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1. Magnus Weggesrud (Sp) om sømløse reiser i Viken 

Spørsmål: 

Et sømløst og attraktivt kollektivnettverk i hele Oslo og Viken-regionen, som kan bidra til vekst 

i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil, er viktig for innbyggerne. Dette 

vil være viktig uavhengig av fylkesgrenser og administrasjonsselskap. 

Samtidig ser vi at korona-pandemien har endret måten vi jobber og reiser på, og kanskje også 

reisemiddelvalgene våre. Trenden etter gjenåpningen i høst viste at bilandelen tok seg raskt 

opp til 2019 nivå, mens kollektivtransporten lå nærmere 20 prosent under.   

Hva gjør fylkesråden for å legge til rette for sømløse reiser i Viken? 

Planlegges det pristiltak for at kollektivtransporten skal være attraktiv også etter korona-

pandemien? 

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes 

Som fylkestingsrepresentanten påpeker, har pandemien svekket kollektivtrafikken og styrket 

bilens attraktivitet. Pris er et viktig tema i kollekvitransporten, ikke minst fordi 

billettinntektene er en vesentlig del av finansieringen av kollektivtilbudet. Den økonomiske 

kompensasjonen fra staten har vært helt uvurderlig for at vi har unngått store kutt i 

kollektivtilbudet. Viken har argumentert for at staten må bidra med midler inn i en 

omstillingsfase. Dette arbeidet fortsetter – det er nødvendig med kompensasjon minst ut året 

for å unngå betydelige kutt i kollektivtilbudet på kort sikt, og dermed ytterligere svekke 

kollektivtrafikkens attraktivitet.  

Vi tror endringene i folks arbeids- og reisevaner kan bli varige, og at dette særlig rammer 

Ruter med mange arbeidspendlere mot Oslo. Vi må derfor bruke tida framover til å omstille 

kollektivtilbudet til en ny normal. Ruter er bedt om å lage forslag til tiltakspakker der 

endringer av priser, ny billettprodukter og tilbud kan ses i sammenheng, for å styrke 

kollektivtrafikkens attraktivitet. Når nye billettprodukter innføres, må prisene legges på et 

nivå som gjør at ikke inntektene og dermed tilbudet rammes i stor grad. Pris er ett av flere 

virkemidler som kollektivselskapene benytter for å nå sine mål. Egenskaper ved tilbudet som 

antall avganger, holdeplassavstand, punktlighet, direktereise eller ventetid ved bytte, er 

likevel de viktigste driverne for økt brukertilfredshet og flere reiser. 

Ruter utvikler og tester nye billettprodukter i samarbeid med Brakar og ØKT og har utviklet et 

nytt billettprodukt «Reis», som i løpet av våren skal testes ut i liten skala. Dette skal være et 

alternativ til dagens månedskort som skal gjør det mer attraktiv å reise kollektivt selv om man 

bare reiser på jobb 2 eller 3 dager i uka.  

Sømløse billettering er en sentral del av en sømløs reise og er viktig for å styrke 

kollektivtransportens konkurransekraft. Jeg støtter representanten i at dette vil være viktig 

uavhengig av fylkesgrenser og administrasjonsselskap, og vil derfor være en viktig prioritert 

for fylkesrådet også i tiden fremover. Ruter, Brakar og ØKT har allerede kommet langt i 
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arbeidet med å harmonisere forretningsregler og harmoniserte priskategorier. Ruter, Brakar 

og ØKT benytter i dag samme mobilapp for billetter med felles baksystem, men med et 

tilpasset grafisk utrykk for hvert selskap. Med dette er kollektivselskapene kommet langt i å få 

på plass en felles teknologisk plattform. Dette gir grunnlag for effektiv drift og videreutvikling. 

I løpet av 2022 vil det være teknisk tilrettelagt for felles betalingsløsninger for Ruter, Brakar 

og ØKT.  

Toget har en sentral rolle i vår region. Det er lite overlapp mellom busstilbudene til Ruter, ØKT 

og Brakar. I 2021 inngikk ØKT, Brakar og Ruter avtale med Jernbanedirektoratet om et rute-, 

pris- og billettsamarbeid når nye kontrakter starter opp på Østlandet i 2023 og 25. Avtalen er 

et viktig steg på veien for å legge til rette for et sømløst reisetilbud, men finansiering av 

avtalen må avklares før den kan iverksettes. Det vurderes også løsninger for mer sømløs 

billettering med toget frem til avtalen er finansiert og iverksatt.  

Ruter, Brakar og ØKT har nettopp levert en utredning om fremtidig pris- og betalingsmodell 

for Oslo og Viken. De konkluderer med at det beste er å bygge videre på dagens sonemodell, 

og jobbe stegvis mot et mer sømløst system. Fylkesrådet tar sikte på å legge frem sin 

innstilling om pris- og betalingsmodell til fylkestinget før sommeren. 
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2. Camilla Sørensen Eidsvold (SV) om oppfølging av Viken som 

antirasistisk sone 

Spørsmål: 

Viken fylkeskommune gjorde et viktig vedtak ved å være antirasistisk sone. 

SV ser, leser og opplever at vi på altfor mange områder har mye arbeid å gjøre på dette feltet 

og at vi alle må bidra til et samfunn hvor alle har samme verdi. I alle aldre er det mange som 

blir berørt av å føle seg utenfor og selvom vi blant annet gjennom kunsten, som f.eks Karpe 

gir oss økt kunnskap og forståelse for utfordringene, er det det en trussel mot ethvert 

demokrati, hvis dette ikke blir tatt tak i. 

Det er et stort felt og mange områder som skal og bør berøres. 

Hvilket tiltak har fylkeskommunen gjort på dette feltet og på hvilken områder?» 

Svar fra fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen 

Fylkesrådsleder takker for at du understreker viktigheten av vedtaket om Viken som 

antirasistisk sone, og at alle må bidra for å gjøre det mulig å oppleve et samfunn uten rasisme.  

Viken har i regional planstrategi vi mål om at nye innbyggere raskt skal en del av felleskapet 

på skoler, fritidsaktiviteter og arbeidsplasser, og at vi har et inkluderende og rettferdig 

arbeidsliv.  

Det er satt i gang flere arbeider for å følge dette opp.  

I 2021 ble det gjort en intern undesøkelse som viser at det er satt fokus på antirasistisk arbeid 

i organisasjonen, men vi trenger å koordinere og utvikle dette videre, og i fylkestinget i juni 

2021 vedtok vi en overordnet tiltaksplan for dette arbeidet. Denne har vi måttet justere noe 

på grunn av pandemi og kapasitetsutfordringer, og for å samkjøre med annet arbeid.  

Samordningen handler blant annet om temastrategien “Like muligheter” som kommer til 

behandling i fylkestinget i mars. Her blir fylkeskommunens arbeid med antirasisme sett i 

sammenheng med mangfold, integrering og universell utforming. Dette vil gi oss en bred og 

godt samordnet satsing for fylkeskommunens arbeid framover.  

2022 vil det også være satsing kommunikasjon og politisk støtte, samferdsel, utdanning og 

kompetanse. 

I disse dager har Brakar en egen kampanje på sine busser, bussterminaler og i sosiale medier. 

Den går til og med i riksmedia. Brakar har samarbeidet med unge mennesker i Viken som har 

vært utsatt for rasisme eller andre former for trakassering, og som i kampanjen står opp for 

seg selv og et mangfoldig samfunn under fanen “This is how I roll”. Brakar deler kampanjen 

med de andre kollektivselskapene som ønsker å bruke denne og med fylkeskommunen. 

Kampanjen som i stand som et resultat av at fylkesrådet inviterte og utfordret 
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kollektivselskapene til å bidra til det antirasistisk arbeidet i Viken. (Ingen kan gjøre alt. Alle kan 

gjøre noe)  

De videregående skolene er en svært viktig i anti-rasistisk sone arbeidet og her er det 

igangsatt flere satsinger. Dette vil være et samarbeid mellom områdedirektører, rektorer, 

lærere, rådgivere og minoritetsrådgivere. Dette knyttes opp mot allerede eksisterende 

planverk som:  

• Opplæringsloven kap 9a  

• Helsefremmende skoler  

• Læring og ledelse Vikenskolen  

Ved alle de videregående skolene skal det også gjennomføres en kartlegging av opplevd og 

systematisk rasisme som bygger på eksisterende undersøkelser som elevundersøkelsen Ung 

data.  

Om kort tid setter vi også i gang arbeidet sammen med virksomhetene, med å synliggjøre 

satsingen Viken som antirasistisk sone på alle fylkeskommunens lokasjoner.  

Kompetanse er noe av det viktigste grunnlaget for arbeidet med antirasisme og i arbeidet 

med mangfold ses det nå på ulke tilnærminger til hvordan vi kan jobbe målrettet med 

kompetansebygging på mangfold og anti-rasisme i organisasjonen. Dette arbeidet er også 

koblet til temastrategien Like muligheter som kommer til behandling. 
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3. Håkon Tolsby (Sp) om uttesting av proaktiv trafikkstyring på 

fylkesvei 120 i Lillestrøm 

Spørsmål: 

Uttesting av smarte løsninger for samferdsel har vært etterspurt i Komite for samferdsel både 

i Samferdselsstrategien og i høring til NTP. 

På Viken sine nettsider leser jeg at Viken har igangsatt et samferdselsprosjekt for Proaktiv 

trafikkstyring på fylkesvei 120 i Lillestrøm. 

Kan Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, redegjøre for dette prosjektet til fylkestinget. 

Hvilke effekter ser man for seg at en slik løsning kan ha for bedre fremkommelighet og vil det 

endre behovet for investering i ny infrastruktur som veier? 

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes 

Det vises til sak 2020/82481-50 med spørsmål om redegjørelse av pilotprosjektet Proaktiv 

trafikkstyring fv 120 Lillestrøm, hvilke effekter løsningene kan ha for fremkommelighet og om dette vil 

endre behovet som ny infrastruktur i veier.  

Med dette prosjektet vil Viken finne fram til nye og smarte teknologiske løsninger som bidrar til å øke 

andelen kollektivreisende og hensynta bruk av areal på en bærekraftig måte. Løsninger skal muliggjøre 

mindre arealbruk. Det antas at løsningen vil være mer kostnadseffektive enn for eksempel 

tradisjonelle løsninger som å bygge kollektivfelt.  

Det er flere strekninger i Viken med dårlig framkommelighet for busstrafikken, der det hverken er 

økonomisk eller praktisk mulig å løse alle framkommelighetsproblemer med bygging av kollektivfelt. 

På Fv. 120, Nedre Rælingsvei, i Rælingen kommune, har bussen utfordringer med framkommelighet i 

morgenrushet som skyldes lang bilkø inn mot rundkjøringen med rv. 159. Samferdsel mener denne 

strekningen er egnet for etablering av «Elektronisk bussfelt», der signalregulering gjør det mulig for 

bussen å kjøre forbi en bilkø ved å bruke motgående kjørefelt. Det er derfor igangsatt et prøveprosjekt 

med dette tiltaket som blant annet medfører bruk av veitrafikksignalanlegg.  

Løsningen er hentet fra Sveits og Viken er, hva vi kjenner til, de første til å teste dette utover det ene 

kjente tilfellet. Prosjektet er organisert med dedikerte ressurser fra Vikens fagmiljøer innen 

Samferdsel, supplert ekspertkompetanse fra NTNU der Julija Glisovic fra Fremtidens transporter er 

prosjektleder.  

Det er gjennomført en trafikkanalyse som viser at bussen kan spare reisetid i rushtopp. I juni 2021 ble 

det gjennomført en test ved bruk av manuell dirigering, der resultatet viste ingen 

trafikksikkerhetsutfordringer - og at trafikkdeltakere handlet i samsvar med planlagt trafikkavvikling.  

Pilotprosjektet forutsetter godkjenning av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Prosjektgruppen har høst 

2021 gjennomført en grundig analyse og laget et omfattende underlag. Rapporten beskriver bakgrunn, 

prinsipp, prosess for løsningsutvikling, planforslaget og metode for evaluering av tiltaket. Forventet 

fremdrift videre er behandling av søknad i Vegdirektoratet frem mot påske og prosjektgruppe er i gang 

med planlegging av byggefase av vegkantutstyr. Tidligst bygging med tilpasninger og teknisk utstyr 

forventes høst 2022/2023.  
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Hvis erfaringene fra piloten er positive, kan det være aktuelt å vurdere utvidelse av strekningen for å 

oppnå større tidsgevinster for busstrafikken og eventuelt gjøre tiltaket permanent.  

Prosjektet er det eneste innenfor infrastruktur i en fersk rapport, der KPMG og Norconsult på oppdrag 

fra Statens vegvesen har beskrevet «Bærekraftig mobilitet, kunnskap om innovative tiltak». 
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4. Solveig Schytz (V) om praksis for rustesting ved videregående skoler 

i Viken 

Spørsmål: 

Vi er blitt kjent med at på internatet ved Kongsberg videregående skole, må elevene i tillegg 

til vanlig husleiekontrakt signere en tilleggskontrakt der de må gi et forhåndssamtykke til å 

avlegge urinprøve ved mistanke om rusbruk, at internatrommet kan gjennomsøkes av politiet, 

og eleven kan utvises.  

I Moss avis leste vi før jul at flere elever ved Malakoff videregående skole i Moss føler seg 

presset til å avlegge urinprøve for rustesting da skolen mistenkte rusbruk.  

Jamfør riksadvokatens rundskriv av 9.april 2021 kan ikke en gang politiet kreve urinprøve ved 

mistanke om rusbruk. Kunnskapsdepartementet har også gjort det klart at skoler og 

læresteder ikke har lovhjemmel til å kreve rustesting av elever, og at dersom elever skal avgi 

urinprøve i forbindelse med rustesting, må det foregå på frivillig basis etter at det foreligger et 

informert samtykke fra eleven, samt at det ikke skal gis negative sanksjoner overfor elever 

som ikke ønsker å la seg teste.  

På bakgrunn av dette er vi bekymret for praksisen knyttet til rustesting ved videregående 

skoler i Viken. 

Spørsmål: Hva vil fylkesråden for utdanning gjøre for å sikre at praksisen ved Vikens 

videregående skoler er i tråd med norsk lov? 

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus 

Fylkesråden for utdanning og kompetanse forventer at praksisen ved de videregående 

skolene i Viken er i tråd med norsk lov. Skoler har ikke lovhjemmel til å kreve rustesting av 

elever. Det er kun politiet eller andre som har hjemmel til dette i straffeprosessloven, som 

kan utføre det. Det betyr at skolen ikke kan kreve at elever gir urinprøver selv om skolen har 

mistanke om at eleven er ruset eller har med seg rusmidler på skolen.  

Skolen bør unngå å bruke samtykke for å utføre rustesting, og slike samtykker må brukes med 

stor varsomhet ettersom det er en skjevhet i maktbalansen mellom elever og skole/lærere. 

Hvis skolen velger å bruke et samtykke fra eleven som grunnlag for frivillig rustesting, 

forutsetter det at eleven har gitt samtykket frivillig og at det er et informert samtykke. 

Det er ikke lov å knytte sanksjoner eller true med sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å 

la seg teste. Elevene trenger heller ikke å oppgi noen grunn til hvorfor de ikke vil la seg teste.  

Fylkesråden for utdanning og kompetanse vil sørge for at dette tas opp i dialogmøte mellom 

områdedirektørene og rektorene, og at dette inngår i internkontrollen for å sikre at 

regelverket blir fulgt. 
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5. Benedicte Lund (MDG) om konfliktdempende tiltak i forbindelse 

med jakt på ulv 

Spørsmål: 

Fylkestinget har utnevnt 4 av 5 oss representanter til rovviltnemda region 4, som utgjør en av 

to nemder med ansvar for vedtak forvaltning av den norske ulvestammen. Nå pågår jakt på 

ulv innenfor «ulvesona», der departementet har gitt utsatt frist for fellingene frem til 1/3 som 

er 15 dager inn i yngletiden til ulvestammen vår.  

Hovedargumentet for utvidelsen av jakta er konfliktdemping. Mange vil imidlertid hevde at 

fellingene som pågår nå tvert i mot er sterkt konfliktskapende.  

Kan Viken fylkesting gi innspill eller støtte til konfliktdempende tiltak som ikke omfatter 

felling? 

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil 

Generelt vil jeg si at forvaltningen av store rovdyr ofte skaper sterke meningsutvekslinger og 

er følelsesladet.  

Fylkesråden er kjent med at rovviltnemndene i region 4 og 5 har ekstra fokus på at 

konfliktnivået i rovviltforvaltningen blir så lavt som mulig. Jeg anser nemndene sin anmodning 

om å vise respekt for de meningsforskjeller som finnes i samfunnet, som viktig for å kunne ha 

en åpen og kunnskapsbasert forvaltning  

Utover rollen som fylkeskommunen har i rovviltnemndene, er ikke vi et organ i regional eller 

nasjonal rovviltforvaltning. Jeg som fylkesråd kan derfor ikke se at Viken fylkeskommune har 

virkemidler til å jobbe aktivt med å finne alternative konfliktdempende tiltak, utover å støtte 

opp om rovviltnemndenes anmodninger.  

Mitt ønske er derfor at rovviltnemndenes vedtak aksepteres ut fra de faglige vurderinger som 

gjøres der, og at nemndene får handlingsrom til å utøve sitt virke i tråd med gjeldende 

forvaltningsplaner og nasjonal politikk. Rovviltnemdene kan oppfordres til å ha ekstra fokus 

på problemstillingene i arbeidet med nye regionale forvaltningsplaner for rovvilt. 
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6. Øyvind Solum (MDG) om skogsbilveier 

Spørsmål: 

Det planlegges nå bygging og oppgradering av 6,4 km skogsbilvei i Sørmarka mellom Siggerud 

og Langhus. Dette er likevel bare ett av mange tilsvarende prosjekter av større eller mindre 

omfang som planlegges i marka og andre steder.  

Mange slike veier har naturligvis gode begrunnelser og kan iblant også skape bedre tilgang for 

friluftsliv. Andre ganger er det motsatt, at attraktive turområder, med store frilufts- og 

naturverdier mister mye av sin verdi. Vi i MDG er derfor bekymret for at stadige flere områder 

fragmenteres med store inngrep uten at det er tilstrekkelig vurdert hva som blir den samlete 

belastningen, og om det er mulig å finne løsninger med mindre inngrep. At slike veier ikke 

behandles etter plan- og bygningsloven er også en stor svakhet, som gjør 

helhetsvurderingene kan bli svakere enn ved andre byggeprosjekter.  

Når vi har sett gjennom saker om skogsbilveier, traktorveier osv ser vi at fylkeskommunen 

vanligvis ikke har en rolle i dette, annet enn om slike prosjekter eventuelt kan komme i 

konflikt med kulturminnevern. Dette fremstår som underlig da vi også har ambisjoner og et 

ansvar knyttet til blant annet bærekraft, folkehelse, regionale planer og kommunale planer. Vi 

kan tidvis komme med innsigelser om relativt små forhold i mange av kommunene våre, men 

forholder oss knapt nok til ganske betydelige skogs- og landbruksveier, selv om de kan ha 

store konsekvenser.  

Er fylkesrådet enig i at det ville vært ryddigere om også skogsbilveier og lignende ble 

behandlet etter PBL, med ordinære prosesser i kommuneplan og tilhørende arealplaner? 

Er fylkesrådet enig i at det også innenfor skogsektoren ikke bare er kulturminner som er 

relevant for fylkeskommunens samfunnsmål, sånn at det kunne være rimelig at vi også uttalte 

oss til slike prosjekter knyttet opp folkehelse, naturverdier, næringsutvikling og andre mål i 

regionale planer eller fylkeskommunale strategier eller vedtak?  

Hvordan vurderer fylkesrådet mulighetene til å forsterke fylkeskommunens påvirkning på 

saker som dette?  

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil 

Først – i vår landbruksstrategi sier vi tydelig at skogbruket er en viktig bidragsyter til det 

grønne skiftet. Viken vil stimulere til avvirkning av skog på best mulig tidspunkt for kvalitet på 

tømmeret og god karbonbinding. Da må det legges til rette for ny industri og transport av 

tømmer på vei, med båt og med jernbane. Skogsbilveier er også viktig for økt bærekraftig 

avvirkning av skog i Viken.  

Kommunene kan i dag gi rettslig bindende bestemmelser og formål for Landbruks-, natur- og 

frilufts-områder enkeltvis til L, N eller F gjennom reguleringsplan, men ikke gjennom 

kommuneplanens arealdel. Det ligger med andre ord virkemidler allerede i plan- og 

bygningsloven dersom reguleringsplan tas i bruk.  



11 
 

Dersom skogsbilveier skal avklares gjennom plan etter plan- og bygningsloven kreves 

lovendring. Ut fra et landbruksperspektiv vil man trolig hevde at dette ikke er hensiktsmessig 

blant annet fordi tidsbruken og plan- og prosesskostnadene ikke vil stå i forhold til omfanget 

av tiltaket. 

Da vil jeg peke på at det ihht gjeldende Forskrift om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier vektlegger at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som 

skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger, og at det samtidig skal legges vekt på hensynet til 

miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for 

flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 

Derfor bør potensialet innenfor det regelverket vi har i dag først ses på.  

Fylkeskommunen kan også i dag gi innspill ut ifra andre fagområder enn kulturminne, men er 

ikke garantert å bli hørt. Et alternativ kan være å vurdere endring i Forskrift om planlegging og 

godkjenning av landbruksveier. En endring her kan gi fylkeskommunen mulighet til å bli hørt 

ut ifra flere fagperspektiver, men vil ikke gi innsigelsesmulighet. En slik endring vil også være 

en krevende prosess. 

  



12 
 

7. Ida Julsen (MDG) om prosjekt for ålegrasenger i Oslofjorden og 

fylkesrådets videre arbeid for fjorden 

Spørsmål: 

I Viken har vi ambisjon om å skulle lede an og ta ansvar for å redde Oslofjorden. Oslo 

kommune har nå, sammen med NIVA startet et prosjekt for å kartlegge og se på mulighet for 

restaurering av ålegrasenger i Indre Oslofjord. Rapporten «Potensiale for restaurering og 

reinintroduksjon av ålegrasenger i Oslofjorden, og mulighetene dette kan gi for 

klimatilpasning, karbonopptak og lagring» ble publisert 31. januar i år. 

Vi er alle kjent med den alvorlige situasjonen det er for Oslofjorden. Ålegrasenger er en svært 

viktig marin naturtype som må ivaretas og reetableres. I tillegg er det også helt nødvendig 

med ganske mange andre omfattende tiltak. Derfor var det viktig for MDG at det i budsjett 

2022 ble enighet om fjordsatsing og at fylkeskommunen skal spille en mer aktiv rolle i 

arbeidet. 

Når skal fylkesrådet legge fram sak om hvordan fylkeskommunen skal spille en mer aktiv rolle 

i samarbeid, for å bedre tilstanden i og rundt oslofjorden?  

Hvordan er avsatte midler på 1,5 mill årlig gjennom perioden for å styrke innsatsen for 

Oslofjorden planlagt å brukes? 

Hvordan er Vikens videre pådriverrolle tenkt? 

Hvordan vil en oppløsning av Viken påvirke det videre arbeidet for å redde Oslofjorden?  

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil 

Årsaken til krisen i Oslofjorden er sammensatt og virkemidlene er spredd på mange sektorer i 

en stor geografi. Tiltakene som er nødvendige er veldig kostbare. Ingen enkeltaktør kan løse 

situasjonen alene.  

Ut fra vår samfunnsutviklerrolle og som regional vannforvaltningsmyndighet er det naturlig at 

Viken fylkeskommunene tar initiativ til samordning.  

Fylkesrådsleder løftet derfor saken til Østlandssamarbeidets representantskap og der er vi 

enig om at situasjonen i Oslofjorden er en felles utfordring og krever samarbeid framover.  

Mandag 14. februar deltok jeg sammen med fylkesrådsleder i ekstraordinært møte i 

Oslofjordrådet som ledes av klima- og miljøministeren. Fylkesrådsleder fremhevet behovet for 

bedre koordinering og tett samarbeid, og at hele geografien i nedbørsområdet må involveres i 

arbeidet. I tillegg tok hun opp viktigheten av riktig organisering og godt kunnskapsgrunnlag, 

samt mulighetene for næringsutvikling som kan gagne fjorden.  

Det er mange aktører som er opptatt av Oslofjorden nå, og det er mange som tar initiativ. 

Fylkesrådet er opptatt av felles innsats over tid som er viktig, for å sette inn konkrete tiltak. 
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Derfor bidrar vi nå bl.a. til at det er dialog mellom Østlandssamarbeidet, Osloregionen og 

ordføreroppropet initiert fra Horten og Færder.  

Fylkesrådet vil følge opp fylkestingets vedtak om sak om fjordsatsingen til fylkestinget før 

sommeren. Der vil det framgå hvordan fylkesrådet mener vi best bruker egne ressurser i 

arbeidet de neste årene.  

Jeg har også funnet rom for å finansiere Viken fylkeskommunes deltakelse i videreføringen av 

Frisk Oslofjord, nye tre år med kunnskapsinnhenting, teknologiutvikling og kunnskapsdeling til 

elever rundt fjorden.  

Min opplevelse er at det er et stort engasjement hos mange til å gjøre noe med situasjonen i 

Oslofjorden, og det gir håp om forbedring. 
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8. Kristin Antun (MDG) om skolen etter korona  

Spørsmål: 

Tidligere har jeg stilt spørsmål om hvordan Viken fylkeskommune vil følge opp rapporten 

«skolen etter korona» som kom i sommer. Da var svaret blant annet at vi da fortsatt var midt 

oppi pandemien. 

Jeg forstår at situasjonen nå er krevende for både lærere og elever, med mye smitte, fravær 

og usikkerhet. Det er en situasjon vi må ta på alvor. Samtidig er vi ute av pandemien på den 

måten at det ikke lenger er smitteverntiltak på plass, og at korona skal behandles mer som 

andre vanlige forkjølelses-/influensasykdommer. Elevene våre har hatt 2 år i en veldig spesiell 

situasjon, og vi har ansvar for å følge dem opp inn i en mer normal skolehverdag. 

Spørsmål: 

1 Hvordan jobber Viken fylkeskommune med å kartlegge hvilke konsekvenser pandemien og 

tiltakene har hatt for våre elevers læringsutbytte, trivsel og psykiske helse? Og i forlengelsen 

av dette, hva gjør vi for å avbøte negative konsekvenser? 

2 Hvordan jobber Viken fylkeskommune med å følge opp lærerne nå som det er mye smitte, 

mye fravær og lite tiltak? 

Så forstår jeg også at dette er store spørsmål, som vanskelig kan svares ut i et kort innlegg, og 

vil være glad for om dette blir lagt fram som en sak for utdanningskomite og fylkesting snart. 

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus 

Innledningsvis vil jeg si at det er viktige spørsmål representanten Antun fra MDG stiller, da en 

opplæring av høy kvalitet for alle elever er fylkesrådens høyeste ambisjon. Denne ambisjonen 

gjelder med eller uten pandemiens påvirkninger. Fra en normalsituasjon, inn i nedstenging og 

deretter inn i periodene med ulike trafikklysnivåene i skolen, er vi nå inne i den fasen der vi 

beveger oss tilbake mot en normalsituasjon. I denne fasen er det både gledelig og 

beundringsverdig å se at skolene bedre enn noen gang er i stand til å utnytte fleksibiliteten og 

finne gode løsninger både for elever og ansatte. Med dette som bakteppe vil jeg i det 

følgende svare ut spørsmålene fra representanten Kristin Antun, vedr. skolen etter korona.  

1. Hvordan jobber Viken fylkeskommune med å kartlegge hvilke konsekvenser pandemien og 

tiltakene har hatt for våre elevers læringsutbytte, trivsel og psykiske helse? Og i forlengelsen 

av dette, hva gjør vi for å avbøte negative konsekvenser?  

Det forsterkede blikket på utfordringene knyttet til elevenes læringsutbytte, trivsel og 

psykiske helse som følge av pandemien, gjelder for Viken fylkeskommune som for øvrige 

skoleeiere. I den forbindelse ble elevene i Elevundersøkelsen høsten 2021 bedt om å ta stilling 

til i hvilken grad koronapandemien påvirker skolehverdagen deres negativt. Svarene fra 

elevene i Viken gir verdien 3.4, på en skala fra 1 til 5, der 1 er mest positivt og 5 er mest 

negativt. I tilsvarende målinger fra alle fylker samlet, har elevene gitt verdien 3.7, noe som 
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betyr at elevene i alle fylker altså opplever å ha blitt mer negativt påvirket enn elevene i 

Viken.  

En forklaring på dette kan være at skolene i Viken har vært spesielt gode på tilrettelegging 

under pandemien. Elevene fikk også ta stilling til om koronapandemien hadde påvirket 

skolehverdagen positivt. På dette spørsmålet ga elevene i Viken samme verdi som elevene 

nasjonalt gjorde; 1,9. Det er en liten gruppe elever som har bedre læringsbetingelser når 

opplæringen er digital eller foregår i mindre grupper.  

Likevel er det en viktig del av bildet at Viken er det fylket, nest etter Oslo, med størst andel 

skoler som har vært stengt eller delvis stengt på grunn av koronapandemien. Ser vi dette 

sammen med en undersøkelse gjort av Utdanningsspeilet, der et stort flertall av lærere oppgir 

at overgangen til digital undervisning var mest utfordrende for elever på et lavt faglig nivå og 

for sårbare elever, er det derfor grunn til å ha en spesiell årvåkenhet på dette.  

Da dette er felles nasjonale utfordringer, er det derfor innført statlige tilskuddsordninger for å 

avbøte negative konsekvenser etter pandemien. I løpet av 2020 og 2021 har Viken mottatt ca 

70 millioner kr i tilskuddsmidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

til tiltak for fullføring av videregående opplæring. Midlene er forvaltet av administrasjonen i 

henhold til kriteriene og er tildelt skolene for styrkingstiltak som intensivopplæring, 

sommerskole eller forebyggende tiltak i skolen for at elevene skal fullføre og bestå sin 

videregående opplæring. Denne tilskuddsordningen er ikke videreført i 2022, men 

fylkeskommunen har fortsatt ca 18 millioner kroner igjen til disposisjon som vil benyttes til å 

videreføre tiltakene også i 2022. Tilbakemeldingene fra skolene er at disse midlene både 

under og mot slutten av pandemisituasjonen har vært avgjørende for å kunne fange opp og 

hjelpe elever med ekstra oppfølgingsbehov, spesielt innenfor intensivopplæring.  

I løpet av 2020 og 2021 mottok Viken også ca 25 millioner kr i tilskuddsmidler fra 

Utdanningsdirektoratet for styrkingstiltak rettet mot sårbare unge. Disse midlene er direkte 

knyttet til tiltak for å ta igjen tapt progresjon i opplæringen som følge av pandemien. Midlene 

ble tildelt skolene med utgangspunkt i elevantall per skole, og var ikke behovsprøvd. Skolene 

har hatt stort handlingsrom i benyttelsen av midlene og har omsatt disse til tiltak på individ 

eller gruppenivå, basert på kunnskap om ungdommenes behov. Vi har sett et bredspektret 

sett at aktiviteter som strekker seg fra sommerskole og intensivopplæring til leksehjelp, økt 

bruk av lærere, miljøarbeidere/sosialarbeidere m.m.  

Denne tilskuddsordningen er videreført og Viken har for 2022 mottatt ca.16 millioner kroner i 

tilskuddsmidler til tiltak for sårbare barn og unge. Som nevnt innledningsvis har mange skoler 

vist seg fleksible og løsningsorienterte, og det vil derfor fortsatt legges opp til et betydelig 

lokalt handlingsrom for mange av tiltakene.  

I juni 2021, sak 60/2021: Årsrapport og årsregnskap 2020 for Viken fylkeskommune og 

disponering av overskudd, bevilget fylkestinget 9 mill kr til en Vikenpakke 2 for å sikre en 

ekstra innsats overfor lærlinger og elever for å bidra til gjennomføring av videregående 

opplæring i pandemitiden. Midlene ble sett i en helhetlig sammenheng med ovennevnte 

statlige tilskudd for sårbare unge. Av dette ble 6 mill. kr tildelt fem skoler med særlig sårbare 
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elever, som fikk vedtak om utvidet rett til videregående opplæring. Midlene er i sin helhet 

tildelt for skoleåret 2021/2022.  

Videre ble 2 millioner tildelt for styrking av tiltaket "Aktiv å vei mot læreplass" som er et 

samarbeidstiltak med Nav, og 1 mill. kr ble tildelt for styrking av lærlinger med behov for 

ekstra opplæringstiltak som et resultat av manglende opplæring knytta til pandemien. 

Midlene er tildelt for 2021/2022.  

2. Hvordan jobber Viken fylkeskommune med å følge opp lærerne nå som det er mye smitte, 

mye fravær og lite tiltak?  

Som nevnt innledningsvis, er fasen vi er inne i, krevende for både ledere, lærere og elever, da 

samfunnet på alle arenaer – også i skolene – må håndtere en periode med mye smitte og 

fravær og utfordringer som følger av dette.  

I forhold til ansatte i skolen, gjøres det gjøres lokale vurderinger etter situasjonen ved den 

enkelte skole og det er viktig å understreke at smittetrykket varierer veldig internt i Viken og 

skolene imellom. Den generelle tilbakemeldingen (uke 7) er at fraværet er på vei ned både 

blant ansatte og elever. Uke 8 og 9 er vinterferie-uker og kan potensielt endre dette bildet, 

men det må vi avvente.  

For å sikre at elevene får god opplæring også i fasen vi er inne i, har Viken fylkeskommune 

etter dialog med rektorer og virksomhetsledere, tatt i bruk avtalen om utvidet kompensasjon i 

forbindelse med koronapandemien som er fremforhandlet mellom KS og 

hovedsammenslutningene. Denne avtalen har som formål å mobilisere ekstra arbeidskraft der 

fraværet er stort for å sikre forsvarlig drift. Det er videre et viktig formål med avtalen å 

forhindre at arbeidstakere utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger som følge av 

merarbeid.  

Det ble 18. januar sendt ut et notat til skolene med informasjon vedrørende avtalen, og det 

partene i Viken fylkeskommune har blitt enige om i forhold til virkeområde og praktisering av 

avtalen. Som på øvrige områder i Viken, er det også her ønske om en god dialog mellom 

partene og ledere som tar eierskap til dette. Administrasjonen har løpende dialog med 

skolelederne og organisasjonene rundt avtalen. Erfaringene så langt er at rektorene gjør gode 

vurderinger og at avtalen blir godt håndtert. Gitt ulikt smittetrykk kommer også avtalen ulikt 

til anvendelse ved skolene våre.  

Videre vil fylkesråden også å trekke frem det systematiske arbeidet som er gjort innenfor HMS 

og inkluderende arbeidsliv – IA - i denne saken. Et overordnet mål i handlingsplanen for HMS, 

IA og miljøstyring er følgende: «Viken fylkeskommune jobber forebyggende og systematisk 

med HMS og IA, både på system og individnivå, for å sikre et forsvarlig og helsefremmende 

arbeidsmiljø. Det systematiske HMS og IA-arbeidet tydeliggjøres gjennom felles rammeverk 

og særskilte satsingsområder»  

Det overordnede målet er støttet opp av delmål med tilhørende tiltak og to av disse går 

direkte på arbeid med sykefravær, ett på organisasjonsnivå og ett på individnivå:  
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På organisasjonsnivå handler målet om å ha kunnskap om eget sykefravær og risikofaktorer i 

det organisatoriske, psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet og å kunne bruke denne 

kunnskapen som grunnlag for en systematisk tilnærming til forebygging av sykefravær.  

På individnivå handler målet om å ha god sykefraværsoppfølging som kan bidra til å få 

sykmeldte raskere tilbake i jobb, i tråd med Vikens egen rutine med veileder for arbeid med 

sykefraværsoppfølging.  

**********************************************  

Avslutningsvis vil fylkesråden understreke at vi vil følge situasjonen videre, gjennom en åpen 

og konstruktiv dialog med skolene våre, der lærere, ledere og andre ansatte hver dag gjør en 

solid og profesjonell innsats for at ungdommene våre skal få en best mulig videregående 

opplæring, der et trygt og godt skole- og læringsmiljø med trygge relasjoner elevene imellom 

og relasjonene mellom elevene og voksenpersonene i skolen er et av de viktigste 

virkemidlene.  

Som en del av videre dialog og arbeid ser vi fram til å få presentert tilstandsrapporten for 

2021, da denne vil gi presise tilbakemeldinger på en rekke andre nøkkelområder ved elevenes 

læringsprogresjon og trivsel, samt en rekke andre medvirkende faktorer.  

Fylkesråden anser med dette å ha gitt et fyllestgjørende svar på spørsmålene fra 

representanten Antun. 
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9. Kristoffer Robin Haug (MDG) om arbeidet med å følge opp 

budsjettvedtak om kollektivtransporten 

Spørsmål: 

I budsjettbehandlingen før jul ble følgende punkt vedtatt: 

"Prosjekt få folk til å reise kollektivt igjen og redusere bilbruken: 

Verbalforslag: Fylkestinget ber fylkesrådet i samarbeid med kollektivselskapene legge fram en 

tiltakspakke for å redusere bilbruken og øke antallet kollektivreiser i Viken. Fylkesrådet bes 

også ta disse målene og tiltakene med seg inn i arbeidet med Oslopakke 3." 

Nå ser det ut til at vi går mot en ny situasjon i koronatilstanden, og folk kan igjen reise 

kollektivt. Samtidig har mange kommet ut av gamle, gode vaner, og vi vet det tar tid å bygge 

nye vaner. Det er altså en stor oppgave å legge til rette for at kollektivt blir en mer attraktiv 

reisemåte, og denne oppgaven haster det å løse. Det å få opp kollektivandelen og ned privat 

bilkjøring er helt avgjørende for å nå både klimamålene og trafikkmålene våre. 

1. Hvordan jobber fylkesrådet med å følge opp dette punktet? 

2. Vil fylkesrådet legge fram en sak til marsmøtet om hvordan vi skal øke antallet 

kollektivreiser og redusere bilbruken? 

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes 

Som fylkestingsrepresentanten påpeker, har pandemien svekket kollektivtrafikken og styrket 

bilens attraktivitet. Det må jobbes bredt for å kunne nå tilsvarende kollektivandeler som før 

pandemien. Fylkesrådet følger opp på flere måter.  

Fylkesrådet har tidligere i måneden sammen med KS henvendt seg til staten for å få statlig 

bistand og samarbeid i en overgangsperiode etter pandemien. Oslo og Viken vil også fortsette 

den direkte dialog mot departementet fra i høst.  

Fylkesrådet arbeider kontinuerlig med å finne løsninger for å opprettholde et godt 

kollektivtilbud i perioden etter pandemien, og vil orientere fylkestinget om status for dette 

arbeidet i mars-møtet. En ny oppdatering er planlagt i juni basert på oppdaterte prognoser og 

avklaringer om statlig politikk i forbindelse med i revidert nasjonalbudsjett. 

for kollektivtrafikken og annen grønn mobilitet som en oppfølging av fylkestingets vedtak i 

desember. Ruter skal besvare oppdraget innen 17. mars. Fylkesrådet tar sikte på en bredere 

gjennomgang av virkemiddelbruken i junimøtet.  

Det er særlig Oslorettede arbeidsreiser som ser ut til å være langvarig rammet av reduserte 

kollektivandeler og økt biltrafikk. Fylkesrådet har tatt denne problemstillingen med seg inn i 

pågående forhandlinger om reviderte Oslopakke 3 avtale, der midler til drift av 

kollektivtrafikk, utbygging av kollektivinfrastruktur som Fornebubanen, nytt signalsystem for 
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T-banen og bane/kollektivløsning Nedre Romerike må avstemmes i forhold til fremtidige 

bompengeinntekter.  

Gjennom Oslopakke 3 benyttes i 2022 ca. 450 mill. kr av bompengeinntektene til drift av 

kollektivtilbudet i Akershus. Videreføring av midler til drift av kollektivtilbudet har vært 

prioritert selv om bompengeinntektene i Oslopakke 3 pr i dag er lavere enn det som ble 

forutsatt da gjeldene avtale ble fremforhandlet i 2016-2017, noe som skaper 

finansieringsutfordringer.  

Fylkesrådet har sammen med Oslo hatt løpende dialog med Ruter om behovet for å utvikle 

nye billettprodukter i kjølvannet av pandemien, og en pilot for mer fleksibel ordning er under 

uttesting. Piloten gjøres i samarbeid med Brakar og ØKT. 
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10. Balder Alvær Olafsen (SV) om eksamen som vurderingsform 

Spørsmål: 

1. Hvordan mener fylkesråden eksamen fungerer som vurderingsform?  

2. Mener fylkesråden at det er på tide å se på alternative vurderingsformer til eksamen? 

3. Hvilke effekter mener fylkesråden har kommet ut av at vgs i Viken har vært uten eksamen i 

tre år på rad?   

4. Hvordan vil fylkesråden stille seg til en eventuell prøveordning i Viken for ny 

vurderingsform? 

Svar fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus 

1.  

Fylkesråden for utdanning og kompetanse er pedagogisk sett opptatt av at eksamensformene 

bør endre seg i takt med samfunnet og er dermed positiv til andre eksamens- og 

vurderingsformer enn de mer tradisjonelle. Dagens varierte eksamensformer (skriftlig, 

muntlig, muntlig-praktisk og praktisk) gir muligheter for å vise ulike kompetanser. Eksempelvis 

tverrfaglig praktisk eksamen mener fylkesråden er godt egnet til å vise kompleks kompetanse. 

2.  

Både mappeeksamen og hjemmeeksamen vil kunne være fremtidige eksamensformer i 

videregående opplæring, men fylkesråden mener også at elever vil ha godt av å gjennomføre 

noen gode, tradisjonelle eksamensformer, da dette også gir en slags utvikling og anvendbar 

kompetanse hos elevene.  

Samtidig er fylkesråden opptatt av at vi ikke skal ha eksamensformer som mest av alt måler 

dagsform, evnen til å mestre stress og gjengi kunnskap, slik noen av de mest tradisjonelle 

eksamensformene gjør. En ideell eksamen bør blant annet måle evnen til å analysere, trekke 

egne slutninger og vurdere. 

3.  

En effekt av avlyst eksamen er at skolene/lærerne har fått brukt skoleåret fullt ut til 

undervisning av elevene. 

En annen effekt er at elevene i denne perioden har gått glipp av eksamenstrening som er 

nyttig som forberedelse til videre studier. 

4.  

Med innføringen av nye læreplaner for LK20 ser fylkesråden at det vil være gode muligheter 

for at skolene/lærerne prøver ut andre vurderingsformer underveis i opplæringen, men på 

det nåværende tidspunkt mener fylkesråden at det ikke kan skje en utprøving av andre 

eksamensformer i Viken. Det er en tidkrevende planleggings- og søknadsprosess å søke 
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Utdanningsdirektoratet om slike forsøk, og vi vil ikke ha tid og ressurser til dette, gitt et 

vedtak om oppløsning av Viken. 
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11. Tobias Langås Handeland (Rødt) om bussleverandøren Solaris 

Spørsmål: 

Tidligere i februar kunne Dagsavisen rapportere om at bussleverandøren Solaris som skulle 

levere over 180 elektriske busser i Oslo var involvert i produksjon av tjenester på okkupert 

jord i strid med folkeretten. Solaris eies av CAF og de utvider og driver forstadsbanen 

Jerusalem Light Train som kobler sammen ulovlige bosettinger med Vest-Jerusalem.   

I fjor vedtok fylkestinget at Viken skulle stille klare krav ved innkjøp av varer og tjenester. Et av 

de klare kravene var at vi ikke skulle kjøpe varer og tjenester som var produsert på okkupert 

jord i strid med folkeretten, uansett hvor i verden det måtte være.   

Det var Unibuss som fikk i oppdrag å levere disse bussene til Ruter Oslo, men som vi vet er det 

ikke utenkelig at Solaris vil kunne bli brukt i Viken.  

Vi stiller fylkesråden dermed følgende spørsmål: 

• Brukes Solaris på noen av busstrekningene i Viken?  

• Og hvilke virkemidler har fylkesrådet for å fange opp at våre leverandører ikke er 

involverte i produksjon av tjenester på okkupert jord i strid med folkeretten? 

Svar fra fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes 

Vikens anskaffelsesstrategi forplikter fylkeskommunen ved inngåelse av kontrakter i egen 

organisasjon og ikke i våre selskaper.  

Det er i dag et fåtalls busser fra Solaris som kjører i Ruters og Brakars ansvarsområder. Ruter 

og Brakar er ikke part i denne transaksjonen, og eier generelt ingen transportmidler selv. 

Ruter har også tildelt to nye kontrakter i Oslo til Unibuss i november 2021. De to nye 

kontraktene har først oppstart på kjøringen i april 2023 og i disse skal Unibuss benytte 

elbusser fra Solaris. På disse to kontraktene er det tre linjer som skal kjøre i Viken (Bærum).  

Som et tiltak for å bidra til at Ruters leverandører er bevisst hvordan deres leverandører kan 

være involvert i brudd på menneskerettighetene og folkeretten, og gjøre valg som er i tråd 

med åpenhetsloven, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Ruters retningslinjer, har Ruter 

i nye kontrakter innført et krav om innledende aktsomhetsvurderinger.  

Som fylkesråd med ansvar for kollektivtrafikken er dette et viktig tema for meg, og jeg vil 

fortsette dialogen med selskapene om dette. 
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12. Eivind Hoff-Elimari (MDG) om skogsforvaltning 

Spørsmål: 

Fylkesordfører, 

FNs bærekraftsmål nr. 15 sier bla. at vi skal beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig 

bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning og stanse tapet av artsmangfold.  

Det kommer en sak om naturmangfoldsplan til fylkestinget i neste møte, men vi går inn i en 

tid hvor hekkingen i våre skoger er rett rundt hjørnet.  

 Skognæringen har bestemt at det ikke skal hugges skog med særlig stor tetthet om våren og 

sommeren, en anerkjennelse av problemet med hogstmaskiner som går året rundt.  Likevel 

skjer det hogst i altfor stor grad under sårbare tidspunkt på året, så dermed gjenstår 

problemet.  

I MDG er vi selvsagt klar over at mye av skogbruk- og forvaltning i Viken faller utenfor 

fylkeskommunens mandat, men skal fylket nå vedtatte bærekraftsmål må vi engasjere oss og 

fatte konkrete vedtak.  

Spørsmålet blir da til fylkesråden:  

Hva vil fylkesråden gjøre for å sikre at det ikke drives hogst i tiden da dyrene bygger reder, 

lager fødeplasser og har små unger? 

Hvordan vil fylkesråden sikre at hogst som utføres ikke utføres som flathogst, uten å bruke 

plukkhogst som gjør at dyr og planter beholder sitt livsgrunnlag, både mat, hekkesteder 

skjulesteder og ynglesteder, alt dette i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 15? 

Svar fra fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil 

Jeg er enig med representanten at FNs bærekraftsmål 15 Livet på land er et viktig mål som vi i 

fylkeskommunen skal engasjere oss i – det er viktig at vi når målet. Og det har vi også 

forpliktet oss til da fylkestingets vedtok de langsiktige samfunnsmålene i Regional 

planstrategi.  

Representanten beskriver en viktig utfordring for skogforvaltninga – at skogforvaltninga også 

skjer bærekraftig og hvor naturmangfoldet må tillegges vekt. Jeg opplever at skognæringa 

også er enig i det.  

I vår Landbruksstrategi står det at «Skogskjøtsel må være bærekraftig og skje i respekt for 

biologisk mangfold, sårbare naturtyper, vannmiljøet og befolkningens friluftsinteresser. I 

spesielt sårbare områder og i områder med spesielt stor friluftsverdi bør maskinbruken ved 

skjøtsel og hogst tilpasses slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann og 

friluftsverdiene ivaretas i størst mulig grad»  
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Fylkesrådet har høye ambisjoner for vårt biologisk mangfold. Et konkret tiltak som gjøres for å 

nå bærekraftsmål 15 er utviklingen av en temastrategi for biologisk mangfold for egen 

fylkeskommunal virksomhet. Denne får fylkestinget nå til sluttbehandling i neste møte. 

I vår egen virksomhet forvalter vi 10.000 daa skog, og derfor er jeg glad for at vi nå snart også 

får en strategi for biologisk mangfold i vår egen drift. Et bærekraftig skogbruk må f.eks. ses i 

lys av alle nye politiske føringer, slik de er vedtatt i de regionale vannforvaltningsplanene, 

landbruksstrategien og temastrategi for biologisk mangfold, samt i lys av klimapolitikken.  

Når det gjelder hogst i yngleperioden og ødeleggelse av reir i trær og på bakken generelt, er 

min oppfatning at det krever dialog med næringen, vurdering av ulike støtteordninger og 

videreutvikling av sertifiseringsordninger. Fylkeskommunen har en begrenset rolle i dette, 

men vil fortsette vårt samarbeid bl.a. med Statsforvalteren og landbruksnæringen i 

oppfølgingen av bl.a. Landbruksstrategien. 
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13. Petra Brinch (Ap) om flere oppgaver til fylkeskommunen 

Spørsmål: 

Hva slags arbeid gjør fylkesrådet for å jobbe frem at fylkeskommunene kan få flere oppgaver?  

Svar fra fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen 

Fylkesrådet har ambisjoner for det fylkeskommunale nivået, og mener det er nødvendig at vi får 

overført flere oppgaver dersom vi skal ta et større ansvar for den regionale utviklingen.  

De nye fylkeskommunene vil også være store nok til at de kan påta seg mer ansvar. Som 

fylkesrådsleder jobber jeg derfor for at flere oppgaver flyttes fra statlig til regionalt folkevalgt nivå.  

Jeg er også så heldig å ha blitt valgt som leder av KS sitt fylkesordførerkollegium, og har der sammen 

med de andre fylkesordførerne satt dette høyt på dagsorden. Det er stor enighet i kollegiet om 

nødvendigheten av å styrke det regionale nivået.  

I møte med kommunalministeren i februar løftet vi fram at arbeidet med å videreutvikle 

fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler ikke må stoppe opp selv om tvangssammenslåtte 

fylkeskommuner nå løses opp.  

Vi ba også kommunal og distriktsdepartementet ta en koordinerende rolle på tvers av 

fagdepartementene for å gjennomføre dette.  

Vi trenger ingen stor og tidkrevende reform for å gjøre dette. Vi bør heller jobbe systematisk med 

oppgaveoverføring og styrking av roller med utgangspunkt i Hurdalsplattformen.  

Både i forkant av regionreformen og tidligere er det blitt gjennomført gode utredninger som beskriver 

mange oppgaver det regionale folkevalgte nivået kan og bør ha.  

Hagen utvalget foreslo i 2018 en overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. 

Noen av disse oppgaver ble overført, men det gjenstår fremdeles oppgaver innen næring, innovasjon 

og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø som naturlig kan 

sees i sammenheng med fylkeskommunens øvrige oppgaver og samfunnsutviklerrolle.  

For eksempel er det naturlig at oppgaver, utenom tilsyn, kontroll og klagebehandling, – inkludert 

skjønnsmidlene overføres fra statsforvalteren til fylkeskommunene. Jeg mener det bør kunne skje 

innen 2024.Det bør ses på muligheten for å benytte forsøksloven for å kunne overføre noen oppgaver 

allerede i inneværende periode. 

Hurdalsplattformen legger også fram ambisjoner for en ny ordning med regionvekstavtaler, 

og dette arbeidet bør komme i gang raskt.  

Kommunalministeren ønsket å ha videre dialog om hvilket ansvar og oppgaver 

fylkeskommunene bør ha, og ba om konkrete oppspill fra kollegiet om oppgaver, myndighet, 

roller og ansvar fylkeskommunene ønsker overført.  

Det oppdraget tar vi og vi skal ha en workshop for å konkretisere oppgaver som på kort og 

lenger sikt er relevant å overføre til fylkeskommunene, for å styrke vår samfunnsutviklerrolle 

og vårt bidrag til bærekraftig utvikling i hele landet. Der vil jeg ta med meg innspill fra dere. 
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