Hurum som en del 
av pilotprosjekt i  samarbeid med NAV for oppfølging av ungdom. I 
Hall ingdal søkes avklart om også Karrieresenteret kan inngå i  et sl ikt 
samarbeid. Ferdig

AI pilot Hallingdal etablert. 
Røyken/Hurum ikke igangsatt pga region 
og kommunereform.

51 Buskerud fylkeskommune ved fylkesrådmannen skal i  tråd med 
tidligere invitasjon fra ordfører i  Kongsberg kommune gå sammen med 
kommunen og eventuelt andre utviklingsaktører for å finne løsninger 
der det gjennom omregulering og omdisponering av fylkeskommunale 
eiendommer og aktuelle kommunale eiendommer i  Kongsberg sentrum 
blir mulig å realisere praktiske og økonomisk sett smarte løsninger for 
fremtidige skolebyggløsninger. Det forutsettes løsninger som kan gi 
betydelige finansieringsbidrag ti l  skolebygginvesteringer og 
driftsmessig gode løsninger for nye skolebygg for Kongsberg VGS. Om 
ønskelig etableres et felles utviklingsselskap ti l  formålet.  
Fylkesrådmannen bes på dette grunnlaget gå i  felles drøftelser med 
Kongsberg kommune.

Ferdig

Reguleringsplan for Fløteløkka og 
Nymoens torg ble vedtatt desember 
2018. Forhandling om leiekontrakt for 
kinoen pågår parallelt med valg av endelig 
utforming. Behov for nytt tilbygg til kinoen 
revurderes i lys av at Buskerudmuseet og 
Buskerudutstillingen ikke lenger skal 
plasseres i kinoen.  Dette gjøres 
sammen med Kongsberg kommune 
eiendom KF og det jobbes også med 
kostnadsanalyse. Forhandlinger med 
Kongsberg kommune pågår også når det 
gjelder fordeling av salgsinntekter for 
Maren Handler eiendommen. Det må 
gjennomføres en ny runde når det gjelder 
å finne den beste driftsmessige løsningen 
for begge parter.

51b b) Fylkesrådmannen bes gå i  dialog med arbeidslivet, private og 
offentlige virksomheter i  Kongsbergregionen for å se på muligheter for 
nye utvidede samarbeidsløsninger som kan ha betydning for nytt 
skolebygg, ti lgang på utstyr og kompetanse. 

Ferdig

HUU åpnet KKY Fase2 i sitt møte den 
3.9.19. Pr høst 201|9 får vg2 
Industriteknologi og vg3 
Automasjonsfaget hoveddelene av sin 
opplæring i Kongsberg 
Teknologipark. Styringsgruppa for KKY 
prosjektet jobber mot at VG2 
Automatisering skal flytte inn i samme 
lokaler høsten 2020. 

54 Styret ved Fagskolen Tinius Olsen bes utrede mulighetene for 
knoppskyting fra eksisterende fagskoletilbud på Ringerike, samt 
etablering av nye fagskoletilbud innen reiseliv og helse og sosialfag 
lokalisert ti l  Hall ingdal og Ringerike.

Ferdig

HUU bevilget 6 mill kr fra 
omstillingsmidler for første 
treårsperiode. Søkt statsilskudd for nye 
plasser fra 2020. Søknad om godkjenning 
av studiet ble sendt NOKUT som planlagt 
1.3.2019. Arbeid i NOKUT med 
godkjenningen pågår. Skolen har godt 
med søkere til tilbudet. Tilbudet må være 
godkjent før igangsetting. 
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7. Folkevalgte organer 
Dette kapitlet redegjør for aktivitetene for folkevalgte organ i Buskerud fylkeskommune. Tabellen 
nedenfor viser en oversikt for aktiviteter i fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene i 2019. I 
tillegg redegjøres for de lovpålagte rådgivende utvalgene.
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Antall 

Medlemmer
Regnsk Justert budsj. Regnsk

20
16

20
17

20
18

20
19

20
16

20
17

20
18

20
19

20
16

20
17

20
18

20
19

20
18

20
19

20
19

Fylkesutva lget 15 Roger Ryberg 
(Ap)

12 11 10 9 94 99 80 115 1 9 0 0

Forhandl ingsutva lget 7 Olav Skinnes  
(Sp)

2 2 2 1 2 4 3 1 0 0 0 0

Adminis tras jons-
utva lget 

7+5 Olav Skinnes  
(Sp)

9 6 2 5 27 11 3 6 0 0 0 0

Kontrollutvalget 7 Morten 
Eriksrød (H)

9 9 8 10 59 43 49 48 0 0 0 945 1037 995

9 8

Hovedutvalg for 
regionalutvikling 
og kultur[1]

11 Hanne Lisa  
Matt (MDG)

- - - - - - - -

Hovedutva lg for mi l jø, 
innovas jon og næring

11 Hanne Lisa  
Matt (MDG)

7 7 6 4 86 84 82 41  1 2 0 0 1057 1239 974

Hovedutva lg for 
kul tur, idrett og 
folkehelse

11
Tonje 
Kristensen 
(Ap)[2]

6 6 6 4 80 65 60 51  0 1 0 0 1381 1756 1385

Rådgivende utvalg

Råd for likestilling av 
funksjonshemmede

7 Reidar 
Lauri tsen

6 5 6 8 7 13 17 0 0 0 0 267 343 288

1532

1224

153

Antall saker Antall spørsmål/interpellasjoner

67

118 116 107 0

0

0

0

0

1244

222 539

0 0

17225

76

5

5

95

67

54

14

536

7 125

5 110 91

0 0 04 12 7 9Fylkeseldrerådet 7 Svein Arne 
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Medlemmer av fylkestinget 
ARBEIDERPARIET: 

Fast medlem av 
utvalg 

 Kort-
kode 

Utvalgets navn 

Roger Ryberg  FU  FU Fylkesutvalg 
Anne Sandum  FU, HMIN, ADM, FO  ADM  Administrasjonsutvalg 
Bjørn Tore Ødegården  FU, HUU, ADM, FO  FO Forhandlingsutvalg 
Tonje Kristensen FU, HUKIF  HUU Hovedutvalg for utdanningssektoren 
Steinar Berthelsen HMIN  HMIN Hovedutvalg for miljø, innovasjon og 

næring 
Håkon Knudsen HUU  HUKIF Hovedutvalg for kultur, idrett og 

folkehelse 
Monica Myrvold Berg HUU 
Mathias Dannevig KOU  KOU Kontrollutvalg 
Gerd Johnsen HUKIF    
Niclas Tokerud HUKIF    
Vera Henden  KOU    
Shoaib Karim Naeem HUS    
Helene Bøsei Olsen  HUS    
Kjell Ålien (*) HUKIF    
Nancy Amundsen HUS    
SENTERPARTIET:      
Olav Skinnes FU, HUS, ADM, FO    
Viel Jaren Heitmann FU, HMIN    
Hans Petter Aasen HUU    
Kari Anne Sand FT    
Kjell Ålien (*) HUKIF    
VENSTRE:     
Anders Wengen FU, HMIN    
Sissel Urke  HUU    
SOSIALISTISK 
VENSTREPARTI: 

    

Lena Reitan HUU    
MILJØPARTIET DE GRØNNE:     
Hanne Lisa Matt FU, HMIN, ADM, FO    
Ståle Sørensen HUS    
HØYRE:     
Rune Kjølstad FU    
Terje Vegard Kopperud (*) FU, ADM, FO, HUS    
Iselin Haugo FU, HMIN, ADM, FO    
Morten Eriksrød KOU    
Sandra Bruflot FU, HUU    
Christopher Wand HMIN    
Turid Wickstrand Iversen HUKIF    
Dag Øivind Henriksen HUU    
Lise Nygård Lund HUU    
Dag Fjeld Edvardsen HUS    
Stein Ramberg HUKIF    
Arne Jørstad FT    
Egil Ax HMIN    
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Britt Homstvedt FU    
KRISTELIG FOLKEPARTI     
Trond Johansen FU, HUKIF    
FREMSKRITTSPARTIET     
Lavrans Kierulf FU, HMIN, HUU, ADM, 

FO 
   

Knut Gjerde KOU    
Eilev Bekjorden HUS    
Morgan Langfeldt HUKIF    
UAVHENGIG     
Kjell Ålien (*) HUKIF     
Terje Vegard Kopperud (*) FU, ADM, FO, HUS     
 
*) Terje Vegard Kopperud meldte seg ut av Høyre 05.09.18 og har siden vært Uavhengig 
*) Kjell Ålien meldte seg ut av Ap 07.11.18 og var Uavhengig til 14.03.19, da han meldte seg inn i 
Senterpartiet. 
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	 Nye kontrakter og løpende kontrakter er henholdsvis minst 1 100 og 2 055.
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	 Handlingsrommet i lov og forskrift tas i bruk for å gi fleksible og tilpassede opplæringsløp.
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	5.2.2 Læringsfellesskapet skal være preget av trygt miljø, gode relasjoner og høyt nærvær  (ref 2.2)
	 Gjennomsnittlig dags- og timefravær på fylkesnivå skal være lavere enn hhv 6 dager, og 16 timer. Skolenes fraværstall er på nivå med eller lavere enn dags- og timefravær fra forrige skoleår.
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	 Fullført og bestått videregående skole årlig er på fylkesnivå 83%. Skolene har minst samme resultat eller bedre enn forrige skoleår.
	 Andel beståtte fag- og svenneprøver årlig er 91 %
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	5.2.4 «En god og bærekraftig utvikling i hele fylket, tilpasset de ulike delregioners særtrekk og muligheter» og «Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker trives»
	 Videregående skoler med et bredt opplæringstilbud til ungdom og voksne, og som er store arbeidsplasser i regionene.

	5.2.5 Et rikt kunst- og kulturliv.
	 Musikk, dans og dramatilbud i fire av regionene.
	 Den kulturelle skolesekken

	5.2.6 Økt kompetanse blant voksne i et livslangt perspektiv
	 Videregående opplæringstilbud for voksne, tilbud om fagprøver for å oppnå fag-/svennebrev til voksne med lang relevant praksis, fagskoletilbud, og karriereveiledning.

	5.2.7 Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter.
	 Utdanningssektorens systematiske samarbeid med kommunene både på sektornivå og på skolenivå for å sikre at flest mulig av kommunenes ungdommer settes i stand til å fullføre og bestå den videregående opplæringen.
	 Systematisk samarbeid med opplæringskontorer, bransjer og bedrifter om den videregående opplæringen i bedrift.
	 Etableringen av regional samarbeidsarena mellom skole og arbeidsliv i alle regioner

	5.2.8 Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester
	 Prosjekter for videreutvikling av tjenesteområdene voksenopplæring og spesialundervisning.
	 Etablering av nye etterspurte skoletilbud.


	5.3 Utvikling
	5.3.1 En god og bærekraftig utvikling i hele fylket, tilpasset de ulike delregioners særtrekk og muligheter
	 Fremme tidlig plandialog i kommunale planprossser
	 Fremme folkehelse i Buskerud gjennom regionale utviklingstiltak, planlegging, forvaltning og fylkeskommunens tjenester.
	 Gjennomføre regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 og gjennom rammene av denne stimulere til god samfunnsutvikling i kommuner og regioner.
	 Se ulike virkemidler i fagporteføljene i sammenheng, og ved det øke effekten av tiltakene på regionenes utvikling.
	 Utarbeide regional plan for Ringeriksregionen

	5.3.2 Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker trives
	 Stimulere bibliotek og delta på møteplasser som fremmer opplevelser, demokrati og inkludering.
	Stimulere til et rikt og mangfoldig kulturliv som bidrar til et levende demokrati for ivaretakelsen av ytringsfriheten.
	 Etablere ordninger og tiltak for næringsutvikling i distriktene med utgangspunkt i regionale fortrinn og utfordringer.
	 Revidere partnerskapsavtaler for folkehelseområdet og arbeide for at Buskerud blir programfylke for folkehelse.
	 Bruk av kulturarv som ressurs i by- og tettstedsutvikling
	 Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter for attraktiv stedsutvikling

	5.3.3 Areal-, natur- og kulturressurser forvaltes i et langsiktig bærekraftig perspektiv
	 Styrke museene som kompetanseorganisasjon, forvalter og formidler av kulturarven.
	 Bidra til utvikling av naturbasert og bærekraftig reiseliv i Buskerud.
	 Gjennomføre Strategi for idrett og friluftsliv.
	 Veilede og følge opp kommunene i bærekraftig arealforvaltning i implementering av Regional plan for areal og transport og de regionale fjellområdeplanene
	 Rullere Hardangerviddaplanen og gjennomføre handlingsprogram for de regionale fjellområdeplanene for Hardangervidda og Nordfjella.
	 Gjennomføre vannregionmyndighetens koordinatoroppgave for vannregion Vest-Viken påbegynne rullering av de regionale vannplanene

	5.3.4 Arealbruk som reduserer transportbehov
	 Veilede og følge opp kommunene og regionale myndigheter i implementering av Regional plan for areal og transport (forventes vedtatt ved årsskiftet 2017/2018.

	5.3.5 Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling
	 Gjennomføre prioriterte tiltak i handlingsprogrammet til Kulturminnekompasset, regional plan for Kulturminnevern.
	 Gi råd og veiledning om kulturminnevern til kommuner og eiere i saker, plan- og bygningsloven.
	 Forvalte fredede kulturminner og nasjonale kulturminneinteresser som regional kulturminnemyndighet.

	5.3.6 Et rikt kunst- og kulturliv
	 Følge opp satsningene i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2019 - 2022.
	 Gjennomføre Bibliotekstrategien gjennom samarbeidsavtaler med bibliotekene og deres eiere.
	 Følge opp plan for samlingsforvaltning og plan for privatarkiv i Buskerud for å sikre tilstrekkelig og sikker magasinplass samt fellestjenester for arkiv og magasinfunksjoner.

	5.3.7 Tydeliggjøre regionenes fortrinn og bygge på disse
	 Involvere kommuneregionene tettere i arbeidet med gjennomføring og rullering av handlingsplanen for verdiskaping og næringsutvikling og prioritere tiltakene basert på regionenes behov og styrker.
	 Stimulere til vellykket omstilling i kommuner med spesielle omstillingsutfordringer.
	 Utarbeide Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell.

	5.3.8 Opplæringstilbudet skal være sammenhengende og fleksibelt, og forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv (ref 4.1)
	 Fremme leseferdighet og digital kompetanse.
	 Gjennomføre handlingsprogram for kunnskapssamfunnet, og etablere partnerskap for regional plan for kunnskapssamfunnet og regional plan for verdiskaping og næringsutvikling.
	 Gode og profesjonelle kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken.

	5.3.9 En sterk posisjon i utviklingen av en ny region
	 Utvikle modeller for kommunenes arbeid med lokal samfunnsutvikling.

	5.3.10 Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter
	 Lede, etablere og videreutvikle regionale partnerskap for de regionale planene.
	 Etablere tettere og mer målrettet samarbeid med partnere, kommuner og kommuneregioner.

	5.3.11 Økt synlighet og dialog med innbyggere innenfor fylkeskommunens ansvarsområder
	 Bruke bibliotek som pilot på brukermedvirkning i samfunnsutvikling.
	 Øke kommunenes kompetanse om ungdomsmedvirkning.
	I regi av fylkesbiblioteket er det gjennomført telefonintervju av 1000 personer i alderen 15-30 år, med oppfølgende analyse. Biblioteket som møteplass danner utgangspunkt for intervjuene.
	Ungdommens fylkesting i Buskerud har gjennomført møter i løpet av året. Dette har vært stormøter og møter med styret og ungdomspanelet. Gjennom året er det lagt til rette for kompetansedeling og erfaringsutveksling. Ungdomskoordinatoren har vært tilgj...

	5.3.12 Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester
	 Utvikle sterk samhandlingskultur i avdelingen, og kompetanse på tverrfaglig samarbeid hos de ansatte og med samarbeidspartnere.
	 Styrke kapasitet og effektivitet i å løse myndighetsoppgaver
	 Innarbeide systematisk utvikling evidensbasert/kunnskapsbasert praksis

	5.3.13 Økonomi
	 Kommentarer
	Utviklingsavdelingens regnskap viser et positivt avvik i 2019 på 7,9 mill. kr.


	5.4 Samferdsel
	5.4.1 Ta veksten i personbiltrafikk i byområder og tettsteder med sykkel, gange og kollektivtrafikk
	 Fylkeskommunen deltar aktivt i arbeidet med revidert Buskerudbypakke 2. En revidert Buskerudbypakke 2 skal behandles politisk i løpet av første halvdel av 2018.
	 Fylkeskommunen bidrar tungt i planarbeidet med å utvikle Ringeriksregionen.
	Fylkeskommunen har blant annet hatt ansvar for å gjennomføre en transportanalyse  som en delutredning i områdeplanen for Hønefoss. Rapporten ble ferdigstilt i desember 2018. Det jobbes videre med tiltakene som er beskrevet i utredningen i samarbeid m...
	 Det vil bli gjennomført gang- sykkelvegprosjekter for i alt 18 mill kr i kommunene Ringerike og Modum. Som en del av dette blir det gjennomført mindre tiltak for å sikre skolevegene i Drammen, Lier, Hemsedal og Gol for 5 mill kr.
	 Frekvensen på enkelte busslinjer øker i 2019

	5.4.2 Halvere antall drepte og hardt skadde i trafikken innen 2023
	 Det tildeles 4,5 mill. kr til kommuner i Buskerud til tiltak for å bedre trafikksikkerheten på skoleveger.
	 Det planlegges sertifisering av 4-5 trafikksikre kommuner i 2019.
	 Prosjektet TA VARE videreføres i 2019.
	 Det bygges midtdeler i ulykkesutsatte kurver på fv. 40 gjennom Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg.

	5.4.3 Ivareta vegkapitalen og redusere forfallet på fylkesvegnettet
	 Ca. 95 km av fylkesvegnettet blir asfaltert i 2019.
	 Det vil bli gjort forarbeid til asfaltering samt utbedring av stikkrenner/kulverter på ca. 12 mill.kr.
	 Vedlikeholdsetterslepet tas igjen på prosjekter som gjennomføres på fv. 319 Svelvikvegen i Drammen, fv. 51 Golsfjellet, fv. 192 Haslerud- Fyrandsbråten og på fv. 280 Hervik bru.
	 Fylkesvegnettet vil bli driftet på et forsvarlig nivå, og vedlikeholdsetterslepet vil netto reduseres med 12 mill.kr.
	 10% av gang og sykkelvegene langs fylkesvegnettet vedlikeholdes og reasfalteres i 2019.

	5.4.4 Øke framkommeligheten for pendlere og næringslivets transporter
	 I 2019 fullføres ombygging av fv.282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen. Dette er viktig for næringslivets framkommelighet i og rundt Drammen sentrum.
	 Tiltak for prioritering av buss i inntil 5 lyskryss i Drammen gjennomføres

	5.4.5 Redusere klimagass, lokal luftforurensing og støy
	 El-busser på linje 51 mellom Mjøndalen og Drammen vil settes i drift i 1. tertial 2019 og gir samtidig økt frekvens på linjen.
	 Fortsatt satsing på biodiesel som drivstoff på bussene i Buskerud.

	5.4.6 Attraktive, levende, miljøvennlige og kompakte tettsteder og byer der mennesker trives
	 Aktiv deltakelse i Buskerudbyen og utvikling av Buskerudbypakke 2 og byvekstavtale
	 Deltagelse i felles plankontor i Ringeriksregionen og medvirkning i planarbeidet i Ringeriksregionen og områderegulering for Hønefoss.

	5.4.7 Økonomi
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	 Kommentarer
	 Kommentarer


	5.5 Interne, administrative fellestjenester
	5.5.1 Bærekraftig økonomi som sikrer handlingsrom
	 Netto driftsresultat skal over tid være minst 4 %
	 Gjeldsgraden (ekskl pensjon) skal over tid være lavere enn 120 % av driftsinntektene
	 Driftsfondet skal være en buffer mot svingninger i skatteinntekter, endrede statlige finansieringsrammer, renteøkninger, pensjonskostnader og evt andre avvik i driften. Fondet bør ha en størrelse på minst 5% av frie inntekter (skatt og rammetilskudd).
	I fylkestingets budsjettvedtak er det planlagt med et driftsfond på 3,6 % (111,6 mill kr). Regnskapet viser et driftsfond på 2,1 % (86,3 mill kr). Målet er ikke nådd.

	5.5.2 En sterk posisjon i utviklingen av en ny region
	 Det avsettes ressurser til Buskeruds arbeid med å utforme Viken
	 Gode metoder og verktøy for utviklings- og innovasjonsprosjekter som kan brukes i utviklingen av Viken

	5.5.3 Systematisk og målrettet samhandling med kommuner og samarbeidsparter
	 Fylkeskommunen skal samarbeide med kommuner og politi om beredskapsplanlegging og øvelser. Det skal gjennomføres minst en skrivebordsøvelse på de videregående skolene hvert år. Samarbeidet med kommunene er formalisert gjennom etablerte samarbeidsavt...
	 Bygge opp relasjoner til våre leverandører gjennom konstruktive møteplasser og felles forståelser for inngåtte avtaler
	 Følge opp inngåtte partnerskapsavtaler med kommuneregionene.
	 Vurdere vårt medlemskap i Vestregionen og Osloregionen

	5.5.4 Økt synlighet og dialog med innbyggere innenfor fylkeskommunens ansvarsområder
	 Det skal brukes et klart språk slik at 16-19 åringen forstår tekstene våre.
	 Helhetlige og sammenhengende digitale tjenester for å møte elever, innbyggere og næringslivets behov

	5.5.5 Kompetanse og kapasitet til innovasjon og effektivisering i egne tjenester
	 Bidra i implementering av elevtjenesten.no og videreutvikle den til å inneholde flere digitale elevtjenester enn det som eksisterer i dag.
	 Utvikle sterk samhandlingskultur i avdelingene, og kompetanse på tverrfaglig samarbeid hos de ansatte og med samarbeidspartnere

	5.5.6 Frigjøre ressurser ved å ta i bruk ny teknologi
	 Øke bruken av E-handel, EHF-faktura (70-80%), digital skjemaflyt
	 Automatisere saksbehandling gjennom sømløse løsninger

	5.5.7 Innkjøp som fremmer klima- miljø og innovasjon
	 Gjennomføre vedtatt innkjøpsstrategi m/handlingsplan
	 Gjennomføre minst 1 «Innovativ anskaffelse»

	5.5.8 Være en attraktiv, nyskapende og inkluderende arbeidsgiver
	 Gjennom å være en robust organisasjon tilpasset både dagens og morgendagens muligheter og utfordringer.
	 Være tidlig ute med ny utprøvd teknologi og med nødvendig kompetansehevende tiltak
	 Være en organisasjon som kjennetegnes av kvalitet i tjenester og forvaltning

	5.5.9 Økonomi
	 Kommentarer
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