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Rådsområde 10 Finans
Frie inntekter
Vedtatt budsjett 2021 for frie inntekter til Viken fylkeskommune beløper seg til 14,1 milliarder kr,
herav 9,16 milliarder kr i skatteinntekter og 4,94 milliarder kr i rammetilskudd. Budsjettet er senere
justert for tildelt rammetilskudd knyttet til bl.a. koronarelaterte tiltak på samlet ca. 492 mill. kr. Dette
gjelder midler til kompensasjon for inntektsbortfall i kollektivtransporten, bedriftsintern opplæring,
reasfaltering av fylkesveier og fylkesvise partnerskap for karriereveiledning.
Prognose for frie inntekter er om lag 35 mill. kr lavere enn vedtatt budsjett. Dette skyldes blant annet
at ny befolkningsprognose pr. januar 2021 medfører noe lavere inntekter i 2021 enn tidligere
befolkningsprognose og oppdatert informasjon om inntektsutjevning av skatteinntekter.
Skatteinngangen pr. mars for Viken ligger ca. 93 mill. kr lavere enn anslag for periodisert vedtatt
budsjett. Det er imidlertid for tidlig å vurdere eventuelle endringer i årsprognosen for
skatteinntekter/frie inntekter i 2021. Nye opplysninger vedrørende utviklingen vil foreligge i revidert
nasjonalbudsjett som legges fram i midten av mai.

Utbytte fra energiselskapene
Styrene i Østfold Energi og Akershus Energi har nylig behandlet årsregnskapene og årsrapportene for
de respektive selskapene for 2020, og kommet med sine anbefalinger om utbetaling av utbytte til
eierne.
Styret i Østfold Energi har foreslått å utbetale et utbytte til eierne på samlet 87 mill. kr Det betyr at
Viken fylkeskommune med sin eierandel på 45 prosent vil mottatt om lag 39 mill. kr. Dette er drøyt 9
mill. kr mer enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2021.
Styret i Akershus Energi foreslår å utbetale 80 mill. kr i utbytte. Dette er i samsvar med det som er lagt
til grunn i Vikens budsjett for 2021. Styret vurderer samtidig utsiktene for 2021 som betydelig bedre,
med et 1. kvartalsresultat for 2021 på hele 180 mill.kr.

Konsesjonskraftinntekter
Viken fylkeskommune mottar et mindre beløp i konsesjonskraftinntekter. Disse inntektene var ikke en
del av opprinnelig budsjett i 2021. Inntektene budsjetteres med 2,65 mill. kr for 2021.
Loven om konsesjonskraft sier at det er kommunene der vannkraften bygges ut som har førsteretten
på kraften. De får all konsesjonskraft så lenge dette er under forbruket i kommunen.
På Vestlandet der det er store vannkraftutbygginger i små kommuner, vil ofte
konsesjonskraftmengden overstige forbruket i kommunene. Kraftvolumet som overstiger forbruket i
kommunene, tilfaller fylkeskommunen. Derfor har for eksempel flere vestlandsfylker konsesjonskraft.

Finansforvaltningen
Det anslås at netto finansutgifter pr. april er i tråd med vedtatt budsjett 2021. Grunnet noe økt
rentenivå i 2021 som følge av Norges Bank sine siste renteprognoser, anslås både renteutgifter på
vedtatte lån og renteinntekter av likviditet å øke med om lag 2 mill. kr. Det foreslås pr. 1 tertial ikke
noen endring i vedtatt låneopptak.

Rådsområde 09 Rådsuavhengige utgifter og inntekter
Det prognostiseres ikke med avvik på årsbasis på dette rådsområdet pr. 1. tertial 2021.

Egenkapitaltilskudd
I juni 2020 vedtok fylkestinget at Viken pensjonskasse skulle overta Viken fylkeskommunes aksjer i
Galleri Akershus AS og gå inn som aksjonær i Galleri Oslo Utvikling AS. Fylkesrådet ble gitt fullmakt til å
godkjenne overdragelsesavtalen mellom Viken fylkeskommunale pensjonskasse og fylkeskommunen.
Aksjene i Galleriet AS overføres som tinginnskudd med en anslått verdi på 300 mill. kr, og betraktes
som en del av det årlige egenkapitaltilskuddet som deltagerne i pensjonskassen er forpliktet til å skyte
inn. For 2021 betyr dette at det budsjetterte egenkapitaltilskuddet til Viken pensjonskasse i
investeringsbudsjettet kan reduseres noe. Det samme gjelder egenkapitaltilskuddet for kommende
fire år.
På grunn av manglende innkreving av egenkapitaltilskudd i 2020, ble det i februar i år innbetalt et
egenkapitaltilskudd til pensjonskassen på 23,4 mill. kr. I tillegg skal det også innbetales et
egenkapitalinnskudd for 2021 på 18,0 mill. kr. Bakgrunnen for denne innbetalingen er at hele
risikoresultatet til pensjonskassen ble tilført fylkeskommunens premiefond. Premiefondet kan
benyttes til å redusere innbetalingen av reguleringspremien når denne er endelig kjent senere i år.
Det er for 2021 budsjettert med et egenkapitaltilskudd på 49 mill. kr, og det vil således være mulig å
redusere det budsjetterte egenkapitaltilskuddet med 7,6 mill. kr.

Reguleringspremie
Utgiftene til reguleringspremie knyttet til pensjonsordningen i Viken pensjonskasse budsjetteres og
utgiftsføres på rådsområdet. I budsjettet for 2021 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 2,2 prosent.
Det er usikkert hva rammene for årets lønnsoppgjør i kommunal sektor vil bli, og pr. dato foreligger
det ikke sikker informasjon. Partene har frist for sine krav 30.04.21, og frist for mekling er 25.05.21.
På grunn av gjenstående avklaringer, knyttet til tinginnskuddet og resultat for årets lønnsoppgjør i
kommunal sektor, foreslås det ingen budsjettreguleringer på dette området, men at dette vil bli
nærmere omtalt i tertialrapporten for 2. tertial.

Rådsområde 01 Fylkestingets sekretariat
Driftsbudsjett
RÅDSOMRÅDE
FYLKESTINGETS SEKRETARIAT

Opprinnelig
budsjett
hele året

(tall i 1 000 kr)
Sum fylkestingets sekretariat
Fylkesting
Fylkesrevisjonen
Kontrollutvsekretariat
Kontrollutvalget

Regulert
budsjett
hele året

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

100 240

101 194

26 547

26,2

-1 610

82 089
13 400
2 349
2 402

83 043
13 400
2 349
2 402

21 732
3 954
481
380

26,2
29,5
20,5
15,8

-1 610
0
0
0

Fylkestingets sekretariat prognostiserer et merforbruk på ca. 1,6 mill. kr pr. 1. tertial 2021.
Det prognostiseres et mindreforbruk på 1,9 mill. kr på fylkestinget, da møter har vært digitale, og
utgifter til møter, reise og overnatting ikke har påløpt. Det regnes med et merforbruk på lønn på 3,5
mill. kr, noe som skyldes manglende møtegodtgjørelse til komitémedlemmene og for lite budsjett på
fastlønn. Valg, partistøtte og utvalgssekretariatet ser ut for å gå i balanse.

Rådsområde 02 Fylkesrådsleders kontor
Driftsbudsjett
RÅDSOMRÅDE
FYLKESRÅDSLEDERS KONTOR
(tall i 1 000 kr)
Sum fylkesrådsleders kontor
Fylkesrådet (politisk)
Fylkesrådsleders kontor
Styring og eierskap
Utvikling og tverrfaglig samordning
Kommunikasjon og politisk støtte
Østlandssamarbeidet

Opprinnelig
budsjett
hele året

Regulert
budsjett
hele året

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

172 075

179 507

56 037

31,2

0

14 693
8 949
25 971
77 024
45 438
0

17 193
6 741
25 971
81 107
48 495
0

4 442
1 688
8 430
25 790
13 763
1 923

25,8
25,0
32,5
31,8
28,4
0,0

0
0
0
0
0
0

Det prognostiseres med et årsresultat i balanse.
Rådsområdet dekker i 2021 Akropark på Glemmen videregående skole med 3,0 mill. kr,
ansvarsforsikring for Viken fylkeskommune med om lag 1,0 mill. kr, i tillegg til ordinær drift. Det
iverksettes flere kostnadsreduserende tiltak.

Måloppnåelse
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Viken fylkesråd har etablert gode og brukertilpassede nettsider,
De viktigste opplysninger om Vikens
som gir innbyggerne forståelig oversikt over tjenester/ tilbud/
Følger
eierskap til selskaper er lagt ut på Vikens
planen
rettigheter og legger godt til rette for dialog/involvering av alle
nettsider, skal utvikles videre.
grupper i Vikensamfunnet.
Viken fylkesråd har bidratt til å få Vikens innbyggere til å bruke
Følger
stemmeretten ved stortingsvalget gjennom å mobilisere i våre
planen
digitale kanaler.
Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:

Status
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Igangsatt

Følger opp arbeid med sirkulærøkonomi.
Se rapportering hos finans og
administrasjon og næring

Følger
planen

Programmene nærmer seg ferdigstillelse,
går til behandling i kommisjonen

Viken fylkesråd har utarbeidet en tiltaksplan mot rasisme og
diskriminering.
Viken fylkesråd har utarbeidet standard for mangfold og
Følger
planen
inkludering i egen organisasjon.
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:

Viken fylkesråd samarbeider med næringslivsaktører og
kunnskapsmiljøer om sirkulærøkonomi og bærekraftig
transformasjon, med kommunene om bærekraftige anskaffelser
og legger bærekraft til grunn for internt og eksternt
innovasjonsarbeid.
Nye interreg-programmer er ferdig utviklet og vedtatt med stort
fokus på grønn omstilling, sirkulærøkonomi og satsing på små og
mellomstore selskaper.

Strategisk dialog med Sintef gjennomført
med tverrsektoriell deltakelse fra Viken.
Partnerskap bygges etter behov, med
spissede utlysninger.
Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et inkluderende og
rettferdig arbeidsliv.
Viken fylkesråd mobiliserer interne og eksterne aktører til
deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont
Europa, hvor et hovedfokus er grønn omstilling.

Resultatkrav:

Følger
planen

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Viken fylkesråd har utarbeidet en tiltaksplan mot rasisme og
Oversikt over pågående tiltak skal
Igangsatt
diskriminering der skolene er viktige arenaer.
behandles i FT i juni
Viken fylkesråd har utviklet en standard for mangfold og
Norsk Standard for mangfoldsledelse er
Følger
planen
inkludering i egen organisasjon.
anskaffet. Mangfoldspilot igangsatt.
Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp
gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte.
Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Viken fylkesråd har utarbeidet første versjon av en helhetlig
Rapport legges fram som sak for
Følger
bærekraftsrapport. Rapporten skal på sikt omfatter hele
planen
fylkestinget i juni
Vikensamfunnet.
Viken fylkesråd har bygget solide regionale partnerskap som søker
Stort fokus på nye utlysninger, og
Følger
prosjektmidler fra EUs utviklingsprogrammer til definerte tiltak
planen
langsiktig arbeid med mobilisering.
innenfor omlegging til lavutslippssamfunn.
Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med trygge fysiske
og digitale møteplasser.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Løpende dialog med kommuneregionene,
avtaler sendes frem når de ulike
regionene er klar.
Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart.
Viken fylkesråd har inngått generell og spesiell partnerskapsavtale Følger
planen
med alle kommuneregioner som ønsker avtale.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Partnerskapsavtalens spesielle del er skreddersydd til hver
Forhandling om spesiell del pågår og de
Følger
kommuneregion og inneholder viktige tema for hvert enkelt
planen
skreddersys til hver kommuneregion.
område.
Viken fylkesråd gjennom prosjektet helhetlig virkemiddelbruk
Prosjektet avsluttes 30.06.21 og tas inn
Følger
utvikler og tester ut systemer for raskt å rigge virkemiddelpakker
som aktiviteter i linjen. Arbeidspakker
planen
tilpasset ulike utfordringer og forutsetninger.
fullføres.
Viken fylkesråd har etablert et internasjonalt kommunenettverk
Ferdig
Nettverk etablert og er i drift.
som bidrar til mer internasjonalisering utfra kommunenes behov.
Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser forårsaket
av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Resultatkrav:

Viken fylkesråd har etablert et enhetlig, overordnet
beredskapssystem og har gitt opplæring i dette for å sette
organisasjonen i stand til å ta sitt beredskaps-ansvar.
Viken fylkesråd har etablert formelle samarbeid med relevante
samvirkeaktører på beredskapsområdet.
Viken fylkesråd har revidert overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse og etablert samarbeid med fylkesmannen om
utarbeidelse av ny risiko- og sårbarhetsanalyse for hele Viken
fylke.

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.6

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 2

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.4
Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.12

Fylkestingets vedtak
Vedtakspunkt
Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik de
framkommer i kapitlene for de enkelte fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i 2021.
Vedtatte verbalforslag:
Finans, administrasjon og klima: Drøfting av
bærekraftsmål må gjøres til en del av alle saker som
behandles av fylkesrådet og fylkestinget.

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Følger
planen

Overordnet beredskapsplan vedtatt i FT i
februar

Følger
planen

Samarbeidsavtale med 3 politidistrikt
prioriteres

Følger
planen

Pågående prosess

Oppfølging av

behandling / kommentar

Alle rådsområder
Oppfølging av
Fylkesrådsleders
kontor

Oversendelsesforslag
Fylkeskommunale energiselskaper og foretak: Viken
skal som eier i vindkraftselskap stille krav om lokal
tilslutning til vindkraftutbygninger der selskap vi har
eierinteresser i deltar, og følge opp at disse kravene
etterfølges.

Oppfølging av

Varslet bærekraftsrapportering må omfatte hele
Viken-samfunnet innen 2022.

Fylkesrådsleders
kontor

Fylkesrådsleders
kontor

Følges opp fortløpende
behandling / kommentar
Endring i saksmal gjort, krav til
bærekraft-vurdering styrket.
Metodikk er utviklet. Rapportering på
bærekraftarbeid sendes FT i juni
behandling / kommentar
Ivaretas i arbeidet med eierstrategier
for selskapene som kommer til
fylkestingets behandling

Arbeidet er i rute

Statusbeskrivelse, måloppnåelse for rådsområde fylkesrådsleders kontor
Også i denne perioden har arbeidsoppgaver og arbeidsform i fylkesrådsleders kontor vært preget av
covid-19 pandemien som følge av rådsområdets ansvar for Vikens beredskapsarbeid. Arbeidsrutinene
på dette området er imidlertid nå godt etablert og gjennomføres på en kontrollert måte. Rådsområdet
har for øvrig pr. dette rapporteringstidspunkt ikke avvik i forhold til oppfølging av resultatkrav fastsatt i
økonomiplanen eller andre politiske vedtak.

Rådsområde 03 Finans og administrasjon
Driftsbudsjett
RÅDSOMRÅDE
FINANS OG ADMINISTRASJON
(tall i 1 000 kr)
Sum finans og administrasjon
Fylkesdirektør finans og administrasjon
HR
Økonomi
Anskaffelser
Eiendom
Digitalisering
Kvalitet, innovasjon og prosjekt

Opprinnelig
budsjett
hele året

Regulert
budsjett
hele året

1 042 894

1 068 275

298 930

28,0

-3 500

2 565
130 910
66 537
35 546
392 400
404 983
9 953

5 165
131 810
66 537
35 846
406 218
412 746
9 953

820
25 743
21 877
13 439
97 005
136 689
3 357

15,9
19,5
32,9
37,5
23,9
33,1
33,7

2 500
1 500
0
0
0
-7 500
0

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

Totalt for rådsområdet prognostiseres det med et merforbruk på 3,5 mill. kr, men det jobbes for at
regnskapet skal avsluttes i økonomisk balanse. Prognosen er usikker, og rådsområdet vil iverksette
tiltak, samt løpende vurderinger og tilpasninger inn mot tildelt budsjettramme. Grunnet covid-19
pandemien så er det gjennomgående mindreforbruk på relativt mindre og løpende driftskostnader,
som f.eks. reising, møtevirksomhet, opplæring/kurs og diverse materiell.
For eiendomsavdelingen så prognostiseres det uten særskilte avvik. Store kostnadsbærere som
forsikring, leie av lokaler, kommunale avgifter og vedlikehold prognostiseres til å være i tråd med
budsjettrammen. Når det gjelder energi og driftsavtaler så er det pr. 1. tertial vanskelig å konkretisere
en prognose.
For HR-avdelingen prognostiseres det med et mindreforbruk på 1,5 mill. kr, da aktiviteten på
opplæring og kurs for 2021 anses som meget begrenset.
For anskaffelsesavdelingen prognostiseres det med balanse. Det er noe usikkerhet til hvor mye
ressurser som knyttes opp til investeringsprosjekter som kan gi noen budsjettutfordringer.
Det understrekes at digitaliseringsavdelingens driftsbudsjett for 2021 fremdeles er preget av stor
usikkerhet. Overgangen til Viken medfører pukkelkostnader i en periode som følge av dobbel drift og
nye systemer. Det forventes at arbeidet med å avslutte, sanere og konsolidere løsninger fra de tre
fylkeskommunene vil kreve tid og økte ressurser, og være preget av usikre kostnadsanslag. I tillegg til
systemene som digitaliseringsavdelingen i dag håndterer dukker det stadig opp systemer og avtaler
som avdelingen må overta, erstatte eller avvikle. Dette medfører økt press på allerede hardt belastede
enheter, da det er manglende finansiering knyttet til disse løsningene. På lengre sikt vil det kunne tas
ut gevinster ved færre fagsystemer, samkjørte og digitaliserte arbeidsprosesser og forbedret digital
plattform.
I tillegg medfører ressurssituasjonen til at refusjon på timeføring av investeringsprosjekter ikke blir
hentet inn som antatt. Driftsoppgaver må prioriteres og investeringsprosjekter blir forsinket. Det vil
komme en ekstra utgift i år på 1,1 mill. kr som følge av dissens med ekstern leverandør. Fylkestinget
har vedtatt å styrke arbeidet med personvernsikkerhet, noe som vil kreve økte ressurser. Det
estimeres et foreløpig merforbruk på 7,5 mill. kr ved årets slutt.

Investeringsbudsjett
R03 Finans og administrasjon
(tall i 1 000 kr)

Opprinnelig
budsjett
2021
Digital tjenesteutvikling
51 628
Videreføring av fusjonsprosjekter
13 940
IKT - Overtakelse oppgaver SVV
15 165
Sum avdeling digitalisering
80 733
Leif Tronstad plass
14 300
Fylkeshusene – investeringer
2 000
Sum avdeling eiendom
16 300
Sum finans og administrasjon
97 033

Reguleringer 1. tertial 2021
Regulert
Rebud. fra Omdisp. og
Rebud. fra budsjett 2021
2020 til 2021 tilleggsbev. 2021 til 2022 etter 1. tertial
4 577
0
0
56 205
18 324
0
0
32 264
9 390
-1 626
0
22 929
32 291
-1 626
0
111 398
0
0
-5 800
8 500
8 300
0
0
10 300
8 300
0
-5 800
18 800
40 591
-1 626
-5 800
130 198

Forbruk
hittil i år
3 000
1 000
400
4 400
387
743
1 130
5 530

Avvik mellom
reg. bud. og
årsprognose
0
0
0
0
0
0
0
0

Avdeling digitalisering
Opprinnelig budsjett for 2021 er på 80,7 mill. kr. Det foreslås å rebudsjettere 32,3 mill. kr fra
regnskapsresultatet i 2020 til 2021. Det foreslås videre å redusere investeringsbudsjettet på IKT Overtakelse oppgaver SVV med 1,6 mill. kr og overføre midlene til driftsbudsjettet til finansiering av
nasjonalt prosjekt IKT. Reguleringene resulterer totalt i et regulert budsjett på 111,4 mill. kr Det er
usikkerhet knyttet til totalprognosen som følge av at høyt press på fagressurser og mange pågående
og innmeldte prosjekter. Dette påvirker framdriften i prosjektene.
Hovedsatsingen i 2021 er prosjektene konsolidering av EPJ og bildebehandlingssystem i Viken
tannhelse, samt konsolidering og avhending for Vikens systemer. Videre har det i de siste månedene
vært arbeidet med å ferdigstille digitaliseringsstrategien. Prosjektene som ligger til porteføljen for
2021 er prioritert opp mot strategiske hovedmål, gevinstpotensial og gjennomføringskraft.
Prioriteringsmekanismer for beste praksis innen porteføljestyring vil utvikles ytterligere i løpet av
2021. Investeringsrammen gitt i økonomiplanen for årene 2022-2024 er svært begrenset, og vil ikke
være tilstrekkelig for å realisere de ambisjoner og mål digitaliseringsstrategien har satt.
Avdeling eiendom
Opprinnelig budsjett for 2021 er på 16,3 mill. kr. Det foreslås å rebudsjettere 8,3 mill. kr fra
regnskapsresultatet i 2020 til 2021. Videre foreslås det å rebudsjettere 5,8 mill. kr på Leif Tronstad
plass fra 2021 til 2022 som følge av endringer i periodisering.

Måloppnåelse
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:
Status
Grad av måloppnåelse / kommentar
Følger
Vedtatt modell for felles elev pc-ordning implementeres i
Aktiviteten følger plan. Leverandør av elevplanen
skoleåret 2021-22.
pc er valgt.

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:

Mål for bærekraft innarbeides fra budsjettåret 2021 i
årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
Det legges fram forslag til ny anskaffelsesstrategi 2020-2021 for
Viken fylkeskommune.
Anskaffelsesstrategien skal bidra til mer bærekraftige
anskaffelser.
Igangsette arbeidet med en plan for hvordan Viken gradvis kan
redusere sitt klimafotavtrykk og bevare miljøet, hvor bl.a.
solpanel og grønne tak blir vurdert som mulige tiltak i
fylkeskommunale bygg.

Status
Ferdig

Grad av måloppnåelse / kommentar

Ferdig
Følger
planen
Følger
planen

Tiltak iverksettes ifm. relevante
anskaffelser
Planen er at dette vil bli utført i forbindelse
med tidligfasearbeidet for alle nye
investeringsprosjekter.

Følger
Fylkesrådet skal i løpet av 2021 legge fram en
Behandling i fylkestinget i mai 2021
planen
innovasjonsstrategi for egen virksomhet.
Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger det er
behov for i arbeidslivet.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Ferdig
Viken har en ambisiøs og profesjonell lærlingordning. Viken tar
Viken er arbeidsgiver for 156 lærlinger. I
inn lærlinger for opplæring i fylkesadministrasjonen og
2020 bestod 98,2% (snittet i Norge er 94%).
fylkeskommunale virksomheter.
Ferdig
Viken-modellen setter krav om bruk av lærlinger hos
Vedtatt modell tas inn i Vikens
avtaleleverandører.
konkurransedokumenter.
Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et inkluderende og
rettferdig arbeidsliv.
Resultatkrav:

Status
Ferdig

Det legges fram en politisk sak i 2020/21 om en Viken-modell
hvor det stilles seriøsitetskrav til Vikens leverandører. Arbeidet
med implementering og oppfølging av Viken-modellen starter i
2021.
Ferdig
Det legges fram politisk sak om Vikens organisasjonsstrategi i
2020/21. Alle nye medarbeidere i Viken mottar opplæring i etikk
og verdier. Inngått avtale om inkluderende arbeidsliv følges opp
gjennom året gjennom lederopplæring og i møter med de
ansattes organisasjoner.
Det legges fram politisk sak om status på universell utforming på Igangsatt
fylkeskommunale bygg i 2021.

Grad av måloppnåelse / kommentar

Løpende oppfølging ifm. den enkelte
anskaffelse

Første utvalgte tiltak fra org. strategi
forventes oppstartet i mai

Det er gjennomført en kartlegging av UU i
publikums- og fellesarealer på 23 vgs.
Fylkesrådet vil legge fram en sak hvor dette
er omhandlet.

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp
gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte.
Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:

Det arbeides med å utvikle en helhetlig bærekraftsrapport, med
klimabudsjett og klimaregnskap som på sikt omfatter hele
vikensamfunnet. Arbeidet skal utvikles til å være en modell for
kommuner og andre regioner.

Alt drivstoff som benyttes i fylkeskommunens kontrakter skal
som hovedregel være fossilfritt, fortrinnsvis elektrisitet,
hydrogen og biogass. Alle kjøretøy som anskaffes skal gå på
fossilfritt drivstoff, fortrinnsvis på elektrisitet, hydrogen eller
biogass, dersom virksomhetens behov oppfylles.

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.1
Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.2

Fylkestingets vedtak
Vedtakspunkt
Ved utskriving av fylkesskatten for 2021 legges til
grunn den maksimale skattøren som vedtas av
Stortinget i statsbudsjettet for 2021.
Inntekter og netto driftsrammer for rådsområder i
økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas slik det
framgår av bevilgningsoversikt drift.

Status
Igangsatt

Igangsatt

Grad av måloppnåelse / kommentar

Arbeidet pågår, legges fram juni 2021
sammen med klimaregnskap. Det pågår
også arbeid med grunnlag for klimabudsjett
som skal inngå som en del av årsbudsjett
2022 og økonomiplan 2022-2025. Legges
fram i oktober 2021.
Kriteriet tas inn i alle relevante
anskaffelser.

Oppfølging av
Finans og adm.;
økonomiavdeling
Finans og adm.;
økonomiavdeling

Behandling / kommentar
Iverksatt i vedtatt budsjett

Iverksatt i vedtatt budsjett

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.3

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.4

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.5
Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.6
Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.8

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.11

Fylkestingets
vedtakspunkt:
Utdanningspakke

Fylkestingets
vedtakspunkt:
Samferdselspakke

Omdisponeringer innenfor det enkelte rådsområde
av prinsipiell eller vesentlig betydning, skal legges
frem for fylkestinget.
For budsjettåret 2021 gis fylkesrådet fullmakt til å
omfordele budsjettmidler mellom rådsområdene i
henhold til rådsområdenes oppgaver og endringer i
disse.
Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden
2021-2024 vedtas slik det framgår av bevilgningsoversikt investering.
Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for
2021 på inntil 2 072,5 mill. kr, jfr. kommuneloven
§14-15 første ledd. Gjennomsnittlig avdragstid
settes til 25 år. Innenfor rammen av vedtatt
driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå
finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse
rapporteres til fylkestinget i forbindelse med
årsregnskapet.
Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500
mill. kr i 2021, jfr. kommuneloven § 14-15 tredje
ledd.
Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik de
framkommer i kapitlene for de enkelte fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i 2021.
Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalgssekretariat og kontrollutvalg vedtas med en netto
driftsutgift på 18,1 mill. kr i 2021.
Følgende nivåer for finansielle måltall for Viken
vedtas:
Netto driftsresultat (resultatgrad): 1 prosent
Reservefond: 6 prosent
Gjeldsgrad 64 prosent
Utdanningspakke
Lærlinger i Viken fylkeskommune
Viken trenger god tilgang på kvalifiserte
fagarbeidere i årene framover. Det er forventet at
utfordringene på arbeidsmarkedet i forbindelse med
den pågående covid-19 pandemien en vil gjøre det
spesielt vanskelig for unge å finne læreplass i 2021.
Som en stor arbeidsgiver og lærebedrift bør vil Viken
gjøre en særskilt innsats i denne situasjonen.
I 2021 øker vi antallet fylkeskommunale lærlinger
med 15 for å bidra til at flere ungdommer får fullført
utdanning sin. Det settes av 1,5 mill. kr i 2021 og 3
mill. kr fra og med 2022.
Samferdselspakke
Støtte til Fair Play Bygg - Oslo og omegn
Fair Play Bygg - Oslo og omegn er et samarbeid
mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
Samarbeidet er finansiert gjennom bevilgninger og
donasjoner, blant annet fra Oslo kommune og
Statsbygg. Hensikten er blant annet å sikre en seriøs
byggenæring med like konkurransevilkår.
Det foreslås å avsette 100 000 kroner i årene 2021
og 2022. I forbindelse med evalueringen av
Vikenmodellen om to år vurderes støtten.

Iverksatt i vedtatt budsjett

Iverksatt i vedtatt budsjett
Finans og adm.;
økonomiavdeling

Iverksatt i vedtatt budsjett

Finans og adm.;
økonomiavdeling

Iverksatt i vedtatt budsjett
Finans og adm.;
økonomiavdeling

Iverksatt i
vedtatt
budsjett
Finans og adm.;
økonomiavdeling

Iverksatt i vedtatt budsjett
Iverksatt i vedtatt budsjett
Iverksatt i vedtatt budsjett

Finans og adm.;
økonomiavdeling

Oppfølging av

Finans og adm.;
HR avd.

Iverksatt i vedtatt budsjett
Behandling / kommentar
Lærlingeordningen er godt etablert.
Fylkestingets ambisjon er hensyntatt
i arbeidet med nye intensjonsavtaler
for lærlinger i 2021.

Fra høsten 2021 økes antall lærlinger
med 15 personer.
Oppfølging av

Behandling / kommentar

Finans og adm.

Utbetalt støtte for 2021

Fylkestingets
vedtakspunkt:
Samferdselspakke

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 6
Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 7
Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 8

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 14

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 22

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.8

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.14

Finansiering
Tiltakene i budsjettforliket finansieres ved reduserte
overføringer av egenkapital fra driftsbudsjettet til
investeringsbudsjettet. Likevel er overført nivå av
egenkapital i 2021 på samme nivå som i opprinnelig
budsjett for 2020.
Vedtatte verbalforslag:
Viken fylkeskommune skal legge fram en
anskaffelsesstrategi med gjenbruk og
livsløpsvurderinger som bærende prinsipper.
Viken fylkeskommune skal fokusere på å finne
alternativ til fossile produkter i innkjøp som gir lavt
klimafotavtrykk, samt øke gjenbruksgraden og øke
andelen fossilfrie materialer som kjøpes inn.
I arbeidet med strategi for energibruk skal bruk av
solceller på eksisterende bygg vurderes.
Finansieringsmodell videregående skoler:
Fylkestinget ber fylkesrådet utvikle en felles
finansieringsmodell som sikrer nødvending
grunnfinansiering for de videregående skolene som
sørger for gode skoler i hele fylket, reduserer sosiale
forskjeller og bidrar til en tillitsreform i Viken. Denne
modellen skal sikre forutsigbarhet for skolene, bygge
på objektive kriterier og gjenspeile skolenes
kostnadsnivå. I arbeidet med modellen skal man
kritisk gjennomgå dagens finansieringsmodeller.
Fylkesrådet skal sikre bred medvirkning i arbeidet
med modellen.
Lønnspolitikk: Fylkestinget er bekymret for økende
lønnsgap og ulikheter i samfunnet generelt og vil be
fylkesrådet bidra til å redusere ulikhet gjennom
lønnsforhandlingene i Viken. Fylkestinget mener
lavlønnsgrupper bør prioriteres i
lønnsforhandlingene. Reduserte forskjeller mellom
grupper av ansatte og lønnsharmonisering vil bidra
til et godt arbeidsmiljø i Viken.
Oversendelsesforslag
En fokusert og synlig forvaltning av eiendomsmassen
er helt nødvendig dersom fylket skal lykkes med det
grønne skifte. Manglede vedlikehold er dårlig for
klima og mennesker som oppholder seg i Viken
fylkeskommunes bygninger. Det fremmes en egen
sak om hvordan fylket kan intensivere vedlikeholdet.
Fylkesrådet bes legge frem i løpet av første halvår en
ny anskaffelsesstrategi, med retningslinjer for
innkjøp i Viken. Anskaffelsesstrategien må fokusere
på innovative løsninger og prioriterer bedrifter som
satser lokalt på forskning, utvikling og
sysselsettingsvekst. Det er viktig at strategien bidrar
til å utelukke useriøse leverandører samtidig som
den også åpner for at små- og mellomstore bedrifter
kan delta som produkt- og tjenesteleverandører i
anbudssammenheng, ikke minst overfor Viken
fylkeskommune.

Finans og adm.;
økonomiavdeling

Oppfølging av

Ferdig

Behandling / kommentar

Finans og adm.;
Anskaffelser

Anskaffelsesstrategien vedtatt
17.2.2021

Finans og adm.

Inngår i vedtatt anskaffelsesstrategi

Finans og adm.

Energistrategien legges fram for
fylkestinget høsten 2021.

Finans og adm.

Arbeid pågår

Finans og adm.

Lønnsforhandlinger planlegges
gjennomført i løpet av 2. tertial avhengig av fremdriften i sentrale
forhandlinger

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Finans og adm.

Det er gjennomført en kartlegging av
vedlikeholdsetterslepet som
planlegges fremlagt for fylkestinget i
juni 2021 som en del av
eiendomsstrategien.

Finans og adm.

Anskaffelsesstrategien vedtatt
17.2.2021

Statusbeskrivelse, måloppnåelse for rådsområde finans og administrasjon
Rådsområdet har høy måloppnåelse og arbeider etter planen med å følge opp de politiske vedtakene.

Rådsområde 04 Utdanning og kompetanse
Driftsbudsjett
Opprinnelig
budsjett
hele året

Regulert
budsjett
hele året

(tall i 1 000 kr)
Sum utdanning og kompetanse

7 403 467

7 654 493

1 816 223

23,7

35 266

Fylkesdirektør utdanning og kompetanse
Forvaltningsutvikling
Kompetanseutvikling
Område Sørvest
Område Midten
Område Nord
Område Sørøst

379 310
389 037
1 278 627
1 473 920
1 222 539
1 106 065
1 553 969

109 564
416 647
1 313 532
1 609 364
1 330 500
1 218 101
1 656 785

5 159
45 967
-254 194
503 966
469 634
418 166
627 526

4,7
11,0
-19,4
31,3
35,3
34,3
37,9

-8 900
10 000
2 900
13 168
11 604
4 680
1 814

RÅDSOMRÅDE
UTDANNING OG KOMPETANSE

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

Det prognostiseres med et mindreforbruk på totalt 35,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak
mindreforbruk på virksomheter, NDLA og forventet merinntekt på privatisteksamen.
Områdene
For videregående skoler og virksomheter i de fire områdene Sørvest, Midten, Nord og Sørøst
prognostiseres det med et mindreforbruk på totalt 31,3 mill. kr. Flere skoler melder om reduserte
utgifter pga. avlyste eksamener og lavere aktivitet. På den andre siden er det merutgifter pga.
smitteverntiltak. Mange skoler melder om inntektstap ved kantiner.
Fylkesdirektør utdanning og kompetanse
Det prognostiseres med et merforbruk på 8,9 mill. kr knyttet til innkjøp av munnbind til alle
virksomheter i forbindelse med smittevern og covid-19.
Avdeling forvaltningsutvikling
Avdelingen melder om et mindreforbruk på 10 mill. kr pr. 1. tertial. Det forventes en netto merinntekt
på seksjon eksamen og dokumentasjon på 10 mill. kr når det gjelder privatisteksamen. Prognosen er
imidlertid usikker pga. covid-19. I tillegg vil det påløpe betydelige merutgifter som følge av
fagfornyelsen med en mengde nye læreplaner og nye eksamensformer samtidig som det er
overganger fra nåværende til nye læreplaner og eksamensformer. Disse merutgiftene må vurderes
nærmere i 2. tertial, og kan redusere prognostisert årsresultat. I tillegg er det knyttet usikkerhet til
prognosene for utgifter og inntekter gjesteelever og utgifter spesialundervisning og
institusjonsopplæring.
Avdeling kompetanseutvikling
Avdelingen melder om et mindreforbruk på 2,9 mill.kr pr. 1. tertial. Dette skyldes et mindreforbruk i
seksjon kompetanse og skoleutvikling når det gjelder NDLA og en nedtrapping når det gjelder
utviklingsmidler fagfornyelsen.

Investeringsbudsjett
R04 Utdanning og kompetanse
(tall i 1 000 kr)
Ny vgs i Ski sentrum
Rud vgs - ombygging og utbygging
Ringerike vgs - utvidelse/nybygg
Kongsberg vgs - samlokalisering
Ås vgs - ombygging og utbygging
Bleiker vgs – ombygging og utbygging
Bleiker vgs - flerbrukshall
Eikeli vgs - ombygging og utbygging
Ås vgs - kapasitetsutvidelse, påbygg F
Buskerud vgs - fjøs
Ås vgs - flerbrukshall
Drammen vgs - 27-30 elevers rom
Nesbru vgs - inneklima utbedring ventilasjon
Halden vgs - leie PUAS-bygg - Utstyr og inv.
St. Olav vgs - ny skole inkl. tannklinikk
Fredrik II vgs - ny skole
Fredrik II vgs - tomt Værste
Fredrik II vgs - flerbrukshall
Greåker vgs - friidrettshall
Askim vgs - utbygging yrkesfag
Utbygginger for økt kapasitet
Utbygginger/ombygginger rehab. behov
Ombygging/tilpasning div. skolebygg
Investeringsreserve
Programmering/utredning
Kostnadskrevende utstyr
El-sikkerhetstiltak div. skolebygg
Brannsikringstiltak div. skolebygg
Energi- og miljøtiltak div. skolebygg
Inneklimatiltak div. skolebygg
Øvrige prosjekter
Tomteervervelse
Sum

Opprinnelig
budsjett
2021
60 000
25 000
78 200
95 800
232 100
210 000
26 000
155 000
5 900
22 100
35 000
12 300
15 000
0
90 300
51 700
90 000
30 200
6 100
40 700
66 000
114 900
49 200
10 400
17 000
15 300
5 000
20 000
10 000
40 000
13 400
99 500
1 742 100

Reguleringer 1. tertial 2021
Regulert
Rebud. fra Omdisp. og
Rebud. fra budsjett 2021
2020 til 2021 tilleggsbev. 2021 til 2022 etter 1. tertial
-700
0
0
59 300
2 800
0
0
27 800
-22 700
0
0
55 500
0
3 625
0
99 425
-33 400
0
0
198 700
-10 400
0
0
199 600
-1 000
0
0
25 000
7 500
0
0
162 500
2 100
0
0
8 000
1 400
0
0
23 500
0
0
0
35 000
-2 100
0
0
10 200
-700
0
0
14 300
0
0
0
0
0
0
0
90 300
0
0
0
51 700
0
0
-90 000
0
0
0
0
30 200
0
0
0
6 100
0
0
0
40 700
0
0
0
66 000
0
0
0
114 900
900
0
0
50 100
-7 900
0
0
2 500
0
0
0
17 000
11 200
0
0
26 500
5 700
-1 600
0
9 100
700
0
0
20 700
1 690
-5 250
0
6 440
3 349
-5 249
0
38 100
40 017
8 474
0
61 891
0
0
0
99 500
-1 544
0
-90 000
1 650 556

Forbruk
hittil i år
10 111
1 965
6 395
3 655
24 062
32 406
-26 000
34 648
-3 907
7 002
0
1 050
136
518
8
326
0
185
215
0
0
365
0
0
0
0
165
82
63
133
9 734
0
103 317

Avvik mellom
reg. bud. og
årsprognose
0
0
0
0
-2 800
-1 900
-1 000
0
7 000
0
0
7 800
0
-2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9 477
0
-2 377

Opprinnelig vedtatt investeringsbudsjett i 2021 for utdanning og kompetanse er på 1,7 milliarder kr.
Rebudsjetteringer
I rapportering pr. 1. tertial foreslås det en justering av budsjettet på 91,5 mill. kr. Hovedårsaken til
justeringene er at etter vedtak på årsbudsjett 2021 er det kommet oppdatert informasjon om
tidspunkt for tomtekjøp til prosjekt Fredrik 2 og årsbudsjettet foreslås justert i 2021. Videre
rebudsjetteres mindre- og merforbruk fra regnskapsresultatet 2020 til 2021. Dette skyldes endret
periodisering/framdrift i prosjektene og påvirker ikke prosjektenes totale budsjettramme.
Det varsles om at det kan komme ytterligere justeringer i periodiseringen på prosjekter i rapportering
pr. 2. tertial. Det pågår et arbeid med en samlet plan for gjennomføring av investeringsprosjekter for
utdanning og kompetanse. Planen legges fram som sak for fylkestinget i juni.
Overføring av investeringsmidler mellom rådsområder
I kolonne «omdisponeringer og tilleggsbevilgninger» i tabellen ovenfor framkommer varige
omdisponeringer mellom prosjekter. I løpet av året fordeles el-, brann-, energi- og inneklimamidler ut
på spesifikke prosjekter. Videre bestiller utdanning og kompetanse av rådsområde finans og
administrasjon v/eiendomsavdelingen gjennomføring av mindre prosjekter. I disse sakene overføres
budsjettmidler fra utdanning og kompetanse sitt budsjett over på spesifikke prosjekter, f.eks. i
forbindelse med gjennomføring av mindre rehabiliteringer. Dette er kun en budsjetteknisk justering
mellom prosjekter som følge av at ansvar overføres fra utdanning og kompetanse til finans og
administrasjon.

Måloppnåelse
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:

Gjennom arbeidet med regional planstrategi forberedes blant
annet oppstart av en felles regional plan for kompetanse og
næring.

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Følger
planen

Planprogrammet er under utarbeidelse og
det er i Regional planstrategi vedtatt en
felles regional plan for kompetanse og
verdiskaping. Arbeidet følger vedtatt
fremdrift. Planprogramforslaget skal være
vedtatt i FT i juni 2021.

Fylkesrådet vil utrede hvordan Viken fylkeskommune kan bli best
på opplæring for ungdom som ikke er i opplæring og arbeid,
Følger
Politisk sak legges fram høsten 2021
planen
gjennom å samordne og videreutvikle eksisterende tilbud. Plan
er vedtatt i 2021.
Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Det er nulltoleranse mot mobbing. Det forebyggende arbeidet
mot mobbing har redusert andelen elever og lærlinger som
Arbeides fortløpende med forebygging i
Følger
planen
opplever å bli mobbet med utgangspunkt i resultatene fra den
samarbeid med berørte parter.
årlige elevundersøkelsen og lærlingeundersøkelsen.
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Sirkulærøkonomi: Utredninger som grunnlag for
Alternativ rehabilitering vs. rive og bygge
investeringsbeslutninger skal inneholde minst et alternativ med Igangsatt nytt blir vurdert for prosjekter, i sak om
gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.
prioritering av investeringsprosjekter
Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger det er
behov for i arbeidslivet.
Resultatkrav:

Status

Viken har som mål at 87 prosent skal fullføre og bestå opplæring
Følger
i skole årlig på sitt nivå og 93 prosent skal bestå fagplanen
/svenneprøve og kompetanseprøve innen 2021.
Rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen er utarbeidet.

Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Løpende arbeid. Neste rapporteringspunkt
er til 2. tertial når inneværende skoleår er
avsluttet. Det er i første tertial for tidlig på
året til å kunne se fullføringsgrad for elever
og læringer.
Versjon 1.0 lansert februar 2021

Det utarbeides en helhetlig strategi til fylkestinget for at flere
skal fullføre og bestå videregående opplæring. Målet er at alle
Prosessen med utarbeiding av helhetlig
Følger
planen
elever fullfører videregående opplæring innen 2030. Helhetlig
strategi har startet april -21
strategi er vedtatt i fylkestinget i 2021.
Strategi for helsefremmende skoler er vedtatt og følges opp
Arbeidet med strategien og utarbeidelse av
Følger
gjennom lokale planer og piloter på gratis skolemat og et
lokale handlingsplaner følger vedtatt
planen
lavterskeltilbud på e-helse.
fremdriftsplan.
Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et inkluderende og
rettferdig arbeidsliv.
Resultatkrav:

Status

Fylkesrådet vil utvikle Fagskolen Viken.

Igangsatt

Fylkesrådet vil samarbeide med arbeidslivet, fagskolen og
relevant høyere utdanning om å tilby arbeidslivsrelevant etterog videreutdanningen ved de videregående skolene.

Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Fagskolen i Viken følger vedtatt fremdrift
for fusjonen. Styret for fagskolen
utarbeider fagskolestrategi som styret
vedtar. Skoleeier vil få forelagt sak om
videre utvikling av fagskolen i første termin
2022.
Piloten i Indre Østfold er igangsatt, og det
er etter søknadsfristen god søkning til de
studiene som er lagt ut. Erfaringen fra
piloten skal bidra til hvordan samarbeidet

Utdanningen vil bidra til omstilling, sysselsetting og integrering.
Arbeide i 2021 med å etablere fagskoletilbud i Indre Østfold.

mellom arbeidslivet og kommunene kan
bidra til bedre samsvar mellom behov i
arbeidslivet og tilbudet av studier.
Kombinasjonsprogram erstatter andre
løsninger i Viken fra 2021. Temastrategi for
kvalifisering vedtas.

Flere minoritetsspråklige enn i 2020 kvalifiseres til arbeid
Igangsatt
gjennom både egne tilrettelagte opplæringstilbud og gjennom
ordinær videregående opplæring.
Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp
gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte.
Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Utredninger som grunnlag for investeringsbeslutninger for
Utredninger av klima- og
nybygg skal inneholde krav til utarbeidelse av klima- og
miljøklassifiseringer samt livsløpsanalyser
Igangsatt
miljøklassifiseringer samt livsløpsanalyser som redegjør for
ivaretas i forbindelse med utarbeidelse av
ambisjonsnivå pr prosjekt.
byggeprogram pr prosjekt.
Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med trygge fysiske
og digitale møteplasser.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Ved planlegging av skoleanlegg, kan kommuner inviteres til
samarbeid om mulig sambruk og samfinansiering.

Igangsatt

Det er pågående dialog med Lørenskog,
Ullensaker og Asker knyttet til
samfinansiering av idrettshaller.

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.6

Fylkestingets
vedtakspunkt:
Utdanningspakke

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 10

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 11

Fylkestingets
vedtatte

Fylkestingets vedtak
Vedtakspunkt
Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik
de framkommer i kapitlene for de enkelte
fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i
2021.
Utdanningspakke
Fagfornyelsen
Fagfornyelsen er en reform. Det er en utfordring at
regjeringen ikke har fulgt opp denne reformen med
midler. Det er svært krevende for Viken at dette ikke
har blitt gjort. Fylkesrådet vil kartlegge behovet for
nye lærebøker og læremateriell ved den enkelte
skole i forbindelse med fagfornyelsen. Fylkesrådet
legger fram en sak for fylkestinget med nærmere
anslag og vurderinger når kartleggingen er
gjennomført. Det settes av 5 mill. kr til denne
satsingen fra og med 2021.
Vedtatte verbalforslag
Klima- og miljøtilpasninger i bygg: Behovet for
nødvendige klima- og miljøtilpasninger skal utredes i
forbindelse med investeringsplaner og hensyntas
ved gjennomføring av nye bygg.
Drift og skjøtsel av skog: Fylkestinget ber fylkesrådet
om at skog som fylkeskommunen eier skal driftes
bærekraftig og skje i respekt for biologisk mangfold,
blant annet gjennom bruk av plukkhogst, samt
tilrettelegge for friluftsliv og rekreasjonsverdier som
del av fylkets satsing på folkehelse og
opplevelsesnæring.
Kartlegging utstyr: Fylkestinget ber fylkesrådet
kartlegge behovet for oppdatert utstyrspark i de

Oppfølging av

Alle rådsområder

Dette legges til grunn for driften i
2021

Oppfølging av

Utdanning og
kompetanse

Politisk sak legges fram for
fylkestinget september 2021

Oppfølging av
Utdanning og
kompetanse

Utredninger av klima- og
miljøtilpasninger ivaretas i
forbindelse med utarbeidelse av
byggeprogram for nye skolebygg.

Utdanning og
kompetanse,
(landbruksskoler)

Rapporteres på til 2. tertial

Utdanning og
kompetanse

Politisk sak legges fram for
fylkestinget september 2021

verbalforslag
nr. 12

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 13

videregående skolene i Viken. Kartleggingen legges
fram for fylkestinget.
Kvalitet på digital opplæring: Fylkestinget ber
fylkesrådet komme tilbake med en sak om hvilke
muligheter fylkeskommunen har for å tilby
opplæring digitalt og hvordan fylkeskommunen kan
utvikle kvaliteten på digital opplæring framover.
Saken sees i sammenheng med framtidige behov for
å bygge ut videregående skoler i Viken.

Utdanning og
kompetanse

Politisk sak legges fram for
fylkestinget juni 2021

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 23

Det er stort behov for at flere unge velger yrkesfag
og får fagbrev. Et tett samarbeid med arbeidslivet er
avgjørende i denne forbindelse. Fylkestinget ber
fylkesrådet se på muligheten for å knytte utdanning
og næring tettere sammen, gjennom blant annet å
legge mer av opplæringen ut i bedrift, slik det blant
annet er gjort i Kongsberg. Dette vurderes også i
forbindelse med den varslede saken om
skoleinvesteringer.

Utdanning og
kompetanse

Det jobbes med samarbeid
skole/bedrift på flere arenaer. Det er
pågående formelle arenaer, blant
annet Kongsberg Kompetansesenter
for Yrkesfag (KKY),
"Hoppbakkeprosjektet i Vikersund",
"Bygg broen", vg3 fagopplæring i
skole, YFF m. fl. I tillegg drøftes
utvikling av modeller for opplæring i
bedrift for elever på ulike arenaer
hvor rådsområdet kompetanse møter
arbeidslivet. Det er ikke fastsatt
tidspunkt for sak til politisk
behandling.

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 26

Fylkestinget ber fylkesrådet legge fram en oversikt
over midler fra Stortinget til fagfornyelsen i
fylkeskommunen.

Utdanning og
kompetanse

Politisk sak legges fram for
fylkestinget september 2021

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 28

Fylkestinget ber fylkesrådet bidra til å sikre at
fagskolen kan videreføre og utvikle et godt
studietilbud spesielt i en situasjon med høy
arbeidsledighet.

Utdanning og
kompetanse

Sak om kriterier og prinsipper for
tildeling av driftstilskudd vedtas årlig
av fylkestinget. Tildelingen sørger for
at studier som er etterspurt av
arbeidslivet blir finansiert.

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.11

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.13

Oversendelsesforslag
Bygningsmassen i videregående skoler er en stor
ressurs som bør være i samfunnsgagnlig bruk også
utenfor skoletiden. Bygningene må stå til disposisjon
for kultur, idrett, frivillighet og nærmiljø på kvelder, i
helger og ferier. Fylkestinget ber derfor om en sak
som belyser muligheter for utvidet bruk av skolene.
Det må vurderes om fysisk tilgang til bygningene kan
utvikles som digitale løsninger samtidig som nye
skoler må legges til rette for slik sambruk. For å få
dette kostnadseffektivt må det vurderes bruk av
frivillige til tilsynsvakter, renhold mm. Som eksempel
kan nevnes at frivillighetsleder får elektronisk tilgang
til et avgrenset område gjennom en app eller
telefonkode. En slik løsning avvikler nøkkelbruk, og
gir samtidig full oversikt over hvilke ansvarspersoner
som har tilgang. «Tilsynsvakt» og renhold kan for
eksempel løses på dugnad.
Ha som forutsetning at nye fylkeskommunale bygg
minimum skal tilfredsstille kravene til
nullutslippsbygg.

Oppfølging av

Utdanning og
kompetanse

Oversendelsesforslaget vurderes
gjennom igangsatt arbeid med felles
utlåns og utleieregler i Viken.

Utdanning og
kompetanse

Dette vil bli ivaretatt i forbindelse
med fremlegging av sak om Miljøkrav
til nye skolebygg.

Statusbeskrivelse, måloppnåelse for rådsområde utdanning og kompetanse
Et utvalg av saker som er behandlet i yrkesopplæringsnemnda og fylkesrådet 1.tertial 2021 og som er
nært knyttet til økonomiplan 2021-2024: A: Strategi for lærekandidatordningen i Viken. B: Organisering av fagopplæring i skole/alternativt Vg3. C: Rammer for læreplassgaranti i Viken. D: Utdeling av
priser innen fag- og yrkesopplæring 2020. E: Statistikk og analyser av formidling til læreplass 2020. F:
Søkere til læreplass 2021. Flere av sakene går til videre behandling i YON (seinere møter), fylkesrådet
og fylkestinget.
Arbeid med justeringer av opplæringstilbudet for skoleåret 2021-22 pågår. Det er flere nye
programfag på Vg2 yrkesfag kommende skoleår. Rapport om inntaksdata skoleåret 2020-21 er
ferdigstilt og publisert. Arbeid med etablering av forsvarlig system som innbefatter dokumentbibliotek,
skjemaer, rutiner og maler, prosessbeskrivelser innen rådsområde utdanning og kompetanse, bidrag
til nytt avvikssystem, årshjul og risikovurderingssystem pågår.
Vikens første felles tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken er behandlet i komite for
utdanning. Fylkesråden har gjennomført webinar med fokus på tilstand og kvalitetsutvikling i
videregående opplæring i Viken.
Vurdering og informasjon knyttet til korona-relatert regelverk følges opp. Over 20.000
privatisteksamener gjennomføres våren 2021 i perioden april-juni. Muntlig eksamen gjennomføres for
Vg3 studieforberedende opplæring etter nasjonale bestemmelser og retningslinjer.
Innføringen av det nye skoleadministrative systemet Visma In School (VIS) er et felles nasjonalt
investerings- og utviklingsprosjekt. Avhengigheten mellom VIS og andre fagsystemer er viktig for
digitaliseringsarbeidet i Viken, og betinger at det til enhver tid foregår et koordinert og faglig
samarbeid mellom flere fagavdelinger rundt innføringen av mer effektive arbeidsprosesser. Systemet
utvikler funksjonalitet og arbeidsflyt mellom fagsystemer som skal ivareta alle kjerneprosesser i våre
skoler. Målet om at data kun skal registreres en gang og da gjenbrukes mellom alle systemer, er et av
prosjektets viktigste effektmål.
Utviklingsarbeidet som innebærer oppfølging, support, informasjonsdeling og tilbakemeldinger til alle
våre brukergrupper pågår kontinuerlig. I tillegg skal kontinuerlige leveranser og forbedret
funksjonalitet følges opp og testes og gis tilbakemeldinger på til leverandør og Vigo. Samtidig stilles
det store krav til sikkerhet, tilgangsstyring og ivaretagelse av personvernet i løsningen. De avvik som
har dukket opp er avvikshåndtert omgående, og ny teknisk funksjonalitet følges opp og testes
fortløpende. Viken fikk gode tilbakemeldinger i første tertial 2021 på fylkeskommunens redegjørelse
av et avvik som ble levert til Datatilsynet i oktober. Opplæringsaktiviteter gjennomføres fortløpende
enten det er webinar med ny funksjonalitet for f. eks fagskole, erfaringsdeling etter lønnskjøring eller
periodeplanlagte samlinger for skoleårsplanleggere. Det planlegges egne opplæringssamlinger for alle
store funksjonelle prosesser som fagdokumentasjon, inntak og eksamen i samarbeid med leverandør.
Viken deltar i endringsprosessene og endringsrådet for VIS ved at våre brukere melder om feil og/eller
mangler slik løsningen fremstår i dag. Det meldes om færre feil og mangler, driften er stabil og
integrasjonen er operativ. Viken sine brukere uttrykker en enklere og mer effektiv forbedring innenfor
skoleadministrative oppgaver.
Det jobbes samtidig med gjennomgang og ivaretagelse av data fra dagens løsninger som ikke blir
vedlikeholdt eller oppgradert. Dagens leverandør har presisert at teknisk levetid på eksisterende
løsninger under ingen omstendigheter kan utsettes utover termineringsdato august 2021.

Rådsområde 05 Plan, klima og miljø
Driftsbudsjett
RÅDSOMRÅDE
PLAN, KLIMA OG MILJØ
(tall i 1 000 kr)
Sum plan, klima og miljø

Opprinnelig
budsjett
hele året

Regulert
budsjett
hele året

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

153 835

171 761

9 439

5,5

0

9 917
37 619
19 274
19 001
25 053
42 971

10 954
41 595
23 483
19 655
32 187
43 887

-2 147
2 827
5 167
1 672
1 971
-51

-19,6
6,8
22,0
8,5
6,1
-0,1

0
0
0
0
0
0

Fylkesdirektør plan, klima og miljø
Folkehelse
Kommunale planer
Miljø
Samfunnsplanlegging
Klima og energi

Totalt for rådsområdet prognostiseres det med et resultat i balanse ved årets slutt. Det er usikkerhet
knyttet til driftskostnader pga. mindre reise- og møtevirksomhet i forbindelse med covid-19.
Netto driftsutgifter så langt gjenspeiler at aktiviteten hittil i år har vært finansiert av bl.a. eksterne
tilskudd og bundne driftsfond. For rådsområdet er det store forskyvninger i både inntekter og
utbetalinger av tilskudd. Dette vil jevne seg ut ved årets slutt.
Rådsområdet har budsjetterte inntekter i 2021 på 37,9 mill. kr fra bundet fond og 3,3 mill. kr fra
ubundet fond som følge av øremerkede tilskudd og tidligere politiske vedtak. I tillegg er det overført
ubrukte midler på 17,9 mill. kr fra 2020 til 2021 i henhold til Vikens vedtatte økonomireglement.

Måloppnåelse
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:

Oversikt over folkehelsa i vikensamfunnet er oppdatert og er
grunnlag for kunnskapsbasert innsats og tiltak.
"Folkehelselab`en" viser vei og bidrar til ny kunnskapsutvikling
gjennom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap.
Strategi for Universell utforming er vedtatt

Status
Igangsatt

Igangsatt
Igangsatt

Grad av måloppnåelse / kommentar

Folkehelseinstituttet har publisert
folkehelseprofiler for kommuner og fylket.
Befolkningsundersøkelse planlegges
høsten 2021
Planlegger dialog med kommunene
Felles temastrategi med mangfold og
integrering
Fylkesrådet arbeider med høringsutkast.

Planprogram for ny regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og Følger
planen
likeverd er vedtatt (forutsetter vedtak i fylkestinget).
Mål 1.5: I Viken har kunst, kultur, idrett og frivillighet en tydelig rolle i samfunnsutviklingen.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Samordne folkehelsearbeidet i fylket gjennom partnerskap med
En del av arbeidet med ny
Igangsatt
frivillige organisasjoner.
frivillighetspolitikk
Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Ungdataundersøken gir ny kunnskap og brukes som
Gjennomfører Ungdataundersøkelse i
Igangsatt
kunnskapsgrunnlag i planer, strategier og tiltaksutvikling.
tidligere Buskerud
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:

Klimapartnere Viken er etablert og bidrar til økt kompetanse og
bevissthet om det grønne skiftet.

Status
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Klimapartnere Viken er etablert. Pr 14.04
er 26 partnere med. Det rekrutteres flere.

Årsmøte er gjennomført og nytt styre
valgt.
Plan for innføring av miljøstyring og miljøfyrtårnsertifisering er
Forslag til plan for innføring er utarbeidet.
vedtatt og følges opp.
Re-sertifisering av sertifikater som går ut i
Igangsatt
2021 pågår og nye virksomheter starter
sertifisering.
Klimasmart landbruk er etablert i hele Viken og bidrar aktivt inn
Kurs og aktiviteter tilbys i hele Viken. Har
mot omstilling til et lavutslippsamfunn i landbruket.
fått tilsagn på prosjektmidler fra Interreg,
Følger
planen
der særlig naturbruksskolene er viktige
aktører
Planprogram for nye regional plan for kompetanse og
Høringsutkast behandles i fylkesrådet i
Følger
planen
verdiskaping er vedtatt (forutsetter vedtak i fylkestinget).
juni 2021
Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger det er
behov for i arbeidslivet.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Igangsatt Ungdata brukes i folkehelseprofilene
Ungdata brukes som et kartleggingsverktøy.
Program for folkehelse, RØRE Viken og BOOST bidrar til å fremme
Prosjektene pågår over flere år
Følger
god psykisk helse, fysisk helse og livsmestring og videreføres i
planen
samarbeid med kommunene og skolene i fylket.
Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Mål 3.3: I Viken tar vi vare på naturen slik at vi unngår tap av biologisk mangfold på land og i vann. I Viken tar vi vare på
natur slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann styrkes.
Resultatkrav:

Regionale vannforvaltningsplaner vedtas i 2021

Status
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Planene er lagt ut på høring

Et første utkast til arealregnskap for bærekraftig arealforvaltning
Sak om arbeidet behandles av fylkesrådet i
Igangsatt
er utarbeidet.
april
Strategier for biologisk mangfold, herunder insektvennlig fylke,
Sak om arbeidet behandles av fylkesrådet i
Igangsatt
utvikles og integreres i egen virksomhet.
april
Mål 3.5: I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, rekreasjon eller
karbonlagring.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Modell for arealregnskap er utarbeidet og prøves ut som verktøy i
Sak om arbeidet behandles av fylkesrådet i
Igangsatt
plandialogen med kommunene.
april
Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp
gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte.
Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:

Klimaregnskap og klimabudsjett er tatt i bruk som styringsverktøy,
og det utvikles videre for å være en modell for kommuner og
andre regioner.
Plan for hvordan Viken fylkeskommune skal bli fossilfri innen 2028
er vedtatt
Energistrategi for vikensamfunnet er vedtatt.

Status
Følger
planen
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Følger opp Klimabudsjett for egne direkte
utslipp for 2021. Jobber med å utvide og
forbedre for 2022
Sak planlegges til fylkestinget i juni

Arbeider med vurdering av hvordan dette
kan innlemmes i regionalt planverk
Det er etablert partnerskap i hele Viken for gjennomføring av
Har dialog med kommuneregioner og
klimatiltak: Klima Viken, Klimapartnere og Klimasmart Landbruk.
kommuner om Klima Viken. Positiv
Følger
respons fra kommunene på politisk
planen
stormøte med ordførerne. Forslag til
modell skal sendes ut til kommunene.
Mål 4.3: I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av kollektivtransport,
sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff.
Resultatkrav:

Plan for økt utbyggingstakt for lade-infrastruktur og fossilfrie
fyllestasjoner i hele Viken er vedtatt.

Ikke
påbegynt

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Igangsatt

Forbereder oppstart om behov for
utredninger og kunnskapsbehov.

Planprogram for ny regional plan for areal og mobilitet er vedtatt Følger
Høringsutkast behandles i fylkesrådet i
planen
(forutsetter vedtak i fylkestinget).
juni 2021
Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med trygge fysiske
og digitale møteplasser.
Resultatkrav:

Nettverk for by- og stedsutvikling er etablert for kommunene i
Viken og nettverket understøtter lokal samfunnsutvikling i
kommunene.
Bygdepakker er etablert og bidrar til å styrke distriktene med
attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig
stedsutvikling.

Status
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Oppstart skjer i 2. tertial

Alle kommunene ble invitert til å søke.
Godt mottatt. 16 søknader fra 21
kommuner kom inn. Søknadsbehandling
pågår.
Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart.
Resultatkrav:

Følger
planen

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Planprogram for ny regional plan for areal og mobilitet er vedtatt Følger
Høringsutkast behandles i fylkesrådet i
planen
(forutsetter vedtak i fylkestinget).
juni 2021
Folkehelsenettverk og partnerskap i samarbeid med kommunene,
Utvikles sammen med
regional stat og organisasjoner bidrar til å fremme god folkehelse Igangsatt samarbeidspartnere
hos innbyggerne i Viken
Regionalt planforum er arena for effektive kommunale
Ukentlige møter som under pandemien
Følger
planen
planprosesser.
løses digitalt. Aktiv bruk av forumet.
Viken fylkeskommune har etablerte samarbeidsprosesser og Samarbeidsavtale for 2021-2022 inngått.
Igangsatt
prosjekter med Distriktssenteret som støtter lokal
Bidrag inn i Bygdemiljøpakkene igangsatt.
samfunnsutvikling i distriktene.
Det utvikles verktøy og metoder for å integrere FNs
Følger de regionale planprosessene
Igangsatt
bærekraftsmål i samfunns- og arealplanleggingen i Viken.
Kunnskapsgrunnlaget "Vi i Viken" oppdateres og videreutvikles.
Statistikk- og analysegrunnlaget for Viken
"Vi i Viken" og fylkeskommunens statistikkportal utvikles for
fylke utvikles fortløpende og publiseres
Igangsatt
kunnskapsbaserte beslutninger i fylkeskommunen og kommunene
primært på digitale plattformer
i Viken, og bidrar til å følge opp FNs bærekraftmål.
Lokale og regionale indikatorer for FNs bærekraftmål
Demoversjon av bærekraftsbarometer
Igangsatt
videreutvikles og tas i bruk i Vikens bærekraftrapport.
planlegges i juni 2021
Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser forårsaket
av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Resultatkrav:

Status

Viken fylkeskommune deltar og samarbeider med Fylkesmannen i Ikke
påbegynt
Oslo og Viken om utarbeidelse av ny Fylkes-ROS.
Viken fylkeskommune bidrar til at kommunene i Viken planlegger
for reduksjon av klimagassutslipp og at ulemper ved
klimaendringer unngås eller begrenses.
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Avventer oppstart fra Statsforvalteren
Prosjektet «Retningslinjer og veiledning
om klimahensyn i planleggingen» nærmer
seg nå slutten. Avslutningsseminar 5. mai.
Veileder for Klimabudsjett er laget i
samarbeid med Oslo kommune, og det er
gjennomført Klimabudsjettkurs for
kommunene.

Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og biologisk mangfold
Mål 6.2: I Viken forvalter vi våre naturressurser på en bærekraftig måte.
Resultatkrav:

Nettverk for masseforvaltning i vikensamfunnet er etablert og
bidrar til økt kompetanse og bevissthet om bruk og vern av
vikensamfunnets felles geologiske ressurser.
Viken har som vannregionmyndighet gode og effektive arenaer
for vannforvaltning både i vannregionen og fylket

Status

Igangsatt

Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Nettverk er videreført og skal
videreutvikles. Det planlegges et større,
strategisk møte for Viken-partnerskapet i
juni. En veileder om masseforvaltning er
lansert.
De siste vannområdene er igangsatt i vår.
Viken fk. deltar i alle styringsgrupper for
vannområdene. Det gjennomføres mange

Viltnettverk tilbys og tilpasses kommunenes behov i hele fylket.
Fylkesrådet definerer hvordan økologisk fotavtrykk kan brukes
som en indikator for forbruk av naturressurser i Viken.
Strategier for biologisk mangfold, herunder insektvennlig fylke,
utvikles og integreres i egen virksomhet.

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.6

Fylkestingets vedtak
Vedtakspunkt
Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik
de framkommer i kapitlene for de enkelte
fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i
2021.
Klima- og miljøpakke
Omlegging til fossilfrie kjøretøy prioriteres gjennom
følgende tiltak:


Utarbeide og gjennomføre en utskiftingsplan.



Innføring av flytskjema for valg av kjøretøy og
maskiner slik at det ikke blir kjøpt mer enn
nødvendig. Det innføres stopp i innkjøp av
fossile kjøretøy og maskiner. Dersom det ikke
finnes fossilfrie alternativer som dekker
behovet, skal det leies eller leases midlertidig.
Gjennomføre samordningstiltak slik at
fylkeskommunens kjøretøy og maskiner blir
benyttet mer optimalt.




Fylkestingets
vedtakspunkt:
Klima- og
miljøpakke

Følger
planen
Igangsatt
Igangsatt

høringsmøter for drøfting av
vannforvaltningsplanen.
Viltnettverk er opprettet og i gang med
fagmøter. Tilpasning til lokale behov
drøftes i det videre arbeidet.
Vurderes ifb. med arealregnskap og
bærekraftsrapport
Forslag til prosess for utarbeidelse av
temastrategi behandles av fylkesrådet i
april.

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Alle
rådsområder

Dette legges til grunn for driften i 2021

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Dialog med virksomhetene. Sak om
medfinansiering av utskifting
behandles av fylkesrådet i april
Plan, klima og
miljø Samarbeider
med
rådsområder

Ligger inne som tiltak i forslag til
utskiftingsplan.
Ligger inne som tiltak i forslag til
utskiftingsplan.

Etablere tilstrekkelig fylle- og ladeinfrastruktur.

Planen for fossilfri virksomhet skal revideres hvert
annet år fram mot 2028. Fylkeskommunen skal søke
statlige støtteordninger som Enova og Klimasats for
å øke utskiftingstakten. Det forutsettes at
rådsområdene innenfor sine budsjettrammer har
grunnfinansiering til sine utskiftninger, anslagsvis
10-15 mill. kr.
Det etableres en tilskuddspott som skal stimulere til
omlegging til fossilfrie maskiner og kjøretøy i Viken
fylkeskommune. Dette skal bidra til å framskynde
gjennomføringen av “Plan for fossilfri virksomhet”.
Støtte skal vurderes ut ifra grad av klimanytte
(utslippsreduksjon pr. investert krone).
Omlegging til fossilfrie maskiner og kjøretøy og
ladeinfrastruktur legges inn i budsjettet med 10 mill.
kr fra og med 2021. Fylkestinget gir fylkesrådet
fullmakt til å fordele midlene til tiltak på de aktuelle
rådsområdene.
Tiltakene i budsjettforliket finansieres ved reduserte
overføringer av egenkapital fra driftsbudsjettet til
investeringsbudsjettet. Likevel er overført nivå av

Det er innført rutine med stopp i kjøp
og leasing av fossile kjøretøy og
maskiner og stilt krav om utfylling av
behovsvurderingsskjema for å sikre at
det ikke blir kjøpt mer enn nødvendig.

Utskiftingsplan er utarbeidet og dialog
med virksomhetene er etablert.

Plan, klima og
miljø

Sak om medfinansiering av utskifting
behandles av fylkesrådet i april

Sak om medfinansiering av utskifting
behandles av fylkesrådet i april

Ferdig

egenkapital i 2021 på samme nivå som i opprinnelig
budsjett for 2020.
Bærekraftige byer og bygder i Viken – styrket
samarbeid med kommunene
Stedsutvikling må vektlegge klimavennlige løsninger,
bærekraftig arealbruk og utvikling av attraktive
lokalsamfunn. Kommunenes planarbeid må styrkes
med sikte på økt bærekraft, både miljømessig,
sosialt og økonomisk. Omstilling til
lavutslippsamfunnet skal ikke øke de sosiale
ulikhetene hos innbyggerne i Viken.

Fylkestingets
vedtakspunkt:
Klima- og
miljøpakke

Covid-19 pandemien krever oppdatert kunnskap om
hvordan vi planlegger og møter
framtidsutfordringene. Løsningene er ikke
universelle, men må målrettes og differensieres.

Følges opp gjennom ordinær
saksbehandling, veiledning og
nettverksarbeid, samt flere tiltak og
prosesser som følger øvrige
resultatkrav

Plan, klima og
miljø

Kommunenes kompetanse og kunnskapsgrunnlag
for å planlegge for bærekraftig samfunnsutvikling
skal styrkes.
Bygdemiljøpakkene skal styrke distriktene med
attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og
klimavennlig stedsutvikling.

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 3

Det settes av 5 mill. kr fra og med 2021 til
bygdemiljøpakker, kommunesamarbeid om klimaog bærekraftsarbeid, grønne byer og tettsteder,
samt livskvalitetsprosjekter i Viken.
Vedtatte verbalforslag:
Fylkesrådet legger fram “Plan for fossilfri virksomhet
innen 2028” for sluttbehandling i fylkestinget innen
2. tertial 2021. Fylkestinget forutsetter at
fylkesrådet prioriterer og gjennomfører de tiltak
som måtte være nødvendige i 2021 og fremover i
perioden for å nå vedtatte klimamål.

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 4

Målet om 10 prosent av fylkeskommunens
parkeringsplasser skal tilby lading for elbiler, skal
økes. Det lages en opptrappingsplan med mål og
tiltak.

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 18

Post korona: Fylkestinget ber fylkesrådet utrede
hvordan post korona-samfunnet vil påvirke våre
innbyggeres livskvalitet, arbeidslivet og
infrastruktur. Utredningen skal vurdere hvordan
fylkeskommunen kan støtte opp om en utvikling av
post korona-samfunnet. Fylkestinget holdes
informert underveis i utredningsarbeidet. Arbeidet
er en del av oppfølgingen av planstrategien og nytt
regionalt planverk.
Fylkeskommunen vil selv legge til rette for
fjernarbeid, i form av fleksible og digitale
arbeidsformer og bruke erfaringene fra covid-19
pandemien i videre utvikling av organisasjonen og
ved planer om framtidige kontorbygg. Det er viktig

Dette inkluderes i det løpende arbeidet
med statistikk og analyse. Det legges
vekt på å følge nasjonal og
internasjonal forskning og relatere det
til Viken.
Følges opp gjennom ordinær
saksbehandling, veiledning og
nettverksarbeid, samt flere tiltak og
prosesser som følger øvrige
resultatkrav.
Alle kommunene ble invitert til å søke.
Godt mottatt. 16 søknader fra 21
kommuner kom inn.
Søknadsbehandling pågår.

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Plan, klima og
miljø

Det arbeides med sak til fylkestinget
innen 2. tertial.

Plan, klima og
miljø
overordnet
koordineringsrolle.
Rådsområdene
gjennomfører.

Finans og administrasjon ved eiendom
utreder mulige konsepter for
organisering av ladeinfrastrukturen på
Viken FK sine lokasjoner. Det arbeides
med sak til fylkestinget innen 2. tertial.

Plan, klima og
miljø, I
samarbeid
med bl.a.
Finans og adm:
HR avd.

Utredning kobles til arbeidet med
kunnskapsgrunnlag for og utviklingen
av nye regionale planer. Dette arbeidet
vil måtte inkludere vurdering av
kortsiktige og langsiktige konsekvenser
av Covid-19. Det legges vekt på å følge
forskning nasjonalt og internasjonalt.

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 21

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 24

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 25

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 27

med nærhet mellom arbeid, utdanning og bolig for å
redusere transportbehov og klimautslipp.
Arealregnskap: Samfunnets arealbruk påvirker både
jordbruket og det biologiske mangfoldet. Det er mye
som taler for et system der man sikrer
erstatningsarealer dersom det viser seg nødvendig å
endre arealbruken. Arealnøytralitet skal på den
annen side ikke føre til at utkantkommuner mister
utviklingsmuligheter på bekostning av
vekstkommuner. Fylkestinget ber fylkesrådet
vurdere arealnøytralitet som virkemiddel i
arealregnskapet.
Fylkestinget viser til at fylkesrådet jobber med å
utvikle klimaregnskap med både indirekte og direkte
utslipp for året 2020. Basert på klimaregnskapet
utarbeides det også klimabudsjett for 2022-2025,
både for direkte og indirekte utslipp.
Klimabudsjettet legges fram i «Årsbudsjett 2022» og
økonomiplan «2022-2025». Det er et mål at
klimaregnskap og klimabudsjett på sikt skal
omhandle hele vikensamfunnet.
Viken fylkeskommune skal bli fri for engangsplast så
langt det er mulig. I tilfeller der engangsplast er
nødvendig skal man etterstrebe bruk av klima- og
miljøvennlige plasttyper.

Plan, klima og
miljø

Arealnøytralitet foreslås som tema i
det videre arbeidet med arealregnskap.
Forslag til arbeidet med arealregnskap
behandles av fylkesrådet i april.

Plan, klima og
miljø

Det jobbes med å få med indirekte
utslipp på en god måte, slik at det blir
nyttig for klimaarbeidet.

Plan, klima og
miljø

Ikke kapasitet til å starte arbeidet i 1.
tertial

Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp arbeidet med
miljøstyring og miljøfyrtårnsertifisering, herunder
innføre kildesortering på alle fylkeskommunale
virksomheter. Det er et mål at kildesortering er på
plass på alle virksomheter ila 2021.

Plan, klima og
miljø

Oversendelsesforslag

Oppfølging av

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.1

Fylkesrådet bes legge fram et naturbudsjett

Plan, klima og
miljø

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.2

Viken skal lede an i et samarbeid mellom
fylkeskommunen og kommunene i Viken om
håndtering av massene fra de store
infrastrukturprosjektene på tvers av
kommunegrensene og de gamle fylkesgrensene.

Plan, klima og
miljø, I
samarbeid
med
Samferdsel

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.7

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.9

Viken fylkeskommune skal ta initiativ til etablering
av kunnskapsnettverk for kommunenes
planmedarbeidere. Formålet er å etablere et
uformelt forum for erfaringsutveksling og å øke
medarbeidernes kunnskap om fylkeskommunale
planer og strategier som grunnlag for det
kommunale planarbeidet.
Fylkestinget ber fylkesrådet legge frem en sak med
et oppdatert kunnskapsgrunnlag over Vikens myrer,
som viser hvor bevaring av myr er i potensiell
konflikt med planlagt samfunnsutvikling (vei eller
annen infrastruktur), og hvilke strategier fylkesrådet

Det er litt forsinkelser i arbeidet, delvis
grunnet covid-19 pandemien med
krevende drift og manglende kapasitet
til nye tiltak. Forslag til plan for
innføring er utarbeidet. Re-sertifisering
av sertifikater som går ut i 2021 pågår
og nye virksomheter starter
sertifisering.
Behandling / kommentar
Naturbudsjett vurderes i lys av
regionalt planarbeid (kunnskapsgrunnlaget og naturkartlegging).
Viken fk samarbeider godt både med
lokale, regionale og statlige aktører.
Det planlegges et møte for Vikenpartnerskapet for drøfting av status og
veien videre. Viken fk lanserte i mars
en veileder for masseforvaltning i
kommunene.

Plan, klima og
miljø

Planveiledning skjer fortløpende. Ses i
sammenheng med
nettverkssamarbeid.

Plan, klima og
miljø

Myrer vil vurderes både i det regionale
planarbeidet og i klima- og
arealregnskapsarbeidet, som del av
kunnskapsgrunnlaget.

har, eller vil utarbeide, for å håndtere denne
utfordringen. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være
lett tilgjengelig informasjon for utbyggere og andre.

Statusbeskrivelse, måloppnåelse for rådsområde plan, klima og miljø
Arbeidet med å følge opp resultatkrav og verbalforslag er i kommet godt i gang pr. 1. tertial. Starten av
2021 er fortsatt preget av covid-19 pandemien og at arbeidsmåter må tilpasses den. Likevel løses
mange av oppgavene på en god måte sammen med kommuner og andre samarbeidspartnere.
Eksempelvis er det etablert faglige treffpunkt med kommunal viltforvaltning. Det er et godt eksempel
på at vi utvikler nye arbeidsmåter som er effektive og gode selv under en pandemi.
Oppfølging av vedtatt regional planstrategi er i gang. Første fase er forslag til planprogram som skal
være klart til høring til sommeren. Rådsområdet leder planarbeidet som skjer i tett samarbeid med
alle øvrige rådsområder. Det gjennomføres flere medvirkningsmøter med Viken-samfunnet i
utarbeidelsen.

Rådsområde 06 Samferdsel
Driftsbudsjett
Opprinnelig
budsjett
hele året

Regulert
budsjett
hele året

(tall i 1 000 kr)
Sum samferdsel

3 376 612

3 847 846

1 166 355

30,3

-56 500

Fylkesdirektør samferdsel
Mobilitet og samfunn
Drift og vedlikehold
Utbygging
Fagavdeling
Samferdselsplanlegging og forvaltning
Finansiering
Kalkulatorisk inntekt

2 780
1 928 363
1 139 476
48 651
23 810
233 532
0
0

6 515
2 326 747
1 206 445
123 914
56 224
276 262
0
-148 261

10 245
933 565
228 793
31 356
19 799
-24 513
0
-32 890

157,3
40,1
19,0
25,3
35,2
-8,9
0,0
22,2

0
0
0
0
0
-21 500
0
-35 000

RÅDSOMRÅDE
SAMFERDSEL

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

Årsprognose for rådsområdet samferdsels driftsbudsjett viser pr. 1. tertial et merforbruk på 56,5 mill.
kr i 2021.
Prognosen til avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning viser et merforbruk på 21,5 mill. kr
som skyldes økte skoleskysskostnader hos Ruter. Fylkesrådet vil se nærmere på dette avviket og tar
sikte på å utarbeide et forslag til inndekning fram mot rapportering pr. 2. tertial.
Rådsområdets lønns- og driftsutgifter dekkes delvis over investeringsbudsjettet, gjennom ansattes
tidsbruk for gjennomføring av investeringsprosjekter. Prognosen for disse inntektene (omtalt som
kalkulatorisk inntekt) viser en mindreinntekt på 35 mill. kr. Budsjettering av kalkulatorisk inntekt har
vært en utfordring siden overtakelsen av SAMS veiadministrasjon. Utfordringen er knyttet til å
estimere hvor mange årsverk pr. år som jobber med investeringsprosjekter i forhold til driftsoppgaver.
Arbeidet med å kvalitetssikre disse estimatene har hatt høy prioritet gjennom 2020 og 2021. Det vil
fram mot rapportering pr. 2. tertial gjennomføres en analyse for å avdekke om avviket pr. 1. tertial kan
forklares ved variasjoner i løpet av året eller om det er behov for tiltak.
Akershus fylkeskommune har i økonomiplan 2019-2022 bevilget tilskudd på henholdsvis 90 mill. kr til
Skårersletta (Lørenskog kommune) og 40 mill. kr til Kirkeveien (Asker kommune) i samsvar med avtale
mellom tidligere Akershus fylkeskommune og respektive kommuner. Ombyggingen er i gang og

tilskuddene vil bli utbetalt i løpet av 2021. Vi finansierer tilskuddet med bompenger gjennom
Oslopakke 3. Tilskuddet og finansieringen har en netto nulleffekt og påvirker følgelig ikke tall i tabellen
over.
Det pågår et arbeid med å kartlegge skredsikringstiltak fra tidligere år. Skredsikringstiltakene
finansieres ved tilskudd og vil omtales nærmere i rapportering pr. 2. tertial.
Kollektivselskaper
Kollektivselskapenes situasjon som følge av korona
Ruter, Brakar og ØKT har hatt en reduksjon i antall reisende siden midten av mars 2020 grunnet
korona. Som følge av dette har kollektivselskapene en reduksjon i billettinntekter. Pr. mars 2021 er
selskapenes inntektssvikt i størrelsesorden 55-70 prosent. Dette utgjør om lag 400 mill. kr. Viken
fylkeskommune mottar kompensasjon fra staten for dekning av reduksjon i billettinntekter for
kollektivselskapene.
Den statlige kompensasjonen som så langt er vedtatt, anslås å sikre at Brakar og ØKT får sine
inntektstap kompensert i første halvår. For Ruter anslås de vedtatte kompensasjonspakkene å dekke
inntektsbortfallet ut april, evt. deler av mai. Det er pr. 16.04 ikke vedtatt ytterligere statlig
kompensasjon, men staten har signalisert at kollektivselskapene sine merutgifter knyttet til håndtering
av koronapandemien, samt bortfall av billettinntekter som følge av pandemien, vil bli kompensert.
Staten har signalisert at neste runde med bevilgninger av kompensasjon anslås å bli kjent i løpet av
mai, og vedtatt av Stortinget i siste halvdel av juni. Det betyr at merutgifter/mindreinntekter for
kollektivselskapene som følge av koronahåndteringen forutsettes kompensert fra staten.
Ruter
Ruter melder pr. 1. tertial om at forutsatt statlig kompensasjon er prognose i samsvar med årsbudsjett
på ordinær drift, med unntak av skoleskysskort. Det er i Ruter budsjettert med 112,5 mill. kr til kjøp av
skoleskysskort for videregående skoler. Viken skal etter avtale kompensere Ruter ved eventuell
endring i antall elever med rett til skoleskyss. Årsprognosen til Ruter for skoleskysskort er pr. 1. tertial
134 mill. kr. Dette er et avvik i forhold til budsjett på 21,5 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak en
underbudsjettering på skoleskysskort. Fylkesrådet vil se nærmere på dette avviket og tar sikte på å
utarbeide et forslag til inndekning fram mot rapportering pr. 2. tertial.
Brakar
Brakar rapporterer pr. 1. tertial om at selskapet når sine budsjettmål etter at inntektsdekning er tilført
for bortfalte inntekter. Det er ikke grunnlag for å endre årsprognose på nåværende tidspunkt.
Østfold kollektivtrafikk (ØKT)
ØKT har meldt inn en prognose for bortfall av billettinntekter på 35,3 mill. kr. ØKT har videre meldt inn
en prognose for merforbruk på 13,5 mill. kr knyttet til koronasituasjonen. Det er også økt
kapasitetsbehov innen drosjenæringen på 7,6 mill. kr pga. nasjonale, regionale og kommunale
smittevernstiltak. Økt renhold- og andre smitteverntiltak kostnader utgjør 2,4 mill. kr. Det er videre
merkostnader på 2,3 mill. kr ved å ta i bruk større ferge, grunnet avstandsrestriksjoner. I tillegg økt
kostnad ved utvikling av ny teknologi innenfor alternativ betalingsløsning på 1,2 mill. kr. Det vises til
eget avsnitt over om kollektivselskapenes situasjon som følge av korona, og forventning om statlig
kompensasjon.
Viken KollektivTerminaler FKF (VKT)
Selskapet melder om at ordinært driftstilskudd dekker utgifter til drift og vedlikehold av
bussterminaler og fergeterminaler, samt administrasjonskostnader. VKT har ikke behov for
budsjettjustering til driften pr. 1.tertial.

Vedlikeholdskostnader ved Leiraveien bussanlegg har prognose som samsvarer med budsjett,
forutsatt overført mindreforbruk 2020 til 2021. Investeringsprosjektene i ØP inkl. prosjektene på
Leiraveien bussanlegg har en prognose som samsvarer med årsbudsjett.

Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjett samferdsel - hovedtabell
R06 Samferdsel
(tall i 1 000 kr)
Store utbedringstiltak
Mindre utbedringer
Gang- og sykkelveier
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak
Kollektivtiltak fylkesvei
Planlegging
Fylkesvei - Viken FK
Store utbedringstiltak
Mindre utbedringer
Gang- og sykkelveier
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak
Kollektivtiltak fylkesvei
Planlegging
Fylkesvei - Oslopakke 3
Sum fylkesvei
Bussanlegg og sjåførfasiliteter
Kollektiv - Viken FK
Fornebubanen
Signal og sikringsanlegg T-bane
Ny T-banetunell gjennom Oslo
Bekkestua Kollektivterminal
Ski gateterminal
Kollektivterminaler
Kollektiv - Oslopakke 3
Sum kollektiv
Sum Investeringer samferdsel

Opprinnelig
budsjett
2021
190 200
539 500
139 500
85 300
16 100
59 000
52 400
1 082 000
9 500
0
162 100
23 100
0
93 000
38 900
326 600
1 408 600
37 200
37 200
161 760
30 000
0
4 800
7 440
32 125
236 125
273 325
1 681 925

Reguleringer 1. tertial 2021
Regulert
Rebud. fra Omdisp. og
Rebud. fra budsjett 2021
2020 til 2021 tilleggsbev. 2021 til 2022 etter 1. tertial
15 100
-24 100
0
181 200
42 400
-4 750
0
577 150
-20 400
-6 300
0
112 800
8 600
6 900
0
100 800
-1 100
-2 250
0
12 750
-34 700
16 940
0
41 240
12 000
21 000
0
85 400
21 900
7 440
0
1 111 340
1 000
12 200
0
22 700
0
0
0
0
25 400
-85 700
0
101 800
700
-20 000
0
3 800
0
0
0
0
5 400
-16 500
0
81 900
3 500
-21 000
0
21 400
36 000
-131 000
0
231 600
57 900
-123 560
0
1 342 940
0
0
0
37 200
0
0
0
37 200
39 840
645 100
0
846 700
60 720
0
0
90 720
27 000
0
0
27 000
1 200
0
0
6 000
0
-7 440
0
0
0
0
0
32 125
128 760
637 660
0
1 002 545
128 760
637 660
0
1 039 745
186 660
514 100
0
2 382 685

Forbruk
hittil i år
-44 245
51 606
-6 609
6 645
247
1 071
13 856
22 572
3 919
0
4 498
422
0
7 552
0
16 392
38 963
2 458
2 458
0
0
0
0
0
0
0
2 458
41 421

Avvik mellom
reg. bud. og
årsprognose
2 800
2 100
-10 649
3 859
4 650
-2 760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 120
23 400
3 500
0
0
78 020
78 020
78 020

Det prognostiseres et mindreforbruk på 78 mill. kr i 2021 i forhold til regulert budsjett 2021. Dette
mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til framdriften i store kollektivprosjekter i Oslopakke 3 (nytt
signal- og sikringsanlegg T-bane og ny T-banetunnel), som fylkeskommunen ikke kan påvirke. Dette vil
heller ikke ha effekt på fylkeskommunens låneopptak.
I rapportering pr. 1. tertial foreslås det å øke budsjettet med 0,7 milliarder kr til 2,4 milliarder kr.
Økningen skyldes overføring av mindreforbruk fra regnskapet i 2020 på totalt 186,7 mill. kr, hvorav
143,3 mill. kr finansieres med bompenger. Statlige tilskudd, grunneierbidrag og mva-kompensasjon på
totalt 514,1 mill. kr budsjetteres i Fornebubaneprosjektet for 2021. I tillegg foreslås det varige og
midlertidige omdisponeringer, se omtale nedenfor.

Reguleringer
Det foreslås varige omdisponeringer på fylkesvei i henhold til tabellen under.
R06 Samferdsel
Tiltakstype (tall i 1 000 kr)
Store utbedringstiltak
Mindre utbedringer
Gang- og sykkelveier
Trafikksikkerhetstiltak
Miljøtiltak
Kollektivtiltak fylkesvei
Planlegging
Kollektiv øvrig
Sum

Reguleringer
3 100
-4 750
-6 000
6 900
-2 250
10 440
0
-7 440
0

Varige omdisponeringer mellom tiltakstyper utføres som følge av varige innsparinger (negativt
fortegn) og udekket merbehov (positivt fortegn) på prosjekter. Reguleringene gjennomføres for å sikre
samsvar mellom prosjektenes budsjetter og oppdaterte prognoser, og har ingen resultateffekt på
porteføljen til fylkesvei.
Budsjett og regnskap for prosjekt Ski gateterminal har tidligere vært splittet på to tiltakstyper; kollektiv
fylkesvei og øvrige kollektivprosjekter. Fra og med 1. tertial 2021 vil prosjektet i sin helhet tilhøre
tiltakstype kollektiv fylkesvei. Det foreslås følgelig å omdisponere resterende budsjettmidler
tilhørende prosjektet på 7,44 mill. kr fra øvrige kollektivprosjekt til kollektiv fylkesvei.
Fornebubanen
R06 Samferdsel
Fornebubanen (tall i 1 000 kr)
Opprinnelig budsjett brutto
Prognose 2021 pr. 1. tertial brutto
Avvik før reguleringer pr. 1. tertial
Rebudsjettering fra 2020 til 2021 brutto
Sum rebudsjetteringer fra 2020 til 2 021
Statlige tilskudd netto
Grunneierbidrag netto
Økning mva-kompensasjon
Sum budsjettøkning samferdsel
Midlertidig omdisponering - bompenger netto
Sum midlertidig omdisponering
Avvik etter reguleringer pr. 1. tertial

Reguleringer
161 760
846 700
-684 940
39 840
39 840
356 000
50 000
108 100
514 100
131 000
131 000
0

Prognosen på Fornebubaneprosjektet utgjør pr. 1. tertial 846,7 mill. kr. Avviket mellom opprinnelig
budsjett og prognose inndekkes hovedsakelig ved statlige tilskudd, grunneierbidrag og mvakompensasjon på totalt 514,1 mill. kr. I tillegg foreslås det å midlertidig omdisponere 131 mill. kr. av
mindreforbruk på fylkesvei til finansiering av Fornebubanen innenfor Oslopakke 3.
Den midlertidige omdisponeringen korrigeres for i ØP 2022-2025 og får ikke varig effekt på fylkesvei
eller kollektiv.
Mindreforbruket på fylkesveiprosjektene som det hentes midler fra, skyldes i hovedsak at det er
utfordrende å beregne byggestart på prosjekter i reguleringsplanfasen og forsinkelse i
anleggsframdrift.

Måloppnåelse
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Utvikle et felles billettsystem for hele Oslo og Viken. Utredningen Følger
planen
skal være ferdig i 2021.
Utrede muligheten for redusert pris på periodebillett for
Arbeidet løftes inn i arbeid med pris og
Igangsatt
ungdom og studenter.
betaling.
Konkurransegrunnlag er utarbeidet,
godkjent og sendt utvalgte selskap som
Igangsatt invitasjon til å avgi tilbud på
Utrede ny organisering av kollektivtrafikken i Viken.
konsulentoppdrag. Valg av konsulent
forventes gjort i mai.
Ny ordning for transporttjenesten for mennesker med
Ny ordning er ferdig. Utredning for TTIgangsatt
funksjonsnedsettelser iverksettes 2021. Utrede samordning av
ordningen er igangsatt.
TT-ordningen og annen kollektivtransport.
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Brakar og Ruter videreutvikler forsøkene
med busser. Det testes nye
problemstillinger knyttet til teknologi, TS og
brukeratferd.
Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et inkluderende og
rettferdig arbeidsliv.
Videreføre etablerte forsøk med bruk av autonome busser i
kollektivtrafikken videreføres, og om mulig utvides

Resultatkrav:

Anbudsregime for våre drifts-, vedlikeholds- og byggekontrakter
legger til rette for et inkluderende og rettferdig arbeidsliv.

Følger
planen

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Vikenmodellen for et seriøst arbeidsliv blir
innarbeidet i kontraktsmalen for
driftskontraktene som skal fornyes i 2022.
Det inkluderer også avtalen med
skatteetaten om innhenting av utvidet
skatteattest. Det pågår også arbeid med å
Igangsatt
innarbeide vedtatte seriøsitetsbestemmelser i kontraktsmaler NS 8405 og
NS 8406 for byggekontrakter. Det
samarbeides med Avdeling Anskaffelser for
øvrige relevante kontraktsmaler og
anskaffelser, herunder rammeavtaler.

Mål 2.7: I Viken har næringslivet god tilgang til digital infrastruktur.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Viken er tildelt statlige tilskuddsmidler for
2021. Søknadsordning er utarbeidet og det
Igangsatt
Bidra til et godt utviklet fibernett i hele Viken
legges opp til at kommunene skal kunne
søke om tilskudd med frist medio juni.
Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Mål 3.3: I Viken tar vi vare på naturen slik at vi unngår tap av biologisk mangfold på land og i vann. I Viken tar vi vare på
natur slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann styrkes
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Vi har redusert omfanget av første runde
med kantklipp i noen kontrakter der det er
Igangsatt
formålstjenlig for å legge bedre til rette for
biologisk mangfold langs veikantene
Mål 3.5: I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, rekreasjon eller
karbonlagring.
Begrense naturinngrep ved nyanlegg og drifte veiene på en
miljøvennlig måte, samt legge til rette for biologisk mangfold
langs våre veier

Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Alle asfaltkontraktene våre har fått med
følgende tekst i kap.C2: 28.4.2 Rapportering
Videreføre arbeidet med å stille miljøkrav i kontrakter for drift og
klimaregnskap
Igangsatt
vedlikehold av veinettet
Entreprenøren skal rapportere hvor mye
CO2eq som er sluppet ut ved
gjennomføring av kontrakten.
Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippsamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp
gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte.
Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Det settes inn stadig flere el-busser.
Kollektivselskapene legger om kjøretøyparken til større grad av
Midlertidig har Brakar og ØKT gått fra bruk
Igangsatt
nullutslippskjøretøy
av biodiesel til diesel. Det samme vurderes i
Ruter.
Det er innført strengere utslippskrav til
maskiner og utstyr i driftskontraktene som
er fornyet i 2020 og 2021. Det er innført
krav om rapportering av gassutslipp i en
kontrakt for å kartlegge driftskontraktenes
bidrag til utslipp av klimagasser (CO2).
Tiltaket vurderes videreført i
driftskontraktene som skal fornyes i 2022.
Det er innledet et arbeid med
Det stilles miljøkrav i drifts- vedlikeholds- og
Igangsatt bransjeorganisasjonene for å se på ulike
utbyggingskontrakter som bidrar til å redusere klimagassutslipp
muligheter for tilpasning til endring i
miljøkrav i utbyggingskontraktene.
Tilpasning vil kunne ha en kostnadsdrivende
effekt som følge av økte investeringer i nytt
utstyr i entreprenørbransjen.
Hensiktsmessigheten av miljøkrav må
dermed vurderes opp mot mangfold i
utbyggingskontrakter, tilpasset store og
mindre entreprenører.
Mål 4.3: I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av kollektivtransport,
sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff.
Resultatkrav:

Viken deltar aktivt i arbeidet med bypakkene for å kutte utslipp,
gi bedre luft, kutte i antall biler i bysentrum, styrke kollektiv- og
sykkeltilbudet.

Status
Følger
planen

Legger til rette for økt sykkel og gange gjennom bygging av gang- Følger
planen
og sykkelveier og merking av sykkelfelt
Det utarbeides en helhetlig transportanalyse som kartlegger
mulighetene for å løse trafikkutfordringene rundt Oslofjorden
med andre, nye tiltak enn veibygging.
Utslippsfri hurtigbåt på Oslofjorden innen 2024

Grad av måloppnåelse / kommentar

Viken deltar i Oslopakke 3/byvekstavtalen
for Osloregionen, Buskerudbyen, Bypakke
Nedre Glomma og Miljøløftet Moss.
Det planlegges for ferdigstillelse av 7,7 km
gang- og sykkelvei i 2021. Merking av
sykkelfelt og GS-vei er en prioritert
oppgave, og merkesesongen for 2021
begynner i midten av april.

Følger
planen

Arbeidet kobles til regional plan

Følger
planen

Forstudie for anskaffelse gjennomført, og
prosessen går videre som planlagt.
Fremdriften forutsetter en del avklaringer
av tilrettelegging og finansiering av
infrastruktur på land.

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med trygge fysiske
og digitale møteplasser.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Videreføre etablerte forsøk med tilkallingsløsninger for
kollektivtrafikken i distriktene

Koordinering av informasjonsinnhenting
pågår
Følges opp gjennom oppfølging av
kollektivselskapene. Dette må ses i
Følger
Tilrettelegge kollektivtilbudet til det beste for innbyggerne
planen
sammenheng med forberedelsene til
kollektivtilbudet etter Covid-19 pandemien.
Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart
Resultatkrav:

Igangsatt

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Tidkrevende. Gjennomfører derfor
samarbeid om TS før partnerskapsavtalene
er inngått.
Vurderes løpende i hvert enkelt prosjekt og
Følger
Mobilitetsløsningene tilpasses lokale utfordringer
planen
arbeidet med handlingsprogrammet.
Innføring av eneretter vedtatt og
Igangsatt
Utrede muligheter og konsekvenser av ny drosjeregulering
implementeres i aktuell kontrakt.
Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser forårsaket
av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Etablere partnerskap med kommunene om trafikksikkerhet i
2021

Resultatkrav:

Igangsatt

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Strategi for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene
skal utarbeides i 2021

Igangsatt

Arbeidet forutsettes ferdigstilt høsten 2021.

Stoppe den negative utviklingen i vedlikeholdsetterslepet i 2021

Det er i 2021 satt av 188 millioner på
investeringsbudsjettet til tiltak for å ta igjen
vedlikeholdsetterslepet. Midlene er fordelt
Igangsatt
på Avdeling Drift og Vedlikehold og
Utbyggingsavdelingen. Arbeidet er i gang og
gjennomføres som planlagt.

Ivareta god drift av fylkesveinettet gjennom driftskontraktene
Følge opp beredskapsansvaret innenfor vei og transport

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.6

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.7

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.9

Følger
planen
Følger
planen

Fylkestingets vedtak
Vedtakspunkt
Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik de
framkommer i kapitlene for de enkelte
fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i
2021.
Styret i Ruter AS fastsetter kollektivsatsene i henhold
til gjeldende vedtekter.
Styret i Brakar AS fastsetter kollektivtakster for sitt
område innenfor rammen av kommunal deflator på
2,7 prosent.
Fylkesrådet fastsetter kollektivtakster for Østfold
Kollektivtrafikk innenfor rammen av kommunal
deflator på 2,7 prosent.
Eventuelle mindre endringer ut over kommunal
deflator kan for Brakar AS og Østfold Kollektivtrafikk
avgjøres av fylkesrådet. For Ruter må slike endringer
skje i tråd med aksjonæravtale inngått mellom
eierne.
Fylkesrådet inngår leveranseavtale med Ruter AS og
Brakar AS for 2021.
Driftsbudsjett for Viken KollektivTerminaler FKF
vedtas slik det framgår av tabellen nedenfor.

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Alle
rådsområder

Samferdsel har fordelt ansvaret på
disse mellom avdelingene i eget
budsjettnotat og følger opp disse.
OK
OK
OK

Samferdsel

Har ikke vært aktuelt hittil i 2021.

Leveranseavtaler er inngått
Samferdsel

Oppdragsbrev er sendt.

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr nr.10

Fylkestingets
vedtakspunkt:
Samferdselspakke

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 5
Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 9

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 15

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 16

Fylkestingets
vedtatte

Brutto investeringsrammer for Viken
KollektivTerminaler FKF vedtas slik det framgår av
tabellen nedenfor.
Samferdselspakke
Østfold kollektivtrafikk: Budsjettrammen til Østfold
kollektivtrafikk økes med 2,4 mill. kr fra og med 2021
for å reversere forslaget om prisøkning for
enkeltbilletter kjøpt i app.
TT-ordningen: TT-ordningen er et tilskudd til
transport for innbyggere som på grunn av varig
funksjonsnedsettelse ikke kan reise med annen
kollektivtransport. Ny forskrift for TT-transporten
behandles i fylkestinget høsten 2020 og skal gjelde
for hele Viken.
Fylkesrådet skal arbeide aktivt for at hele Viken skal
omfattes av den statlige TT-ordningen. Det settes av
1 mill. kr til økning av rammen fra og med 2021.
Vedtatte verbalforslag:
Fylkestinget ber om at fylkesrådet innen 2. tertial
2021 legger fram en plan som vurderer hvordan
kollektivtrafikken i Viken skal bli utslippsfri innen
2028.
Fylkestinget ber om at fylkesrådet utreder bruk av
intelligent belysning og tiltak for å begrense
lysforurensning fra våre virksomheter og langs våre
fylkesveier. Hensynet til sikkerhet og trygghet for
brukere, innbyggere og trafikanter skal ivaretas.

Transport på fjord: Fylkestinget ber fylkesrådet ha en
offensiv satsing for transport på fjorden og gjøre all
fergetransport i Viken fossilfri innen 2024.

Gang – og sykkelveier: Fylkestinget ber om at
handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 har en
stor satsing på utbygging av nye gang- og
sykkelveier, og et bredt spekter av virkemidler for å
bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for
gående og syklende langs fylkesveinettet. Viken
fylkeskommune skal være et nytenkende
foregangsfylke for myke trafikanter, og i arbeidet
skal det ses på alle typer tiltak, fra skilting/merking,
til smarte måter å gi syklister rang ved deling av vei,
bruk av smett og snarveier, innovasjoner som for
eksempel flytende sykkelveier, rød maling og kreativ
arealutnyttelse ved etablering av bygging av nye
gang- og sykkelveier. Det er viktig at flere kan sykle
hele året. Derfor er god vinterdriftsstandard på
gang- og sykkelveier avgjørende. Fylkestinget ber
fylkesrådet om at når nye driftskontrakter inngås
skal dette prioriteres.
Smart trafikkstyring for bedre
kollektivfremkommelighet: Fylkestinget ber om at

Samferdsel

Oppdragsbrev er sendt.

Oppfølging av

Behandling / kommentar
Forslag om prisøkning for
enkeltbilletter kjøpt i app er reversert.

Samferdsel

Vedtatt og innført.

Søknad er sendt
Samferdselsdepartementet.
Oppfølging av

Behandling / kommentar

Samferdsel

Arbeidet er startet.

Samferdsel

Oppfølging avklares gjennom
Handlingsprogram for Samferdsel.

Samferdsel

Samferdsel

Samferdsel

Kollektivselskapene har lagt planer for
elektrifisering av fergeflåten, der det
kun er noe usikkerhet knyttet til
anskaffelsene for Hvalersambandet.
Det er gitt oppdrag til Ruter for
vurdering av mulig nye strekninger på
vestsiden av Oslofjorden og Brakar
deltar i utredning av mulig
fergeinitiativ i Drammensfjorden/elv.
Handlingsprogram: Tilrettelegging for
gående og syklende er viktige
virkemidler for å nå Vikens
overordnede mål. Det vurderes ulike
tiltak i forbindelse med utarbeidelse
av handlingsprogrammet som legges
fram for høring til sommeren 2021.
God vinterdriftsstandard for syklende:
I driftskontraktene benyttes
vinterdriftsklasse GsB på stort sett alt
gang- og sykkelvegareal. Standarden
som er beskrevet, legger til rette for
god fremkommelighet og sikker
ferdsel for gående og syklende. Det
stilles høye krav til godkjente
føreforhold, og under værhendelse er
det krav om kontinuerlig innsats for å
gjøre avvikene minst mulig.
På fv. 120 Nedre Rælingsvei skal det i
løpet av våren 2021 testes ut proaktiv

verbalforslag
nr. 17

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 29

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.2

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.3

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.15

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.16

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.17
Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.18

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.19

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.20

det gjennomføres prøveprosjekt for smart
trafikkstyring for bedre kollektivfremkommelighet.
Fylkestinget ber fylkesrådet åpne opp for et
samarbeid og dialog med de kommunale eierne av
havnene i Viken, for at de skal bli fossilfrie innen
2030. Dette vurderes også i forbindelse med
arbeidet med regional plan for areal og mobilitet.
Oversendelsesforslag
Viken skal lede an i et samarbeid mellom
fylkeskommunen og kommunene i Viken om
håndtering av massene fra de store
infrastrukturprosjektene på tvers av
kommunegrensene og de gamle fylkesgrensene.
Myke trafikanter: Viken skal søke å premiere
kommuner som evner å prioritere myke trafikanter;
ved å lage bilfrie soner, sykkel- og gangeprioriterte
kryss, og sykkel- og kollektivprioritering av gamle
bilveier og jernbanetraseer.
Fylkesrådet, i samarbeid med kollektivselskapene og
Statens Vegvesen, bes gjøre en gjennomgang av
samtlige faste busstopp i Viken og gradere dem ut
fra trafikksikkerhetsmessige hensyn.
Gjennomgangen skal legges til grunn for videre
oppgraderinger av busstopp.
Alle faste busstopp med over gjennomsnittlig trafikk,
eller som er sentralt plassert ved naturlige
knutepunkt som skoler, helseinstitusjoner og
handlesentre, skal på sikt utstyres med busskur med
tak og digitale informasjonstavler. Fylkesrådet bes
utarbeide en handlingsplan i samarbeid med
kollektivselskapene i Viken og Statens Vegvesen.
Fylkestinget ber fylkesrådet starte arbeidet med å
innføre et helhetlig, felles billettsystem i Viken og
Oslo med sanntid. Billettsystemet må inneholde en
løsning for å kunne reise gjennom hele Viken og Oslo
på én billett, uavhengig av kollektivt
transportmiddel.
Fylkestinget innlemmer Lunner og Jevnaker i Brakar
og Ruters kollektivselskaper – og sonesystem så
snart som mulig.
Fylkestinget ber fylkesrådet om en oversikt over i
hvilken grad de har benyttet seg av muligheten for
forenklede standarder for bygging av gang – og
sykkelvei samt innfartsparkeringer, for å øke
utbyggingstakten til en lavere kostnad. Det
utarbeides en oversikt over hvilke prosjekter som
kan realiseres ved en slik utbygging i fremtiden, samt
økonomiske konsekvenser.
Fylkestinget ber fylkesrådet prioritere trygge
skoleveier og barnas sikkerhet i all
samferdselsplanlegging og ved prioritering av hvilke
gang- og sykkelveier som skal bygges eller utbedres.

trafikkstyring som gir
kollektivtrafikken prioritering i
motgående kjørefelt.

Samferdsel

Dialog med kommunene er startet
opp.

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Plan, klima og
miljø, I
samarbeid med
Samferdsel

Plan, klima og miljø har tatt initiativ til
et arbeid med en veileder for
masseforvaltning og Samferdsel
deltar fra SPF

Samferdsel

Dette innlemmes ved prioriteringer i
Handlingsprogrammet for samferdsel

Samferdsel

Det pågår arbeid med
Handlingsprogram for Samferdsel i
Viken der tiltak og oppgaver blir
prioritert.

Samferdsel

Det pågår arbeid med
Handlingsprogram for Samferdsel i
Viken der tiltak og oppgaver blir
prioritert.

Samferdsel

Vi følger opp arbeidet med pris og
betaling, jfr. resultatkrav over.
Sanntid inngår ikke i dette oppdraget,
og er ikke en del av et pris- og
betalingssystem.

Samferdsel

Inngår i pris og betaling.

Samferdsel

Det pågår arbeid med
Handlingsprogram for Samferdsel i
Viken der tiltak og oppgaver blir
prioritert. Løsninger blir vurdert
løpende i planlegging av tiltak.

Samferdsel

Det pågår arbeid med
Handlingsprogram for Samferdsel i
Viken der tiltak og oppgaver blir
prioritert. Løsninger blir vurdert
løpende i planlegging av tiltak.

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.21

Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere en ordning der
gratis skoleskyss erstattes med et rabattert
ungdomskort dersom brukeren ønsker det.

Samferdsel

Ordningen finnes allerede i dag ved at
høyt rabatterte ungdomskort tilbys i
hele Viken. Fylkesrådet vil derfor ikke
gå videre og utrede
oversendelsesforslaget.

Statusbeskrivelse, måloppnåelse for rådsområde samferdsel
Arbeidet med å følge opp resultatkrav og verbalpunkter er startet opp og i henhold til plan for de
fleste av aktivitetene. Status er på mange områder påvirket av covid-19 pandemien som har preget
samfunnet også første del av 2021.
Gjennomføring av prosjekter og tiltak vil bidra til at samfunnsmål om effektiv og miljøvennlig bruk av
areal og infrastruktur, mobilitetsløsninger som er funksjonelle, enkle og sikre å bruke for alle
trafikanter og kjøretøygrupper, og gode bomiljøer og attraktive omgivelser, kan oppnås.
Utarbeidelse av Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 er godt i gang, og vil bli et viktig verktøy
for rådsområdet som vil svare ut flere av de definerte resultatkravene og vedtakspunktene.
God drift og håndtering av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene følges opp som planlagt.
Innen kollektiv går sentrale prosesser knyttet til utredning av nytt felles billettsystem for Oslo og Viken
og av ny organisering av kollektivtrafikken etter planen.
Covid-19 pandemien har medført en betydelig reduksjon i antall reisende, og dermed også i
kollektivselskapenes billettinntekter. Staten har så langt kompensert for dette, slik at kollektivtilbudet
har kunnet la seg opprettholde. Det er foreløpig ikke avklart i hvilken grad staten vil bidra med ekstra
tilskudd også for siste del av 2021, i en situasjon der det lettes på koronarestriksjonene. Utfordringene
er særlig store i Ruters område, fordi billettinntektene utgjør en stor del av selskapets inntekter.
Reduksjonen i antall kollektivreisende som følge av covid-19 pandemien har også medført en særskilt
utfordring knyttet til kollektivtransportens bidrag til måloppnåelse om å redusere biltrafikk i
storbyområdene ved økt bruk av kollektiv, sykkel og gange.

Rådsområde 07 Næring og tannhelse
Driftsbudsjett næring
RÅDSOMRÅDE
NÆRING
(tall i 1 000 kr)
Sum næring
Fylkesdirektør næring
Distrikt og regional næringsutvikling
Entreprenørskap og næringsrettet kompetanse
Forskning og innovasjon
Regionalt forskningsfond

Opprinnelig
budsjett
hele året

Regulert
budsjett
hele året

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

116 090

194 690

-56 818

-29,2

1 204

5 351
32 101
48 598
30 040
0

28 403
29 125
108 834
28 328
0

-4 902
-17 506
-24 382
-10 144
116

-17,3
-60,1
-22,4
-35,8
0,0

48
452
348
356
0

Totalt for rådsområdet prognostiseres det med et mindreforbruk på 1,2 mill. kr.
Årsaken er at generelle driftskostnader forventes å bli noe lavere blant annet når det gjelder reiser,
kurs og ekstern møtevirksomhet. Lønnsavviket er minimalt i forhold til budsjett. De store summene i
driftsbudsjettet til rådsområdet er relatert til tilskuddsordninger. Søknadsprosessen til disse
ordningene har ikke kommet ordentlig i gang ennå.

Netto driftsutgifter så langt gjenspeiler at aktiviteten hittil i år har vært finansiert av bl.a. eksterne
tilskudd og bundne driftsfond er inntektsført uten at motsvarende kostnader har påløpt i like stor
grad. For rådsområdet er det store forskyvninger i både inntekter og utbetalinger av tilskudd.
Tiltaksbudsjettet er jevnt periodisert, mens faktiske ut- og innbetalinger ikke følger samme
periodisering. Dette vil jevne seg ut når man ser året under ett.
Rådsområdet har i april fått en økning i budsjettrammen på 69,7 mill. kr som gjelder regjeringens
tiltakspakke til bedriftsintern opplæring. Det er overført 23,5 mill. kr i bundne fond, 6,9 mill. kr i
ubundne fond og 48,1 mill. kr på anordninger, av disse er det utbetalt 18,1 mill. kr i 1.tertial. I tillegg
har rådsområdet fått overført mindreforbruk fra 2020 på 8,9 mill. kr.
Når det gjelder aktivitet og tiltak styres disse i henhold til vedtatt budsjettramme på alle avdelinger.

Måloppnåelse næring
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse

Igangsatt
Bidra til større mangfold i næringslivet
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:

Fylkesrådet vil innrette de næringsrettede virkemidlene mot det grønne skiftet.

Status
Igangsatt

Grad av måloppnåelse

Ordningene
innrettes mot dette
Ordningene
innrettes mot dette

Ha innrettet de finansielle virkemidlene slik at de bidrar til økt verdiskaping og
Igangsatt
internasjonal konkurransekraft.
Følger planen
Ha etablert en ny struktur for etablerertjenesten i Viken.
Være pådriver for innovasjon og lokal næringsutvikling i fylkeskommunens
Igangsatt
anskaffelser.
Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger det er
behov for i arbeidslivet.
Resultatkrav:

Samarbeidet med arbeidslivet, fagskolen og relevant høyere utdanning om å tilby
arbeidslivsrelevant etter- og videreutdanningen som bidrar til omstilling,
sysselsetting og integrering.
Fylkesrådet vil innrette de næringsrettede virkemidlene mot det grønne skiftet.
Ha innrettet de finansielle virkemidlene slik at de bidrar til økt verdiskaping og
internasjonal konkurransekraft.
Ha etablert en ny struktur for etablerertjenesten i Viken.
Være pådriver for innovasjon og lokal næringsutvikling i fylkeskommunens
anskaffelser.

Status

Grad av måloppnåelse

Følger planen
Følger planen
Igangsatt
Igangsatt
Igangsatt

Covid-19 pandemien
har ført til
forsinkelse i arbeidet
Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et inkluderende og
rettferdig arbeidsliv.
Etablert samarbeid mellom forsknings-, nærings- og kunnskapsmiljøer i Viken for økt
Igangsatt
verdiskaping.

Resultatkrav:

Løftet mangfold som viktig for verdiskaping.
Mål 2.7: I Viken har næringslivet god tilgang til digital infrastruktur.
Resultatkrav:

Status
Igangsatt

Grad av måloppnåelse

Status

Grad av måloppnåelse

Igangsatt
Ha stimulert til datadrevet innovasjon og styrket digital kompetanse i næringslivet.
Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Mål 3.5: I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, rekreasjon
eller karbonlagring.

Resultatkrav:

Ha utarbeidet en landbruksstrategi med fokus på primærnæringens rolle i det
grønne skiftet, grønnere landbruk og hvordan sjølforsyningsgraden på norske
ressurser i regionen kan økes.

Status

Grad av måloppnåelse

Igangsatt

Vedtas av
fylkestinget høsten
2021. Noe forsinket
ift. opprinnelig plan.

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp
gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte.
Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:

Status

Støttet utvikling av teknologi og nye løsninger i næringslivet som reduserer, lagrer
og utnytter klimagasser og fremmer energiomlegging.

Grad av måloppnåelse

Igangsatt

Mål 4.3: I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av kollektivtransport,
sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse

Følger planen
Støttet utvikling av ny teknologi i transportsektoren.
Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart.
Resultatkrav:

Status

Etablert strategisk næringssamarbeid med kommuneregionene og et målretta
arbeid for næringsutvikling i distriktene.
Viken fylkeskommune skal bidra til økt verdiskaping og et bærekraftig og
internasjonalt konkurransedyktig næringsliv der det er godt tilrettelagt for
innovasjon, kompetansebygging og samhandling.
Arbeide systematisk med å styrke attraktiviteten basert på de regionale fortrinnene i
Viken. Jobbe for etablering av nye arbeidsplasser i byer og tettsteder, flere
arbeidsplasser i grønne næringer. Arbeide helhetlig med bærekraftig
destinasjonsutvikling og stedsutvikling.
Oppnå bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i arbeidslivet
gjennom bl.a. Kompetansforum Østfold og Innovasjonsverket.
Fremme entreprenørskap og styrke arbeidslivets tilgang på relevant kompetanse og
kapital for å utvikle vekstbedrifter.
Øke regionens samlede FoU- og innovasjonsaktivitet.
Være pådriver for innovative offentlige anskaffelser og gjennom dette oppnå:
o Flere innovative virksomheter, klynger og nettverk som er nasjonalt og
internasjonalt konkurransedyktig.
o Flere bedrifter med vekstpotensial og vekstambisjoner.
o Nye virksomheter, kapital og kompetanse i Vikens regioner.
o En mer innovativ offentlig sektor.
Styrke næringslivet som bidrar til fremtidens mobilitet og transportløsninger.
Utarbeidet ny næringsstrategi sammen med det regionale partnerskapet i Viken.
Etablert nytt regionalt partnerskap, tilpasset en ny geografi og et omforent felles
utfordringsbilde.

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.6

Fylkestingets
vedtatte

Fylkestingets vedtak
Vedtakspunkt
Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik
de framkommer i kapitlene for de enkelte
fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i
2021.
Vedtatte verbalforslag:
Dyrevelferd: Fylkestinget ber fylkesrådet å arbeide
for å bedre dyrevelferden, for eksempel i relevante

Grad av måloppnåelse

Igangsatt
Følger planen

Følger planen

Følger planen
Følger planen
Følger planen

Følger planen

Følger planen
Følger planen
Følger planen

Oppfølging av

Behandling / kommentar
Er hensyntatt i vår virkemiddelbruk,
som føringer i våre støtteordninger
og gjennom oppdragsbrev til
eksterne aktører
Behandling / kommentar

Næring

Blir en del av landbruksstrategien

Oppfølging av
Alle
rådsområder

verbalforslag
nr. 20

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.5
Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.6

planer og saker og sammen med partnerskapet i
landbruket.
Oversendelsesforslag
Fylkestinget ber fylkesrådet fremme en sak som
viser hvordan Viken kan tilrettelegge for kortreist
mat, og styrking av landbrukets inntjeningsevne ved
å legge til rette for gårdsutsalg.
Fylkestinget ber fylkesrådet fremme en sak om økt
bruk av gårdsslakteri for å styrke dyrevelferd og
legge til rette for kortreist mat.

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Næring

Blir en del av landbruksstrategien

Næring

Blir en del av landbruksstrategien

Statusbeskrivelse, måloppnåelse for rådsområde næring
Første kvartal 2021 har vært preget av covid-19 pandemien og konsekvenser av denne. Arbeidet med
etablering av Viken fylkeskommune er videreført i første kvartal 2021. Den nye felles støtteordningen
næringsutvikling og innovasjon er lyst ut og har søknadsfrist tidlig i 2. kvartal. Klyngepolicy er utviklet
og vedtatt av fylkestinget. Utlysning av støtteordning for etablerte og sterke klynger lyses ut i løpet av
2. kvartal. Ordningen for bedriftsintern opplæring er lyst ut og hadde søknadsfrist i mars. Aktiviteten i
første kvartal 2021 er også preget av den forsterkede innsatsen for bedrifter i 2020.To
kommuneregioner - Hallingdal og Gardermoregionen - er særlig hardt rammet av covid-19 pandemien
og har et næringsliv som er helt avhengig av reisevirksomhet. For å kunne stå bedre rustet i neste krise
ønsket begge regioner å bli spilt inn til KMD, men KMD tok ikke inn noen av forslagene i
Statsbudsjettet for 2021. Viken fylkeskommune har nå på eget initiativ startet prosessen for å få
iverksatt dette. Arbeidet med Viken fylkeskommunes egen landbruksstrategi er videreført i første
kvartal med å få fram et høringsutkast som kommer på høring våren 2021. Strategien skal ha
hovedfokus på landbruksnæringens rolle i det grønne skiftet, og på å øke selvforsyningsgraden i Viken.

Driftsbudsjett tannhelse
RÅDSOMRÅDE
NÆRING - TANNHELSE

Opprinnelig
budsjett
hele året

Regulert
budsjett
hele året

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

(tall i 1 000 kr)
Sum tannhelse

474 123

471 442

184 120

39,1

-5 000

Direktør tannhelse
Felles stab
Felles spesialfunksjoner
Klinikkområde Sørøst
Klinikkområde Nord
Klinikkområde Vest for Oslo
Klinikkområde Øst for Oslo
Klinikkområde Sørvest
Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst (TKØ)

8 927
38 300
-1 601
102 242
66 100
94 290
95 335
70 530
0

3 146
41 400
-1 601
102 242
66 100
94 290
95 335
70 530
0

2 160
15 056
4 000
36 297
23 084
29 895
38 422
24 959
10 247

68,7
36,4
-249,9
35,5
34,9
31,7
40,3
35,4
0,0

0
-2 500
0
-1 000
0
0
-1 500
0
0

Totalt for tannhelse prognostiseres det med et merforbruk på 5 mill. kr. ved årets slutt. Det skyldes i
hovedsak merforbruk på to klinikkområder og staben.
Tannhelse har en marginal besparelse på lønnsutgifter mot budsjettet som følge av forsinkelser i
rekrutteringsprosesser pga. covid-19 pandemien.
Netto driftsutgifter så langt gjenspeiler ikke ordinær drift. Det har vært stor økning i innkjøp av
medisinsk forbruksmateriell og spesialbekleding pga. pålegg og krav fra myndighetene. Samtidig er
utgiftene knyttet til husleie og strøm høyere enn budsjettert. Dette skyldes manglende oversikt over

totalutgifter pga. sammenslåingen av tre fylker og overføringen av utgiftene fra avdeling eiendom til
tannhelse lokalt. Det avventes til 2. tertial for å se hvor stor utviklingen i husleieutgifter vil være mot
budsjett.
Innkalling og behandling av pasienter er forsinket pga. covid-19 pandemien. Alle tannklinikker er i drift,
men sentrale og lokale smitteverntiltak fører til redusert produksjon, som fører til reduksjon i
pasientinntekter. Tilskuddsbudsjettet er jevnt periodisert, mens faktiske innbetalinger ikke følger
samme periodisering. Dette vil jevne seg ut når man ser året under ett.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter (TKØ)
Regnskapet viser utgifter på 17,8 mill. Tilskuddsmidler fra staten er ikke mottatt. Heller ikke er
basisinntekter fra fylkeskommunene Viken og Innlandet inntektsført i TKØs regnskap.
Pasientinntekter/HELFO refusjon mottas etterskuddsvis og gjelder derfor bare for månedene januar til
mars. TKØ har fått tilsagn om forskningsmidler fra Norges forskningsråd. Det er heller ikke inntektsført
i regnskapet. Det er ikke planlagte investeringer i 2021.

Investeringsbudsjett tannhelse
R07 Tannhelse
(tall i 1 000 kr)
Fornebu tannklinikk - nye lokaler
Strømmen tannklinikk - nye lokaler
Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler
Sørumsand tannklinikk - nye lokaler
Nannestad tannklinikk - nye lokaler
Investeringsreserve
Diverse klinikker - investering
Diverse klinikker - Utstyr
Sum

Opprinnelig
budsjett
2021
27 300
13 000
1 000
15 000
1 000
3 000
17 750
6 850
84 900

Reguleringer 1. tertial 2021
Regulert
Rebud. fra Omdisp. og Rebud. fra budsjett 2021
2020 til 2021 tilleggsbev. 2021 til 2022 etter 1. tertial
-900
2 500
0
28 900
0
0
-13 000
0
0
0
0
1 000
0
0
0
15 000
0
0
0
1 000
0
-2 500
0
500
3 360
0
0
21 110
1 340
0
0
8 190
3 800
0
-13 000
75 700

Forbruk
hittil i år
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Avvik mellom
reg. bud. og
årsprognose
0
0
0
0
0
-500
250
0
-250

Opprinnelig vedtatt investeringsbudsjett i 2021 for tannhelse er på 84,9 mill. kr. Det foreslås å
rebudsjettere mindreforbruk fra regnskapsavslutningen 2020 til 2021 i henhold til tabellen over.
Videre foreslås det å regulere 2,5 mill. kr fra investeringsreserven til prosjekt Fornebu tannklinikk - nye
lokaler. Hovedårsaken til merbehovet er forsinkelse i framdriften i forhold til opprinnelig ramme som
har medført prisregulering.
Prosjektet Strømmen tannklinikk - nye lokaler har forsinkelser i framdriften og det foreslås å
nedjustere årsbudsjettet for 2021 til 0 kr. Totalrammen for prosjektet er uendret og nedjusteringen
tas inn igjen i forbindelse med økonomiplan 2022-2025.

Måloppnåelse tannhelse
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:

Fylkesrådet vil ferdigstille arbeidet med å utarbeide en ny
helhetlig tannhelseplan for Viken.
Tannstatus DMFT, reduksjon i antall skadde tenner: maks 5% av 3åringer med hull, maks 5% av 18åringer med mer enn 10 hull.
Andel pasienter under tilsyn: gruppe A2 (98%) gruppe B (100%),
gruppe C1 (100%) og gruppe C2 (50%).
Andelen 18-åringer med DMFT >9, mål 5%.

Status
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar (kort)

Igangsatt

Resultatet vil framkomme av årsrapport
2021

Igangsatt

Forsinkelser pga. covid-19 pandemien

Igangsatt

Resultatet vil framkomme av årsrapport
2021

Gjennomført samarbeidsmøter i alle kommuner i henhold til
Igangsatt Forsinkelser pga. covid-19 pandemien
samarbeidsavtaler.
Andelen 12-18 år spurt om tobakksvaner (forebygging generell
Resultatet vil framkomme av årsrapport
Igangsatt
helse), mål 75%.
2021
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar (kort)

Igangsatt
Det gjennomføres miljøsertifisering av alle klinikker i 2021.
Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser forårsaket
av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Resultatkrav:

Opprettholde akuttberedskap i tannhelsetjenesten.

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.6

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag nr.
19

Fylkestingets vedtak
Vedtakspunkt
Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik
de framkommer i kapitlene for de enkelte
fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i
2021.
Vedtatte verbalforslag:
I arbeidet med ny tannhelseplan skal det legges
vekt på forebyggende arbeid for å skape gode
vaner gjennom hele livet og forhindre tannsykdom.
Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere en
oppfølgingsordning der unge voksne som ikke
lenger har rett til gratis tannbehandling får en
påminnelse om at de må bestille time hos tannlege.

Status
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar (kort)

Alle tannklinikker er i drift, to spesielle
smitteklinikker

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Alle
rådsområder

Forsinkelser pga covid-19
pandemien.

Oppfølging av

Behandling / kommentar

Tannhelse

Alle pasienter i gruppe D, 19-20 år,
får informasjon om hvilke muligheter
de har når de ikke lenger har
rettigheter etter Lov om
tannhelsetjenesten.

Statusbeskrivelse, måloppnåelse for rådsområde næring - tannhelse
Innkalling og behandling av pasienter er forsinket pga. covid-19 pandemien. Alle tannklinikker er i drift,
men sentrale og lokale smitteverntiltak fører til redusert produksjon. Det er forventet økning i antall
ferdigbehandlede når vaksinasjon av befolkningen er gjennomført. Pasienter med rettigheter etter Lov
om tannhelsetjenesten prioriteres. Det fører til reduserte honorarinntekter fra betalende pasienter.
Det er ikke forventet at krav til inntjening kan oppfylles i 2021.
TKØ er en av to beredskapsklinikker i Viken som behandler covid-19 pasienter. Pasientbehandlingen
går som normalt med tilpassede smitteverntiltak. Grunnet covid-19 pandemien er det blitt økt
ventetid spesielt for tilbudet til TOO pasienter.

Rådsområde 08 Kultur og mangfold
Driftsbudsjett
RÅDSOMRÅDE
KULTUR OG MANGFOLD

Opprinnelig
budsjett
hele året

Regulert
budsjett
hele året

Regnskap pr Forbruk i %
12. april
hele året

Prognose
årsavvik

(tall i 1 000 kr)
Sum kultur og mangfold

410 844

422 032

182 184

43,2

1 963

Fylkesdirektør kultur og mangfold
Frivillighet, friluftsliv, idrett og intregrering
Fylkesbibliotek
Kunst og kultur
Kulturarv

4 712
82 716
30 581
155 273
137 562

3 992
85 556
34 401
158 127
139 956

737
30 786
7 554
103 187
39 919

18,5
36,0
22,0
65,3
28,5

0
0
1 672
0
291

Totalt for rådsområdet prognostiseres det med et mindreforbruk på ca. 2 mill. kr. ved årsslutt. Avviket
skyldes først og fremst vakanser i avdeling for fylkesbiblioteket. Det arbeides med å rekruttere nye
medarbeidere, men disse prosessene tar noe tid, slik at tilsetting vil skje først utpå høsten 2021.
Prognosen for rådsområdet er for øvrig usikker, og rådsområdet vil gjøre løpende vurderinger og
tilpasninger med hensyn til tildelt budsjettramme.
Grunnet covid-19 pandemien så har alle avdelingene mindreforbruk på relativt mindre og løpende
driftskostnader, som for eksempel reising, møtevirksomhet, eksterne aktiviteter og opplæring/kurs.
Prognosen på disse utgiftspostene forutsetter at gjenåpningsplanen til myndighetene gjennomføres
som planlagt, slik at aktivitetsnivået blir tilnærmet normalt etter sommerferien.
De faste driftstilskuddene til kulturinstitusjoner, museer og frivillige organisasjoner er i stor grad
allerede utbetalt i sin helhet. Når det gjelder de ulike tilskuddsordningene er det et avvik i forhold til
budsjett. Det skyldes at 1. tertial i stor grad benyttes til søknadsbehandling og ikke til utbetaling. I og
med at disse tilskuddsordningene i budsjettet er periodisert jevnt utover året, blir det store avvik i
starten av året. I tillegg har anordninger fra 2020 blitt tilbakeført og avsetninger til bundne fond er
inntektsført uten at motsvarende kostnader har påløpt i like stor grad. Dette vil jevne seg ut når man
ser året under ett.
Inndekning nye oppgaver som følge av regionreformen
Som et ledd i regionreformen og overføringen av oppgaver til de nye regionene, ble følgende to
tilskuddsordninger knyttet til rådsområde kultur og mangfold innlemmet i rammetilskuddet:


Overførte oppgaver knyttet til kulturminneområdet (0,7 mill. kr)
Som en del av regionreformen skal det i perioden 2020 til 2022 gradvis overføres oppgaver på
kulturminneområdet fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. I perioden skal det totalt
overføres midler tilsvarende ti årsverk, hvorav to i 2020, fire i 2021 og fire i 2022.
 Tilskudd til regional bransjeutvikling, kreativ næring (1,95 mill. kr)
Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ
næring. Ordningen gir tilskudd til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-,
markeds- og forretningsutvikling som kommer flere aktører i regionen til gode. Den langsiktige
målsetningen er å bidra til bransjeutvikling for kulturelle og kreative bransjer i hele landet.
Midlene fordeles likt mellom Nord-, Midt-, Vest-, Sør og Øst-Norge. Midlene retter seg mot
regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre aktører med regionalt
nedslagsfelt, for bransjebygging innen kulturell og kreativ næring. Det oppfordres til
samarbeid, gjerne på tvers av bransjer og regioner.
Ved en inkurie, så ble ikke denne veksten i rammetilskuddet tilført rådsområde kultur og mangfold. I
sum utgjør dette 2,65 mill. kr for årene 2020 til 2021. Det foreslås derfor at dette rettes opp nå i
forbindelse med 1. tertial 2021.

Investeringsbudsjett
R08 Kultur og mangfold
(tall i 1 000 kr)
Buskerud-utstilling - gamle Kongsberg kino
Sum

Opprinnelig
budsjett
2021
12 500
12 500

Reguleringer 1. tertial 2021
Regulert
Rebud. fra Omdisp. og
Rebud. fra budsjett 2021
2020 til 2021 tilleggsbev. 2021 til 2022 etter 1. tertial
0
0
-12 500
0
0
0
-12 500
0

Forbruk
hittil i år
0
0

Avvik mellom
reg. bud. og
årsprognose
0
0

Prosjektet Buskerud-utstilling - gamle Kongsberg kino er under bearbeidelse og det foreslås å
rebudsjettere midlene til 2022.

Måloppnåelse
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Krav i tilsagnsbrev til alle som mottar tilskudd.
Et subsidiert kulturliv som gir lave priser og viktige
Forestillingen "Isbjørn Nysbjørn" for barn i barnehager
Igangsatt
gratis arenaer.
er produsert og skal på turne i bibliotek i Viken fra
april.
Krav i tilsagnsbrev og dialog med institusjonene.
Alle institusjoner og organisasjoner det gis tilskudd til
Redusert måloppnåelse grunnet covid-19 pandemien
Igangsatt
skal arbeide aktivt med publikumsutvikling.
. Digitale tilbud kompenserer noe for redusert
måloppnåelse.
Arbeid sammen med kommuner om felles anskaffelse
av fysiske og digitale bøker for å gi innbyggerne et
godt tilbud. Det er laget felles informasjonsbrosjyre
Gjennom bibliotekene får innbyggerne gratis tilgang til
for å synliggjøre bibliotekenes tilbud og nå nye
Følger
litteratur og kunnskapsressurser, og samordning av
planen
brukergrupper. Det er laget informasjonsmateriell for
tjenester skal tilstrebe et likeverdig tilbud.
digitale bibliotektjenester for å nå nye brukergrupper.
Samlokalisering og samordning av klassesetttjenesten skal gi elever i Viken et godt litteraturtilbud.
Mål 1.5: I Viken har kunst, kultur, idrett, friluftsliv, frivillighet en tydelig rolle i samfunnsutviklingen.
Resultatkrav:

Alle elever i grunnskolen mottar 2-4 kunst og
kulturopplevelser av høy kvalitet.
Tilskudd til faste kulturinstitusjoner og organisasjoner
samt gi tilskudd til arrangementer og prosjekter innen
kunst og kultur.

Status
Igangsatt
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Redusert måloppnåelse grunnet pandemi. Digital
formidling kompenserer noe.
Faste tilskudd utbetalt hele beløpet for 2021.
Prosjekter og arrangementer under arbeid.

Øke spillemiddelandelen til Viken med 5%.

Det er gjort et omfattende arbeid mot
kommuner og idrettslag for å få godkjent så
mange søknader som mulig til årets tildeling.
Igangsatt
Summen av godkjent søknader er avgjørende for
høyest mulig tildeling til Viken. Endelig tildeling
for Viken forventes 07.05.

Fremmet frivillighetens samfunnsutviklerrolle i ny
frivillighetspolitikk for Viken.

Igangsatt

Mandat til temastrategi forventes vedtatt i løpet av
april
Alle driftsmidler vil være utbetalt innen utgangen av
Støttet frivillig aktivitet med 46 mill. kr i løpet av 2021. Igangsatt
april.
Bibliotekansatte har fått styrket sin formidlingskompetanse gjennom Bokgildet (digitalt arrangement
Bibliotekene utvikles som demokrati-hus hvor tilgang til
og podkaster), og gjennom e-læringstilbudene
Følger
kunnskapsressurser, utvikling av kritisk tenking og
planen
"Lesersørvis" og "23 ting om å formidle på nett".
digital dømmekraft står sentralt.
Fylkesbiblioteket deltar i det nasjonale prosjektet
«Formidlingskompetanse i folkebibliotek».

Vedtatt et felles handlingsprogram til de regionale
Arbeidet med felles handlingsprogram er igangsatt.
kulturminneplanene. Etablert faste dialogarenaer med Igangsatt Modell for faste dialogarenaer er tatt opp med
alle museene.
museene, men ikke iverksatt.
Vedtatt felles handlingsprogram til de regionale
Planen ble vedtatt i fylkestinget i mars 21.
Ferdig
planene for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv.
Vedtatt et handlingsprogram for mangfold, inkludering
Styringsdokument med handlingsprogram forventes
Igangsatt
og integrering i Viken.
vedtatt i fylkesråd i løpet av april
Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Bidratt i arbeidet mot ny handlingsplan mot rasisme for
Dette følges opp både i integreringsarbeidet og
Igangsatt
Viken.
frivillighetsarbeidet med ny temastrategi
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:

Kunstgressprosjektet "KG2021" har arrangert min. en
samling rundt tema resirkulering av kunstgress-baner.

Status
Følger
planen

Anskaffelse av biblioteksystem og medier
gjennomføres i samarbeid med bibliotekene.

Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Grunnet covid-19 pandemien vil dette utsettes til
høsten 2021.
Alle kommuner får tilbud om å delta i felles
anskaffelser i løpet av våren 2021. Alle bibliotek i
videregående skole vil delta i anskaffelsen.
Temaet vil bli tatt opp i sak om Riksantikvarens forslag
til klimastrategi.

Bevaring og gjenbruk av kulturminner som ledd i å
Følger
utvikle en sirkulærøkonomi er tatt opp i alle relevante
planen
uttalelser til kommunene.
Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger det er
behov for i arbeidslivet.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Redusert måloppnåelse grunnet covid-19 pandemien.

Flest mulig elever i videregående opplæring mottar
kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet.

Igangsatt Fysisk arrangementer avlyst. Økt grad av digitale

Elevene har tilgang til skolebibliotek som utgjør en
pedagogisk ressurs i opplæringen, og Viken legger til
rette for kompetansehevende tiltak for
bibliotekansatte i skolebibliotekene.

Følger
planen

Utredet utvidet tilbud til videregående skolene
innenfor tradisjonshåndverk.

Igangsatt evalueringer og anbefalinger, jf.

formidlinger.
Skolebibliotekarer har fått økt sin kompetanse ved å
delta på egen fagdag for skolebibliotekarer, samt
"Påfyll", "Bokgilde" og kurs om kildekritikk.
Innhentet rapport fra Agenda Kaupang med

bygningsvernsentrene i Viken. R04 er også involvert.
Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et inkluderende og
rettferdig arbeidsliv.
Resultatkrav:

Legge til rette for flere gode og inkluderende
møteplasser.
Utarbeidet styringsdokument for Viken sine
integreringsansvar.
Bidra til regional plan for kvalifisering av innvandrere

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Forslag til egen støtteordning rundt slike tiltak (2 mill.
kr) behandles i fylkesrådet i løpet av april.
Forslag til styringsdokument er vedtatt i ledergruppe
Igangsatt
Viken og er oversendt til behandling i fylkesrådet.
Igangsatt

Kvalifiseringsarbeidet blir utredet i regi av det
Igangsatt pågående temastrategiarbeidet og
planprogramprosessen.

Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Mål 3.5: I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, rekreasjon eller
karbonlagring.
Resultatkrav:

Sikret økt kunnskap innen allemannsretten og
tilgjengelighet i statlige sikrede områder i tråd med
fylkeskommunens forvaltningsansvar.

Status
Følger
planen

Grad av måloppnåelse / kommentar

Det er gjennomført flere webinarer med
kommuner og organisasjoner som omhandler
dette temaet.

Synliggjort bevaring av kulturlandskap i et
Følger
bærekraftperspektiv i alle relevante uttalelser til
planen
kommunene.
Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: I Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp
gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte.
Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Økt bevissthet og fokus på miljø blant de som mottar
Krav i tilsagnsbrev til alle som mottar tilskudd. Følges
Igangsatt
tilskudd.
opp med rapportering og dialog.
Igangsatt Miljøkrav beskrives i alle kravspesifikasjoner.
Alle anskaffelser skal ta hensyn til miljøkrav.
Bevaring og gjenbruk av kulturminner som viktig
Temaet vil bli tatt opp i sak om Riksantikvarens forslag
Følger
utslippsreduserende tiltak er tatt opp i alle relevante
til klimastrategi.
planen
uttalelser til kommunene.
Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med trygge fysiske
og digitale møteplasser.
Resultatkrav:

Bidratt til å ha etablert minimum 5 ulike
inkluderingstiltak i samarbeid med kommuner og
frivillige organisasjoner.

Status

Forventes iverksatt så snart ny støtteordning for

Igangsatt frivillige møteplasser er vedtatt og aktuelle søknader

Bibliotekene utvikles som inkluderende møteplasser.
Viken utvikler en veileder med anbefalinger for
Følger
attraktive bibliotekrom og utvikler digitale møteplasser planen
som et supplement til det fysiske rommet.
Synliggjort verdien av å bevare kulturmiljø for å skape
attraktive lokalsamfunn, i alle relevante uttalelser til
kommunene.

Grad av måloppnåelse / kommentar

Følger
planen

behandlet innen juli.
Bibliotekene har synliggjort et mangfold av språk og
stemmer gjennom det digitale formidlingsprosjektet
«Bokanbefalinger på flere språk». Det er gjennomført
prosjektverksted for folkebibliotek for å stimulere til
søknader. 6 bibliotek fikk tilskudd fra
Nasjonalbiblioteket til utvikling ved tildeling i april.
Også relevant i arbeidet med bygdepakker.

Arbeidet er i gang, men vil videreutvikles med ny
støtteordning for inkluderende møteplasser, dialog
med kommuner og årets bosetningsarbeid.
Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart.
Bidratt til gode integreringsprosesser i lokalmiljøer med Følger
planen
innvandrerbefolkning i kommunene.
Resultatkrav:

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Ulike virkemidler for bibliotekutvikling vurderes for å
Arbeid med temastrategi og regionale planer vil sette
Igangsatt
møte kommunenes behov.
virkemidler i sammenheng.
Synliggjort hvordan bevaring av kulturmiljø ivaretar
Følger
stedenes egenart, i alle relevante uttalelser til
Også relevant i arbeidet med bygdepakker.
planen
kommunene.
Synliggjøre hvordan mangfold, inkludering og
Det er gitt flere innspill på dette i ulike aktuelle
Følger
integrering bidrar til deltagelse og lokal tilhørighet i alle
planen
høringer.
relevante uttalelser til kommunene.
Mål 5.7: I Viken er kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, organisasjons- og næringsliv og engasjerte innbyggere viktige
drivere i stedsutviklingen.
Resultatkrav:

Tilbudt opplæring i spillemidler for alle kommuner og
organisasjoner i Viken.
Støttet arrangementer innen mangfold og inkludering
samt idrett og friluftsliv i alle regioner i Viken.
Støttet min. 3 universelt tilrettelagte friluftsområder i
nærheten av en by eller tettsted.
Viken etablerer arbeidsplassnoder i enkelte bibliotek
og stimulerer til samarbeid med frivillige leseombud og
språkkafeverter ute i lokalsamfunnet.

Status

Grad av måloppnåelse / kommentar

Arbeidet er i gang med ny runde med kurs for både
kommuner og idrettslag på dag og kveldstid. Gjøre på
Teams inntil videre.
Dette forventes oppnådd når aktuelle søknader er
Igangsatt
behandlet i løpet av mai og juni.
Følger
planen

Ikke
Denne ordningen vil lyses ut først til høsten.
påbegynt
Følger
planen

Samarbeid med bibliotek i Hallingdal og Kongsberg
om å utvikle arbeidsplasser i bibliotek er igangsatt.
Nettverkssamling for leseombud og språkkafe-verter

gjennomføres i april og skal stimulere til videre
samarbeid lokalt.
Samling og videre kursing om samskaping vil starte
Ikke
påbegynt opp på et senere tidspunkt.

Verktøy for samskaping tas i bruk for å skape ny
aktivitet.
Videreført og videreutviklet samarbeidet med
frivilligheten på historie-, kulturminne- og museumsIgangsatt Redusert framdrift som følge av covid-19 pandemien.
feltet, herunder etablert arena(er) for samhandling
med fylkeskommunens kulturarvforvaltning.
Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser forårsaket
av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Resultatkrav:

Status

Belyse dette temaet og frivillighetens
beredskapsmessige rolle i ny frivillig

Fylkestingets
vedtakspunkt
nr.6

Fylkestingets
vedtakspunkt:
Samferdselspakke

Fylkestingets
vedtatte
verbalforslag
nr. 1

Fylkestingets
vedtatte
oversendelsesforslag nr.10

Igangsatt

Grad av måloppnåelse / kommentar

Mandat til temastrategi for frivillighet forventes
vedtatt i løpet av april

Fylkestingets vedtak
Vedtakspunkt
Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik de
framkommer i kapitlene for de enkelte fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i 2021.
Samferdselspakke

Oppfølging av
Alle
rådsområder
Oppfølging av

Kultur og mangfold: Rammen for kultur og mangfold
økes med 2 mill. kr fra og med 2021. Viktigheten av
mangfold, frivillighet og kultur i hele fylket
understrekes.

Kultur og
mangfold

Vedtatte verbalforslag:

Oppfølging av

Fylkestinget ønsker at Viken skal arbeide for at større
nasjonale og internasjonale idrettsarrangement
legges til Viken. Dette vil engasjere mange frivillige og
bidra til at Viken er både samskapende og
nytenkende, samtidig som det vil være utstillingsvindu for Viken både nasjonalt og internasjonalt.

Oversendelsesforslag
Mange korps og kor har under covid-19 pandemien
mistet den faste inntjeningen gjennom blant annet
loppemarked som ikke gjennomføres. Fylkestinget ber
om at Viken ikke krever husleie fra berørte
organisasjoner så lenge pandemien stopper
inntektsgivende aktivitet. Kostnaden tas innenfor
budsjettet til den enkelte virksomhet. Dersom Viken
får tilført ekstra korona-midler tilbakeføres
kostnadene til virksomhetene.

Behandling / kommentar

Kultur og
mangfold

Oppfølging av

Behandling / kommentar
Generell styrking av rammen og bruk
og behov vurderes gjennom året. Så
langt er det tildelt økning i tilskudd til
Nitja senter for samtidskunst, Trafo
kunsthall, bygningsvernrådgivning og
digitale bibliotekstjenester.
Behandling / kommentar

Vi er i jevnlig dialog med idretten
både regionalt og nasjonalt. Vår
støtteordning til større
arrangementer er vårt viktigste
incentiv, hvor det er innkommet
flere søknader til både nasjonale
og internasjonale arrangementer
årets i første utlysningsrunde.
Behandling / kommentar

Kultur og
mangfold

Statusbeskrivelse, måloppnåelse for rådsområde kultur og mangfold
Store deler av rådsområdets portefølje handler om at mennesker møtes, har nødvendigvis en lang
periode med pandemi og smittevernhensyn påvirket måloppnåelse ved at arrangementer har blitt
avlyst, flyttet og utsatt. Samtidig har kulturfeltet vist en god evne til digital tilrettelegging og
gjennomføringer i mindre skala. Det er viktig for rådsområdet og både stimulere til mulig aktivitet og
da også bidra til å opprettholde et kompetent kulturliv også etter covid-19 pandemien. Fylkesråden

har hatt fokus på å opprettholde aktivitet og bidra gjennom bl.a. tilskuddsforvaltningen at vi også skal
ha et kompetent kulturliv etter covid-19 pandemien. Hele tilskuddet til faste tilskuddsmottakere ble
utbetalt i 1.tertial som et tiltak for å lette situasjonen for institusjoner og organisasjoner.

Finansforvaltningen i Viken fylkeskommune
Rapport i henhold til finansreglement 1. tertial 2021
Rammer og handlingsregler i finansreglementet, vedtatt av fylkestinget selv, skal forhindre vesentlig
og uønsket finansiell risiko. Det er lagt til grunn et «lavt til moderat risikonivå med tilfredsstillende
avkastning».
Tallene i denne rapporten er basert på mars-tall, pga. at rapporteringen måtte gjøres på et tidligere
tidspunkt og tallene for april ikke forelå.

Overordnet formål
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre at fylkeskommunen til enhver tid er likvid og
lite eksponert for risiko. Hovedmålsettingen over tid er å sikre stabile og lave netto
finansieringskostnader, samt en tilfredsstillende avkastning innenfor definerte risikorammer.

Låneopptak 2021
Årets vedtatte låneopptak til finansiering av investeringer er på 2 178,1 mill. kr., herav utgjør ubrukte
lån 105,8 mill. kr. slik at det skal tas opp inntil ca. 2 072,5 mill. kr. i 2021. I løpet av 1 tertial er det tatt
opp 502,9 mill. kr.
Andel lån som forfaller til refinansiering innen ett år utgjør 3,6 milliarder kr og utgjør 37,30 pst av
samlet gjeldsportefølje. Tall pr. 31.03.2021.

Finansreglementets rammer og handlingsregler for gjeldsforvaltningen
Krav i gjeldende finansreglement

Status

Låneopptak skal gjøres i norske kroner

OK

Det skal normalt innhentes minst 3 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere

OK

Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 10 prosent av samlet gjeldsportefølje

OK

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld - mellom 0,5 og 3 år

OK

Hovedstolsforfall som refinansieres skal ikke utgjøre mer enn 45 prosent av gjeldsporteføljen

OK

Motpartsrisiko ved handel i rente- og valutaderivater skal vurderes

OK

Fordeling av låneopptak på flere långivere

OK

Låne- og renteinstrumenter (tillatt)

OK

Rapportering i henhold til krav i finansreglementet

OK

Markedsrenter og betingelser i porteføljen
ved utløpet av rapporteringsperioden
Vektet gjennomsnittsrente
Rentebindingstid
Norges Bank (foliorente / styringsrente)
6 mnd NIBOR 1)
3 år swap-rente 2)

31.03.2021
1,4
2,09
0,00
0,43
1,36

31.12.2020
1,52
2,30
0,00
0,55
0,94

31.08.2020
1,46
2,36
0,00
0,33
0,95

Markedsrentene 1) og 2) er inkl. kreditt/utlånspåslag fra banker, og indikerer faktiske lånerenter som
fylkeskommunen kan sammenlikne seg med.
Gjennomsnittsrente i låneporteføljen var på 1,40 prosent, med en gjennomsnittlig rentebindingstid på
ca. 2,09 år. Rentebindingstiden har gått noe ned fra årsskiftet. Dette skyldes at det ikke er gjort noen
nye rentesikringer og dermed har antall år gått ned.

Gjeldsportefølje pr. 31.03.2021
Det er totalt 9,7 milliarder kr i gjeld pr. 31.03.2021 i Viken fylkeskommune. Rentebytteavtaler med
fastrente utgjør 1,780 milliarder kr, og andre fastrentelån utgjør 2,6 milliarder kr.
Gjeldsportefølje 31.03.2021
Obligasjons og sertifikatlån
Danske NO0010874456, 2020 - 2025, 5 år fast
DNB NO0010860992, 2019 - 2029, 10 år fastrente
DNB NO0010876121, 2020 - 2028, 8,5 år fastrente
DNB NO0010894553 6,5 mnd sertifikatlån - 15.04.2021
DNB sertifikatlån 12 mnd - 18.01.22
DNB 3 mnd sert - 07.05.2021
KBN 20200112 2020 - 2024, fastrente
KBN 20200201 2020 - 2025, fastrente
Nordea NO0010798408, 2017 - 2027, 10 år fastrente
SB1M NO0010798176, 2017 - 2027, 10 år fastrente
SEB 3 mnd sertifikatlån - 30.04.2021
SEB 3 mnd sertifikatlån - 25.06.2021
DNB NO0010826217, 3 år FRN - 16.06.2021
DNB 2,25 år FRN- 10.05.2023
KBN 20170563, 5 år FRN - 08.11.2022
KBN 20180097 10 år FRN - 21.03.2028
KBN 20170044 2017 - 2037
KBN 20180358 3 år FRN - 20.09.2021
KBN 20200056 FRN lån - 10.02.2023
KBN 12 mnd FRN lån - 19.10.2021
KBN nibor 3 mnd +0,148% - 26.02.2024
KBN 20200539 nibor 3 mnd +0,11% - 20.03.2023
KLP 8317.55.94895, 5 år FRN - 21.06.2023
SB1M 5 år FRN +0,492 - 15.06.2022
SB1M, 3 år FRN - 16.03.2022
SEB FRN 5 år - 18.09.2024
Forbrukersamvirke Østfold

Rentesats

Restgjeld

Andel av total Maks

1,96 %
1,86 %
2,04 %
0,35 %
0,51 %
0,35 %
1,76 %
1,17 %
2,45 %
2,42 %
0,35 %
0,35 %
0,55 %
0,56 %
0,92 %
0,96 %
1,07 %
0,58 %
0,64 %
0,66 %
0,60 %
0,52 %
0,85 %
0,91 %
0,60 %
0,73 %
0,00 %

400 000 000
319 678 000
450 000 000
300 000 000
430 000 000
500 000 000
380 300 000
375 326 000
398 000 000
256 400 000
300 000 000
550 000 000
200 000 000
300 000 000
290 000 000
600 000 000
291 734 000
650 000 000
400 000 000
500 000 000
321 276 000
378 334 740
154 100 000
276 700 000
195 800 000
500 000 000
1 870 000
9 719 518 740

4,1 %
3,3 %
4,6 %
3,1 %
4,4 %
5,1 %
3,9 %
3,9 %
4,1 %
2,6 %
3,1 %
5,7 %
2,1 %
3,1 %
3,0 %
6,2 %
3,0 %
6,7 %
4,1 %
5,1 %
3,3 %
3,9 %
1,6 %
2,8 %
2,0 %
5,1 %
0,0 %
46,9 %

25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

3,23 %
4,88 %
4,00 %
4,11 %
1,52 %
1,67 %
3,35 %
3,11 %
3,52 %
4,43 %
1,74 %
3,23 %
1,18 %

100 000 000
50 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
200 000 000
230 000 000
100 000 000
100 000 000
200 000 000
100 000 000
300 000 000
1 780 000 000

1,0 %
0,5 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
2,1 %
2,4 %
1,0 %
1,0 %
2,1 %
1,0 %
3,1 %
18,3 %

25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

0,28 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %
0,45 %
0,32 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,35 %
0,33 %
0,32 %
0,35 %

-100 000 000
-50 000 000
-100 000 000
-100 000 000
-100 000 000
-100 000 000
-200 000 000
-230 000 000
-100 000 000
-100 000 000
-200 000 000
-100 000 000
-300 000 000
-1 780 000 000

-1,0 %
-0,5 %
-1,0 %
-1,0 %
-1,0 %
-1,0 %
-2,1 %
-2,4 %
-1,0 %
-1,0 %
-2,1 %
-1,0 %
-3,1 %
-18,3 %

25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

1,40 %

9 719 518 740

1)

Rentebytteavtaler
Rentebytteavtale Danske,forfall 11.01.2022
Rentebytteavtale Danske, forfall 16.06.2021
Rentebytteavtale Danske, forfall 01.12.2022
Rentebytteavtale Danske, forfall 01.12.2025
Rentebytteavtale DNB, forfall 05.02.2026
Rentebytteavtale DNB, forfall 20.01.2025
Rentebytteavtale Nordea, forfall 16.03.2022
Rentebytteavtale Nordea, forfall 21.09.2022
Rentebytteavtale Nordea, forfall 15.09.2021
Rentebytteavtale Nordea, forfall 16.09.2026
Rentebytteavtale SEB, forfall 17.09.2025
Rentebytteavtale Swedbank, forfall 16.10.2023
Rentebytteavtale Swedbank, forfall 10.03.2025
Sum rentederivater (fast rente)
)
Rentebytteavtaler 1
Rentebytteavtale Danske
Rentebytteavtale Danske
Rentebytteavtale Danske
Rentebytteavtale Danske
Rentebytteavtale DNB
Rentebytteavtale DNB
Rentebytteavtale Nordea
Rentebytteavtale Nordea
Rentebytteavtale Nordea
Rentebytteavtale Nordea
Rentebytteavtale SEB
Rentebytteavtale Swedbank
Rentebytteavtale Swedbank
Sum rentederivater (flytende rente):
SUM GJELDSPORTEFØLJE

1) Rentebytteavtaler (SWAP)
En rentebytteavtale er en avtale om bytte av rentebetalingsstrømmer i samme valuta (fra en flytende til fast rente eller
omvendt). Rentebytteavtale/rentesikringsinstrument er et virkemiddel for enklere styring av renterisiko, ved at en raskere
kan tilpasse seg rentemarkedet og rentestruktur på porteføljen (andel lån med fast rente og kort/flytende rente).
Marginpåslaget er høyere på ordinære fastrentelån enn ved å benytte rentebytteavtaler.
2) Rentebindingstid/durasjon
Durasjon er et måltall for porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Durasjonen gir et uttrykk for hvor følsom
kontantstrømmene til lånene er for en endring i markedsrentene. Tallet for durasjon viser hvor lenge renten på lån i
porteføljen er fast, hensyntatt rentebetalinger, avdrag og forfall hovedstol. Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige
rentebetalinger har rentebindingstid på 1, betyr det at porteføljen har en rentebinding på gjennomsnittlig 12 måneder. Jo
kortere gjennomsnittlig rentebindingstid i porteføljen, jo mer vil rentekostnadene variere med renteendringer.
En grad av forutsigbarhet i rentekostnader er viktig for å unngå å ta for stor risiko knyttet til endringer i rentenivå. I vedtatt
finansreglement, er rammen for gjennomsnittlig rentebindingstid satt til min 0,5 år - maks. 3 år. for gjeldsporteføljen.
Gjennomsnittlig rentebinding i låneporteføljen pr 31.03.21 er 2,09 år.
Fylkeskommunens gjeldsportefølje sammen med volumet knyttet til likviditet og ordningene med rentekompensasjon er p.t
lite renteeksponert, dvs. risiko for store negative utslag av renteendringer er liten.

Markedskommentar
Norges bank holdt styringsrenten uendret på 0% ved rentemøtet 17 mars 2021, men rentebanen ble
oppjustert nok en gang etter at den ble oppjustert i desember 2020. Norsk økonomi er fortsatt på
bedringens vei, men en ny oppblussing i smitten, nye smitteverntiltak, og en fortsettelse av den trege
vaksinasjonen bidrar til at den økonomiske gjenopprettingen bremses nok en gang. Det reflekteres i
arbeidsmarkedet, hvor utviklingen har vært noe svakere enn Norges bank forventet. Samtidig er det
fortsatt optimisme i at store deler av befolkningen i Norge og handelspartnere vil bli vaksinert innen
eller i løpet av sommeren. USA og Storbritannia leder an, og håpet er at EU og Norge vil øke
hastigheten på vaksinasjonen i de neste månedene. Dette har bidratt til Norges Bank sin beslutning
om å fortsette den ekspansive pengepolitikken i månedene fremover, med en økning i styringsrenten i
løpet av andre halvår 2021 -opp fra anslaget om en økning først i 1. halvår 2022 ved rentemøte i
desember 2020.
I Norge har den kraftige renteoppgangen på den lange delen av kurven avtatt i det siste. Rentekurven
har fortsatt steget fra utgangen av februar, men nivåene hadde et høypunkt etter den første uken av
mars før de falt noen punkter mot slutten av måneden. Renteutviklingen i utlandet har vært blandet. I
USA har renten på 10- års statsobligasjoner steget videre, og avsluttet mars måned på 1,746%, det
høyeste nivået siden 23. januar 2020. Denne utviklingen skyldes i stor grad økende
inflasjonsforventninger i USA, og er en av årsakene til økningen vi har sett i de norske rentene i år.

Finansreglementets rammer og handlingsregler for likviditetsforvaltningen
Krav i gjeldende finansreglement

Status

Hovedbank, Danske, kredittrating minimum A-

OK

Plasseringer i tråd med Etikkrådet i SPU sine retningslinjer
Likvider for driftsformål, løpetid maksimum 3 mnd
Vektet gjennomsnittlig rentevarighet på samlet portefølje av kortsiktig og mellomlang ledig
likviditet skal ikke overstige 2 år
Tillatte plasseringsinstrumenter
Samlet kreditteksponering mot bank/finansinstitusjon
Maks innskudd hovedbank 4,0 mrd. kr
Kreditteksponering mot bank/finansinstutusjon kan ikke overstige 2% av institusjonens
forvaltningskapital

OK
OK

Ett enkelt bankinnskudd som bindes over tid (tidsinnskudd) kan ikke utgjøre mer enn 500 mill. kr.

OK

Ikke mer enn NOK 600 mill. kr i et enkelt pengemarkeds- /obligasjonsfond, eller gjøre
plasseringer som overstiger 15 % av fondets forvaltningskapital
Det tillates kun plasseringer i Obligasjoner utstedt i NOK eller fond med valutasikring mot NOK
(min 95%)

OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK

Avkastningsreferanse
(Avkastning i prosent er målt av gjennomsnittlig verdi i perioden)
Likviditetsportefølje ved
utløpet av
rapporteringsperioden

30.03.2021

31.12.2020

31.08.2020

Avkastning

0,28 %

1,38 %

1,42 %

Sum likviditet (i tusen)

3 500 000

5 040 376

4 921 867

Hovedbank

0,09 %

1,05 %

0,79 %

3 mnd NIBOR

0,38 %

0,49 %

0,23 %

Likviditet og plasseringer
Gjennomsnittlig innskudd i hovedbanken har ligget på 3,2 milliarder kr.
i perioden 01.01.21 -31.03.21. Likviditetsporteføljen er plassert som innskudd i Danske bank, som er
Viken sin hovedbank.

Grafen under illustrerer likviditetsutviklingen i Viken i perioden 01.01.21 – 31.03.21.

I tillegg til midler i bank har Viken fylkeskommune plassert midler i pengemarkedsfond. Pr. 31.03.21
hadde fylkeskommunen plassert ca. 1,6 milliarder kr. i pengemarkedsfond- og obligasjonsfond.
I tabellen under er det en oversikt over Viken sine plasseringer i pengemarkedsfond- og
obligasjonsfond pr. 31.03.2021.

Fond

Markedsverdi
01.01.2021

Markedsverdi
31.03.2021

Avkastning
01.01.21 31.03.2021

Avkastning i %
pr. 31.03.2021

Odin Norsk Obligasjon A

194 069 889

195 058 072

988 183

0,51 %

Odin Likviditet A

295 944 949

296 628 575

683 626

0,23 %

Odin Europeisk Obligasjon A

46 745 698

46 896 719

151 021

0,32 %

Danske Invest Norsk obl.

55 985 995

55 792 699

-193 296

-0,35 %

Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl NOK Inst.
Danske Invest Norsk Likviditet Instiusjon, andelskl D
DNB FRN 20 (IV)
PLUSS Kort Likviditet 11
PLUSS Likviditet
Pluss Obligajon
Nordea Kort Obligasjon Pluss
Nordea FRN Pensjon
Nordea FRN OMF
Pareto Obligasjon andelsklasse C
Sum Viken

49 678 709

50 059 532

380 823

0,77 %

206 404 813

206 925 252

520 439

0,25 %

23 604 095

23 736 103

132 008

0,56 %

272 894 607

273 620 073

725 466

0,27 %

74 867 185

75 153 894

286 710

0,38 %

48 447 678

48 686 465

238 787

0,49 %

107 130 314

107 501 949

371 635

0,35 %

90 415 014

90 993 603

578 589

0,64 %

82 813 631

83 128 550

314 918

0,38 %

50 134 599

140 284

0,28 %

1 604 316 084

5 319 192

0,34 %

1 549 002 577

Pareto Obligasjon ble kjøpt 28.01.2021 for 50 mill. kr.

I løpet av 1. tertial, ble det foretatt flere endringer i porteføljen. Det ble investert 50 mill. kr. i Pareto
Obligasjon den 28.01.2021. I tillegg ble det foretatt en overføring av 100 mill. kr. fra Odin likviditet A
til Odin Norsk Obligasjon A den 7. april 2021.

Stresstest
Tabellen under viser en stresstest, som illustrerer renterisiko, dvs. økning i rentekostnader i låne- og
plasseringsporteføljen (situasjonsbilde 2021) ved 2 prosent økning i rentenivået.
Stresstest 2021
(tall i 1 000 kr)

Balanse

Balanse

(%)

Endrings-

Gjeld med flytende rente 1)
Gjeld med fast rente 2)
Finanspassiva

63 %
37 %
100 %

6 773 426
3 911 574
10 685 000

2%

Anslag likviditet
Rentekompensasjon
Finansaktiva

100 %

4 300 000
3 397 000
7 697 000

2%
2%

Mulig tap (netto finansportefølje)

Durasjon

Beregnet tap

parameter

100 %

1
1

-135 469
-135 469

1
1

86 000
67 940
153 940
18 471

1)

Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, sertifikat og obligasjoner med gjenværende rentebinding under ett år.

2)

Fast rente er definert som andelen lån inkl. rentebytteavtaler med gjenværende rentebinding over ett år.

Stresstesten er basert på tall for økonomiplan 2021-2024. Anslag for gjennomsnittlig kortsiktig
likviditet, som i hovedsak består av løpende likviditet og midlertidig avsatte fondsmidler (pensjons- og
disposisjonsfond), er vel 4 milliarder kr.
Tabellen viser lånegjeld pr utgangen av 2021 med en forutsetning om at eksisterende fastrentelån
fortsetter som faste ved forfall i 2021 og nye budsjetterte låneopptak tas opp med flytende rente.
Rentebærende volum knyttet til likviditet og rentekompensasjonsordninger i 2021 er pt. høyere enn
lån med flytende rente. Hvis rentenivået endrer seg med 1-2 prosent, jfr. tabellen over, vil
nettovirkningene bli moderate.

