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Kommuner i Viken fra 1.1.2020
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44% av befolkningsveksten i Viken i 2019
skyldtes at folk flyttet til Viken fra Oslo

Om Viken

Areal

Folketall
Minste kommune:

Minste kommune:

Flå (1 052)

Rælingen (56 km²)

Største kommune:

Største kommune:

Bærum (128 841)

Nore og Uvdal (2502 km²)

Innvandring
20,1 %

av befolkningen har
innvandrerbakgrunn

15,8 % av befolkningen i Viken er innvandrere og 4,2 % er norskfødte med innvandrerforeldre.
2,8 prosent av befolkningen i Viken har innvandrerbakgrunn fra Polen (største landgruppe)
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23,4 % av Norges
23,4% befolkning bor i Viken
(1
227
personer)
23,4
% 305
av Norges
bor i Viken
23,4% befolkning
Viken har 7,6 % av Norges
7,6%
(1 227
305
personer)
samlede
areal (fastlandet)
51 7,6%
kommuner fra
1.1.2020
samlede
areal (fastlandet)

Viken har 7,6 % av Norges

51 kommuner fra 1.1.2020
44% av befolkningsveksten i Viken i 2019
skyldtes at folk flyttet til Viken fra Oslo
44% av befolkningsveksten i Viken i 2019
skyldtes at folk flyttet til Viken fra Oslo

Folketall

Areal

Minste kommune:

Minste kommune:

Flå (1 052)

Rælingen (56 km²)

Folketall

Areal

Største kommune:

Største kommune:

Bærum (128 841)

Nore og Uvdal (2502 km²)
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Mål 1 Utrydde
fattigdom
1%

1% av Norges befolkning
Mål 1 handler om å bekjempe ekstrem fattigdom19%
og sørge
for befolkning
har ikke råd til å holde
av Norges
boligen passe varm.
at den økonomiske veksten er inkluderende og fordeles
jevnere
oppgir
at de ikke har
mulighet
blant land og befolkning. Økonomisk vekst må bidra til å skapetil å klare en
uforutsett utgift.
bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.

19%

Risikofaktorer i Viken
De som er overrepresentert
blant personer med
økonomiske vansker er:
- personer med lav inntekt
- uføre
- enslige forsørgere
- mottakere av økonomisk
sosialhjelp
- arbeidsledige
- innvandrere
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Andel husholdninger
med enslige forsørgere:
5,1%

Østfold
Akershus
Buskerud

5,3 %
5,1 %
4,9 %

Andel med vedvarende lavinntekt:
8,8%

Østfold
Akershus
Buskerud

11,2 %
7,3 %
9,6 %

Andel personer
som mottar sosialhjelp:
2,3%

Østfold
Akershus
Buskerud

2,8 %
1,9 %
2,6 %

Andel med uføretrygd:
8,7%

Østfold
Akershus
Buskerud

13,6 %
6,5 %
8,3 %

Fattigdom i Norge

6%

6% av Norges befolkning
oppgir at det er vanskelig
å få endene til å møtes

1%

1% av Norges befolkning
har ikke råd til å holde
boligen passe varm.

19% av Norges befolkning
oppgir at de ikke har
mulighet til å klare en
uforutsett utgift.

19%
Risikofaktorer i Viken
De som er overrepresentert

Andel husholdninger
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Andel personer

20%

Viken har ca 20 %
Mål
2 Utrydde
sult
av Norges
samlede
i drift.
Mål jordbruksarealer
2 handler om å utrydde sult, sikre
mattrygghet, bedre ernæring
og fremme et bærekraftig landbruk. Det er viktig å jobbe med
hvordan mat produseres, deles og forbrukes. Gjøres dette riktig kan
jordbruk, skogbruk og fiskeri gi næringsrik mat til alle, samtidig som
For kornsortene hvete
det gir inntekter og bevarer miljøet for framtidige generasjoner.
og havre vil over 60%
av dyrkingsarealet
i Norge ligge i Viken.

60%

Andel menn med fedme/overvekt
ved sesjon 2014-2017
Østfold

Akershus

Buskerud

25%

18%

22%

Andel med fedme/overvekt
ved første svangerskapskontroll
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Østfold

Akershus

Buskerud

40%

33%

37%

20%

Viken har ca 20 %
av Norges samlede
jordbruksarealer i drift.
For kornsortene hvete
og havre vil over 60%
av dyrkingsarealet
i Norge ligge i Viken.

60%

Andel menn med fedme/overvekt
ved sesjon 2014-2017
Østfold

25%

Akershus

18%

Buskerud

22%
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Andel
befolkningen
Mål
3 av
God
helse

som oppgir at de har god
Mål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle,
eller svært god helse:
uansett alder. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning
for å oppnå bærekraftig utvikling.

73%

80%

76%

Østfold

Akershus

Buskerud

Andel av befolkningen
som oppgir at de har
god tilgjengelighet på
grøntareal i nærmiljøet

91%

Psykiske lidelser og
muskel- og skjelettplager er de vanligste
årsakene til uføretrygd
10

Viktigste årsak

73%

80%

76%

Andel av Akershus
befolkningen
Buskerud
som oppgir at de har god
eller svært
god
helse:
Andel
av befolkningen

Østfold

som oppgir at de har
god tilgjengelighet på
grøntareal i nærmiljøet

73%
Psykiske lidelser og
muskel- ogØstfold
skjelettplager er de vanligste
årsakene til uføretrygd

81%

80%

76%

Akershus

Buskerud

Andel av befolkningen
som oppgir at de har
god tilgjengelighet på
grøntareal i nærmiljøet

Psykiske lidelser og81% av 5-åringene
muskel- og skjelett-i Viken har ingen
plager er de vanligstehull i tennene
årsakene til uføretrygd

91%

91%

Viktigste årsak
til tidlig død er
hjerte- og
karsykdommer
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Mål 4 God utdanning
Bærekraftsmål 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. En god
utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter
skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.
Utdanningens betydning for levekår og livssjanser har økt de siste tiårene.
Utdanning er viktig som inngangsbillett til arbeidsmarkedet, og dermed
tilgang til inntekt, bolig og andre levekårsgoder. De siste årene er de
sosiale forskjellene mellom personer med høy og lav utdanning blitt større.
Dette gjelder blant annet økonomiske vansker, betalingsproblemer og
boligsituasjon. Utdanningsnivået i befolkningen er en av de bakenfor
liggende påvirkningsfaktorene for helsetilstanden.

12

Viken har over 42 000 elever

Viken har over 42 000 elever
fordelt på 58 videregående skoler
Rundt halvparten av forventet vekst i arbeidsplasser
i Viken mot 2040 kommer i yrker som ikke krever
utdanning utover videregående skole.

Andel på laveste mestringsnivå
i lesing 2017/2018, nasjonale prøver

Andel 16-25 åringer som
ikke deltar i eller har fullført
videregående opplæring,
og som ikke er i arbeid

Andel av befolkning som
har fullført høyere
utdanning

5. trinn

8. trinn

27,3%

9,7% Østfold

9,1%

Østfold

28%

Østfold

23,1%

9,2% Buskerud

8,1%

Buskerud

32%

Buskerud

20,0%

7,3% Akershus

6,1%

Akershus

42%

Akershus
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Mål 5 Likestilling
mellom kjønnene
Likestilling mellom kjønn handler om at kvinner og menn kan delta
i samfunnet på like vilkår det vil si å ha like muligheter og rettigheter.
Reell likestilling innebærer også å være fri fra vold, tvang,
marginalisering og diskriminering.1

1

NOU 2012:15 (2012) Politikk for likestilling.

NORGE
85%

14

VIKEN

85% av yrker er
ikke kjønnsnøytrale

Utsatt for alvorlig
vold i voksen alder
… Kvinner

22%

… Menn

44%

VIKEN
2 av 3 ledere i Viken er menn.

7 av 10 ansatte i offentlig sektor i Viken er kvinner

Over 6 av 10 ansatte i privat sektor er menn
Omfang av deltidsarbeid i Viken …

… Kvinner

35%

… Menn

11%

Yrkesdeltagelse i Viken …

… Kvinner

67%

… Menn

73%
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Mål 6 Rent vann og
gode sanitærforhold
Mål 6 handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning, og tilgang
til vann og gode sanitærforhold for alle. Tilgang til rent vann og
gode sanitærforhold er grunnleggende for menneskers helse og
er avgjørende for god livskvalitet. Trygt drikkevann og robuste
vannbaserte økosystemer har til alle tider vært en grunnleggende
forutsetning for menneskelige bosetninger.

31 av 52 store
avløpsrenseanlegg
i Viken oppfyller ikke
rensekravene

60%

Andel av vannleveransen
som går til lekkasje

16
Østfold

Akershus

Buskerud

Andel av vannleveransen
som går til lekkasje
Østfold

Akershus

Buskerud

25%

27%

37%

Beregnet gjennomsnittlig alder for
kommunalt vannledningsnett
Østfold

35 år

Akershus

Buskerud

34 år

39 år

Antall avløpsrenseanlegg:
Andel innbyggere tilknyttet
kommunal avløpstjeneste
Akershus
Østfold

42

53

Buskerud

150

Østfold

Akershus

Buskerud

89%

92%

85%
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Mål 7 Ren energi til alle
Mål 7 handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne
energi til en overkommelig pris for alle. Tilgang til energi er en
viktig forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Samtidig er
energiproduksjon den største bidragsyteren til utslipp av CO2 og andre
klimagasser. En fremtid hvor økt energitilgang bidrar til økonomisk og
sosial utvikling, samtidig som klimagassutslippene reduseres drastisk,
avhenger derfor av fornybare energikilder og økt energiutnyttelse.

I Viken bruker vi mer
elektrisitet enn vi
produserer
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Personbiler i Viken etter
drivstofftype (2018)

Diesel 42 %
Hybrid 10 %
Elektrisk 8 %

Personbiler i Viken etter
drivstofftype (2018)

Diesel 42 %
Hybrid 10 %
Elektrisk 8 %
Bensin 40 %

Ca. halvparten av
husholdningene i Viken
fyrer med ved.

Produksjon av fjernvarme
i Viken har økt med 370 %
siden 2010
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Mål 8 Anstendig arbeid
og
økonomisk
vekst
Verdiskaping
per ansatt
(1 000 kr)

Bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

684,0
kr

665,7
kr

703,7
kr

NORGE

VIKEN

Akershus

660,3
kr

580,4
kr

Buskerud

Østfold

Andel av befolkningen
15-74 år som er i arbeid

Viken
Akershus

69%

Buskerud
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67%

62%

Østfold

67%

141 000 sysselsatte pendler fra Viken til Oslo

684,0
kr
NORGE

703,7
kr

665,7
kr

660,3
kr

Verdiskaping
ansatt
VIKEN
Akershusper Buskerud

580,4
kr
Østfold

(1 000 kr)

Andel av befolkningen
15-74 år som er i arbeid

665,7
kr

Viken
703,7
kr

VIKEN

67%
Akershus

684,0
kr Akershus 69%
NORGE

Buskerud

660,3
kr

580,4
kr

BuskerudØstfoldØstfold
62%

67%
Andel av befolkningen

15-74 år som er i arbeid

Viken
Akershus

141 000 sysselsatte pendler fra Viken til Oslo

69%

Buskerud

67%

62%

Østfold

67%

54 000 sysselsatte pendler fra Oslo til Viken
141 000 sysselsatte pendler fra Viken til Oslo

21

i Norge har b
siden 1990.

Mål 9 Innovasjon
og infrastruktur

Utslippsintensiteten fra
ingen arbeidsplasser
innen
økonomiske
aktiviteter
høyteknologisk industrii Norge produksjon
har blitt
halvert
4. kvartal
2017
siden 1990.

mer enn
Bærekraftsmål 9 handler om å Ibygge
solidhalvparten
infrastruktur,avfremme
kommunene i Viken var det
inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Forskere og faglig
personale knyttet til
forskning, per 1000
sysselsatte.

I mer enn halvparten av
kommunene i Viken var det
ingen arbeidsplasser innen
høyteknologisk industriproduksjon 4. kvartal 2017

Akershus 20

Andel sysselsatte i industrien som arbeider
i høyteknologiske industrinæringer
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Østfold

Akershus

Buskerud

6%

7%

10%

Østfold

8

pe
fo

I mer enn halvparten av
kommunene i Viken var det
ingen arbeidsplasser innen
høyteknologisk industriproduksjon 4. kvartal 2017

knyttet til
i Norge har blitt halvert personale
forskning, per 1000
sysselsatte.
siden 1990.
psintensiteten fra
Akershus 20
omiske aktiviteter Utslippsintensiteten fra
Forskere og faglig aktiviteter
e har blitt
halvert økonomiske
halvparten
av
personale knyttet til
i Norge
har
blitt halvert
forskning, per
1000
i Viken var det
1990.
sysselsatte.
dsplasser innen

siden 1990.

ogisk industri4. kvartal 2017

Akershus 20
Østfold

Forskere og faglig
Forskere og faglig
I
mer
enn
halvparten
av
personale knyttet til
personale knyttet til
forskning, per 1000
kommunene
forskning,
peri Viken
1000 var det
sysselsatte.
ingen
arbeidsplasser
innen knyttet til forskning, sysselsatte.
Forskere
og faglig personale
per 1000 sysselsatte.
høyteknologisk
industri-

produksjon 4. kvartal 2017

Akershus

Buskerud

6%

7%

10%

Buskerud
Østfold

Østfold

Buskerud

8

Buskerud

14

8

Østfold

industrien som arbeider
ke industrinæringer

kershus

Akershus 20

20
Akershus
Andel sysselsatte
i industrien
som arbeider
i høyteknologiske industrinæringer
Østfold

8

8

14
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medmed
innvandrerbakgrunn
innvandrerbakgrunn
er underrepresentert
er underrepresentert
Mål
10
Mindre
i kommunestyrene.
i kommunestyrene.

ulikhet

Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere.
Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Å redusere ulikheter
mellom land, og innad i land, er viktig for å skape bærekraftig utvikling.
Andel barn
Andeli husholdninger
barn i husholdninger
med lavinntekt
med lavinntekt
En
rettferdig
fordeling
i 2017i (kommunal
2017 (kommunal
median)
median) av ressurser er nødvendig for å redusere
fattigdom og skape stabile samfunn. Ulikhet handler om inntekt/formue,
ØstfoldØstfold tilgang
Akershus
Akershus
Buskerud
Buskerudog muligheter.
til
utdanning,
helsehjelp
Tre av de
Trefem
av de
kommunene
fem kommunene
i Norgei med
Norge
høyest
med høyest
gini- gini11,5%11,5% 8,1%8,1% 10% 10%
koeffisient
koeffisient
ligger i ligger
Viken i Viken

44%
44%
Seks kommuner
Seks kommuner
i Viken har
i Viken
overhar
90over
min 90 min
median median
kjøretidkjøretid
til nærmeste
til nærmeste
fødested.
fødested.
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Blant personer
Blant personer
som opplever
som opplever
at de at de
har en funksjonshemming
har en funksjonshemming
er kun er kun
44 prosent
44 prosent
i arbeid,i arbeid,
mot 74mot
prosent
74 prosent
i hele befolkningen.
i hele befolkningen.

Kvinner og personer
med innvandrerbakgrunn
er underrepresentert
i kommunestyrene.
Andel barn i husholdninger med lavinntekt
i 2017 (kommunal median)
Østfold

11,5%

Akershus

8,1%

Buskerud

10%

Tre av de fem kommunene
i Norge med høyest ginikoeffisient ligger i Viken
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IBærekraftige
Viken har 50 % trygg
Mål
11
50% tilgang på nærturterreng.
byer og samfunn
Bærekraftsmål 11 handler om å gjøre byer og bosettinger
inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Flere målestasjoner i Viken viser
utilfredsstillende luftkvalitet,
særlig tidlig vår og sen høst

Antall ladepunkter for elbil per
10 000 innbygger
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Akershus

Buskerud

Østfold

28,5

21,9

20,0

60%

I Viken har over 60 %
av bosatte over 20 år
trygg tilgang på
rekreasjonsareal.

50%

I Viken har 50 % trygg
tilgang på nærturterreng.

Flere målestasjoner i Viken viser
utilfredsstillende luftkvalitet,
særlig tidlig vår og sen høst
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900 000 mennesker
41 prosent av husholdningsavfallet i Norge ble levert til
materialgjenvinning i 2018.

41%
Mål 12 Bærekraftig
forbruk og produksjon

533 kg

kgom å sikre bærekraftige produksjonsBærekraftsmål 12409
handler
396mindre
kg ressurser.
og forbruksmønstre, og om å gjøre mer med
Bærekraftig utvikling i turistnæringen inngår også i dette
bærekraftsmålet.
Husholdningsavfall
per innbygger

Buskerud

Behandlingen av
husholdningsavfall
i Viken

Østfold

Akershus

Materialgjenvinning 27,3 %
Deponi 0,8 %
Annet 0,3 %
Biogassproduksjon 7,4 %
Kompostering 7,8 %
Forbrenning 56,4 %

Norge er landet med størst
avfallsmengde av småelektriske
produkter og utstyr per
innbygger i 2016
28

Maten som kastes årlig
Maten
som tilsvarer
kastes årlig
i Norge
det
Norge tilsvarer det
årlige imatvareforbruket
til
årlige matvareforbruket
til
900 000 mennesker
900 000 mennesker

41%
41%
533 kg
533 kg

Buskerud
Buskerud
Behandlingen av
husholdningsavfall
Behandlingen
av
i Viken
husholdningsavfall
i Viken

409 kg
409 kg

Østfold
Østfold

41 prosent av husholdningsavfallet
i Norge
ble levert til
41
prosent
av husholdningsmaterialgjenvinning
i 2018.
avfallet
i Norge ble levert
til
materialgjenvinning i 2018.

396 kg
396 kg

Akershus

Husholdningsavfall
per innbygger
Husholdningsavfall
per innbygger

Akershus
Materialgjenvinning 27,3 %
Deponi 0,8 %27,3 %
Materialgjenvinning
DeponiAnnet
0,8 %0,3 %
Biogassproduksjon
7,4 %
Annet 0,3
%
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per innbygger

Mål 13 Stoppe
Nedgang i klimagassutslipp
klimaendringene
i Viken 2009-2017; 9,5 %

Bærekraftsmål 13 handler om umiddelbar handling for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av disse. Klimaendringene har en
direkte påvirkning på verdens mulighet til å oppnå de 17 målene for
en bærekraftig utvikling. Jo raskere og mer den globale temperatur
økningen øker, jo vanskeligere blir det å oppnå de øvrige målene
Skogarealet i Viken ble
i bærekraftagendaen.2 Både reduksjon av klimagassutslipp – og
redusert med 3200 hektar
klimatilpasning er avgjørende tiltak for at bærekraftsmål 13 skal nås.

fra 2010 til 2015

IPCC, 2018: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf

for 42,6 prose
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2
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V

43%

a ssutslippene i Viken

55 prosent disse utslippene kommer fra personbiler

Nedgang i klimagassutslipp fra
veitrafikk i Viken 2009-2017; 20,2 %
30

Direkte utslipp i Viken 2017
(i CO2-ekvivalenter)

4 283 850
tonn
3,8
tonn

Totalt for Viken

per innbygger

Nedgang i klimagassutslipp
i Viken 2009-2017; 9,5 %

Skogarealet i Viken ble
redusert med 3200 hektar
fra 2010 til 2015

v

for 42,6 prose
nt
tår
s
a
kk
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Mål 14 Liv under vann
En høy andel av blåskjellene

Mål 14 handler om å bevare som
og bærekraftig
bruke langs
av hav og marine
ble undersøkt
ressurser på en måte som fremmer
bærekraftig
utvikling.
norskekysten
inneholdt

mikroplast.

Avrenning fra landbruk er den
største menneskeskapte kilden
til tilførsler av nitrogen og
fosfor i Viken sine kystområder.
Områdene rundt Oslofjorden
har særlig stort naturmangfold.

53 prosent av strandsonearealet i Vikene er bebygd.
32

Viken sine kystområder
får tilførsel av vann fra
15 forskjellige
vassdragsområder

En høy andel av blåskjellene
som ble undersøkt langs
norskekysten inneholdt
mikroplast.
Avrenning fra landbruk er den
største menneskeskapte kilden
til tilførsler av nitrogen og
fosfor i Viken sine kystområder.
Områdene rundt Oslofjorden
har særlig stort naturmangfold.
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Mål 15 Liv på land
Bærekraftsmål 15 handler om å beskytte, gjenopprette og fremme
bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning,
bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold.

Norge har 2355 truede arter
og 1235 arter er klassifisert
som nær truet.

80%

80% av Norges landlevende arter
er representert i Oslofjordområdet

Vernet areal i Viken: over 2500
km2 har 2355 truede arter
Norge
(opp 20% siden 2007)

og 1235 arter er klassifisert
som nær truet.
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Nær halvparten av det
vernede arealet i Viken
er nasjonalparker

Vernet areal i Viken: over 2500 km2
(opp 20% siden 2007)
Nær halvparten av det
vernede arealet i Viken
er nasjonalparker

Fra 2010 til 2015 var det en økning
i utbygd areal og beite i Viken på bekostning
av skog og annen utmark
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Mål 16 Fred og
rettferdighet

85%

Mål 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn med
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle
og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på
alle nivåer. Konflikter, ustabilitet og manglende rettsikkerhet er viktige
årsaker bak fattigdom, sult og migrasjon. Fred, trygghet og velfungerende
samfunnsinstitusjoner er derfor grunnleggende forutsetninger for
å skape bærekraftig utvikling.

85% av ungdommene
i Viken føler seg trygge
i nærområdet sitt.

8%
8% av ungdommene
oppgir at de blir mobbet
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85%
enemmodgnu va %58

eggyrt ges reløf nekiV i
85% av ungdommene
. ttis tedårmoræn i
i Viken føler seg trygge
i nærområdet sitt.

85%
%8

85% av ungdommene
i Viken
enemføler
modgnuseg
va %8trygge
ebbom rilb ed ta rigsitt.
ppo
i tnærområdet

8%

8% av ungdommene
oppgir at de blir mobbet
tsem re rå 92-02 neppurgsredlA
gnildnahsim go dlov rof ttastu

Aldersgruppen 20-29 år er mest
utsatt for vold og mishandling

8%

8% av ungdommene
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Mål 17 Samarbeid
for å nå målene
FNs bærekraftsmål 17 handler om å styrke gjennomføringsmidlene
og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Det er under
dette målet at sterke partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og
sivilsamfunnet trekkes frem som avgjørende for å kunne lykkes med
de andre 16 målene.

Tverrsektorielt

Samskapende
Ressursmobilisering

Tverrsektorielt

Bistand
Samskapende
Ressursmobilisering
Utviklingssamarbeid

Kunnskapsdeling

Bistand

Utviklingssamarbeid
Nytenkende

Lokalkunnskap
Kunnskapsdeling
Nytenkende
Samarbeid
Lokalkunnskap
Samordning

Erfaringsutveksling
Samarbeid
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Samordning
Ansvarlighet

Erfaringsutveksling
Merverdi

Utviklingssamarbeid

Kunnskapsdeling

Nytenkende

Lokalkunnskap

Samarbeid
Samordning

Erfaringsutveksling
Ansvarlighet
Merverdi
Globalt samarbeid

Bærekraft

Likeverdig
Innovasjon

Fremtidsrettet

Samfunnsutviklerrollen
Internasjonalt samarbeid
Utradisjonelt
Demokrati
Koordinere

Partnerskap
39

Illustrasjon og design: www.melkeveien.no

Følg med på Viken
www.viken.no
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