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Sterk befolkningsvekst
Pr 1.1.2020: 1 241 165 innbyggere i Viken (=23,1 prosent av landet)

Vikens prognose i henhold til SSBs befolkningsframskrivninger:
+41 000 innbyggere fra 2020 til 2024 (+3,3 prosent)

Vekst i antall elevplasser i økonomiplanperioden: +2 200
273 flere elevplasser i 2021 og 651 flere elevplasser i 2022

Veksten fortsetter til 2026: +1 100 elevplasser,
før behovet faller mot 2032

Viken arbeider videre med egne befolkningsframskrivinger og 
elevtallsprognoser. 



Inntekter
• Frie inntekter 14,1 mrd. kr i 2021.

9,2 mrd. kr i skatteinntekter og 4,9 mrd. kr i rammetilskudd

• Inntekter fra øremerkede tilskudd fra staten 
– til finansiering av særskilte formål

• Viken har små muligheter til å påvirke egne inntekter

• Utbytte fra utbytte Akershus Energi og Østfold Energi 
110 mill. kr i 2021 
Nedgang i utbytte på 122,5 mill. kr fra 2020 til 2021

• Viken avhengig av statlige overføringer for å finansiere 
investeringer



Fylkesrådets forslag 

 Trygg styring i urolige tider

Mer rettferdighet og like muligheter for alle

 Ta hele Viken i bruk

 Klimahandling for et grønnere Viken

Skjermer driften og tjenestetilbudet

Budsjettrammen for rådsområdene videreføres fra 2020 
til 2021, men noen omprioriteringer og styrkinger

Et investeringsnivå i 2021 som sikrer balanse mellom 
inntekter og utgifter

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 
2021-2024



Tiltak i 2021
 60,9 mill. kr til finansiering av elevtallsveksten i videregående 

opplæring- 273 nye elevplasser høsten 2021

 10 mill. kr til helsefremmende skoler–«lag rundt eleven» og skolemat

 Stopper den negative utviklingen i vedlikeholdsetterslep fylkesveier

 6 mill. kr kompenseres rådsområde Næring som erstatning for 
bortfall av fondsmidler

 5 mill. kr styrking av rådsområde Plan, klima og miljø

 Viderefører bevilgninger til rådsområde Kultur og mangfold

 Finansierer innføring av Viken-modellen på anskaffelsesområdet

 43,5 mill. kr til finansiering av elev-pc-ordning for Vikens elever

 155 lærlinger i Viken fylkeskommune

 4,2 mill. kr til lønnsharmonisering



Rådsområdenes netto driftsutgifter i 2021 - 14,1 milliarder kroner

Side 6



Investeringsbudsjett 2021-2024
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Bevilgningsoversikt investeringer
(tall i 1 000 kr)

2021 2022 2023 2024
R03 Finans og administrasjon 97 033 16 700 12 200 12 200
R04 Utdanning og kompetanse 1 742 100 2 321 700 2 259 300 1 674 800
R07 Næring og tannhelse 84 900 94 800 20 600 4 000
R06 Samferdsel - fylkeskommunale midler 1 119 200 954 600 933 600 933 600
R08 Kultur og mangfold 12 500 0 0 0
Viken pensjonskasse, egenkapitalinnskudd 49 017 54 637 58 461 62 553
R06 Samferdsel - Oslopakke 3 523 160 976 560 1 101 360 1 161 120
R06 Samferdsel - Belønningsmidler 39 565 61 100 36 000 0
Avtaler med justeringsrett 1 400 1 400 1 400 1 400
Sum investeringer 3 668 875 4 481 497 4 422 921 3 849 673

Økonomiplan

Samlede investeringer i perioden: 16,4 mrd. kroner



Eksempler - investeringsprosjekter
• 5 investeringsprosjekter er under bygging og ferdigstilles fram til 

juni 2022:

– Eikeli i Bærum, Bleiker i Asker, Ringerike,  Ås  og 
Buskerud videregående skole.

– Samlet investeringsbeløp for prosjektene er 1,8 mrd. kroner, 
hvorav 990 mill. kr i 2021-2022.

– Det er inngått en 35 års leiekontrakt med Porsnes Utvikling 
for lokaler til deler av tilbudet for Halden videregående skole.

• Det foreslås forøvrig: 
– 7,8 mrd. kr til investeringer i fylkesvei og kollektivtiltak

finansiert med fylkeskommunale midler og bompengemidler. 
– 81 mill. kr til digitale systemer i 2021
– 85 mill. kr til tannklinikker og dentalt utstyr i 2021



Sterk økning i Vikens gjeld 
og finansutgifter
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2020-2024:

– Gjelden øker fra 10 mrd. kr til 16,3 mrd. kr. 
Gjeldgraden øker fra 61 prosent til 93 prosent av 
driftsinntektene.

– 336 mill. kr i økte rente- og avdragsutgifter i perioden 
= + 54 prosent

Et så høyt gjeldsnivå er ikke bærekraftig i forhold til 
Vikens inntekter



Uløste budsjettutfordringer i 
2022-2024
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Budsjettreduksjonene er fordelt etter rådsområdenes budsjettandel 
for å vise en saldering uten endringer i investeringsplanene. 



Investeringer 2022-2024

• Investeringsrammene for 2022-2024 er for 
høye i forhold til hva Vikens økonomi tåler.

• Investeringene må tilpasses Vikens framtidige 
økonomiske bæreevne. 

• Noen prosjekter tar lenger tid å planlegge, 
mens andre mangler fullfinansiering. 



Videre arbeid med 
budsjettbalanse for Viken
Fremmer tre politiske saker: 

Sak om metodikk og arbeidsform for 
utarbeidelse av en plan for gjennomføring av 
investeringsprosjekt skoleinvesteringer

Plan for prioritering av prosjekter 
skoleinvesteringer

Høringsutkast handlingsplan for  samferdsel 
2022-2025



Oppsummering

Side 13

 Driftsbudsjettet i 2021 er i balanse

Opprettholder tjenestetilbudet, får på plass viktige 
satsinger

 Arbeider mot et framtidig bærekraftig investeringsnivå 

 Inntektsanslag - spesielt skatteinntektene - er usikre pga
korona

 Vikens kollektivselskaper er avhengig av kompensasjon 
for eventuell svikt i billettinntekter i 2021 

 Viken kan gjøre mer i koronakrisa – er beredt til å 
iverksette nye tiltakspakker fra Stortinget

 Fylkesrådet arbeider videre med klimatiltak og Vikens 
klimabudsjett og klimaregnskap. 



Viken viser vei. viken.no

Plan, næring og miljø



Klimabudsjett

• Klimaregnskapet viser at direkte utslipp fra fylkeskommunens 
virksomhet er ca 40.000 tonn CO2-ekvivalenter og utgjør ca. 1 % 
av vikensamfunnets direkte utslipp.

• Klimabudsjettet er en første analyse på hvordan vi kan nå målet 
om en fossilfri virksomhet fra 2028. Den viser at våre direkte 
utslipp bør halveres fram mot 2024 hvis vi skal nå ambisjonen om 
fossilfri virksomhet i 2028. 

• Årets arbeid har prioritert rutiner for rapportering og innhente 
tilstrekkelig datagrunnlag. Klimaregnskapet og klimabudsjettet skal 
utvikles til et fullverdig klimabudsjett med konkrete tiltakseffekter 
og kostnader som treffsikkert kan innarbeides i økonomiplanen.

• Miljøsertifisering, anskaffelsesstrategi og miljøkrav i byggeprogram 
er viktige tiltak for å redusere indirekte klimagassutslipp.

• Regional planstrategi foreslår ambisiøse klimamål for 
vikensamfunnet. Klimabudsjett for samfunnet utarbeides når 
klimamål er vedtatt og tiltaksanalyser er gjennomført

Plan for fossilfri virksomhet fra 2028



Handlingsplan klima
• Handlingsplan klima er integrert i økonomiplanen og følger opp 

fylkestingets vedtak om å utarbeide en handlingsplan for klima

• Fylkestinget vedtar klimamål og klimaambisjoner for 
vikensamfunnet i Regional planstrategi.

• Vi fortsetter klimarbeidet i 2021 og setter av 18,5 mill. kr til 
handlingsprogram for klima.

• Partnerskap med kommunene i Klima Viken, med næringslivet i 
Klimapartnere og ikke minst bidra til et klimasmart landbruk 
som en del av løsningen i det grønne skiftet er de viktigste 
tiltakene vi gjennomfører i 2021.

• Klima Viken er et samarbeid med kommunene og 
forankringsarbeid for klimatiltak sammen med vikensamfunnet
ivaretas gjennom Klima Viken og de regionale planprosessene 
for nye regionale planer hvor klima inngår i alle. 



Plan, klima og miljø

• Realvekst på 5 mill. kr til styrking av arbeidet 
med regional planlegging,  strategier for 
biologisk mangfold og arbeidet med 
bygdepakker

• Partnerskap og samarbeid med kommunene på 
folkehelseområdet

• 18,5 mill. kr til klimatiltak og partnerskap med 
kommunene og næringslivet i Viken

Budsjettramme 138,8 mill. kr i 2021
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Utdanning og kompetanse



Utdanning og kompetanse

• Forsterket innsats for fag- og yrkesopplæring.

• Økt satsing på voksenopplæring, 
karriereveiledning og minoritetsspråklige.

• Strategi for helsefremmende skoler.

Ingen skal få livet på Korona-vent!



Utdanning og kompetanse

• Temastrategi for helsefremmende skoler.

• Økt satsing på gratis skolemåltid.

• Forsterket innsats for laget rundt eleven. Utvikle 
e-helsetjeneste.

Strategi for helsefremmende skoler



Utdanning og kompetanse
Investeringsbehov og usikre 
elevtallsprognoser

• Usikre elevtallsprognoser i områder med betydelig 
befolkningsvekst.

• Anslått behov: over 2200 nye elevplasser i 
4-årsperioden.

• Store vedlikeholdsbehov ved eksisterende 
skolebygg.



Utdanning og kompetanse
Investeringer

• 1,7 milliarder kroner til skoleinvesteringer i 2021.

• Fylkesrådet foreslår i økonomiplanen å forskyve noen 
investeringsplaner framover i tid. 

• Dette som følge av endringer i prosjektenes framdrift, 
men også av hensyn til finansiering av prosjektene. 

• Noen prosjekter tar lengre tid å planlegge, mens andre 
mangler fullfinansiering.
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Samferdsel



Kollektiv

Kollektivtilbudet opprettholdes i 2021 på dagens nivå, forutsatt statlig 
kompensasjon for tapte billettinntekter som følge av koronapandemien

• Utreder felles pris- og billettsystem for hele Oslo og Viken i løpet av 2021

• Utreder redusert pris på periodebillett for ungdom og studenter

• Utreder ny organisering av kollektivtrafikken i Viken

• Ny ordning for transporttjenesten for mennesker med funksjonsnedsettelser 
iverksettes i 2021. Samordning av TT-ordningen og annen kollektivtransport

• Viderefører forsøk med bruk av autonome busser, og om mulig utvides

• Helhetlig transportanalyse for å løse trafikkutfordringene rundt Oslofjorden 
med andre tiltak enn veibygging.

• Viderefører forsøk med tilkallingsløsninger for kollektivtrafikken i distriktene 

Drift 2,6 mrd. kr. Investering 0,2 mrd. kr

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilrettelegge kollektivtilbudet til det beste for innbyggerneUtvikle et felles billettsystem for hele Oslo og Viken (Utredningen skal være ferdig i 2021.)Utrede muligheten for redusert pris på periodebillett for ungdom og studenter.Utrede ny organisering av kollektivtrafikken i Viken.Ny ordning for transporttjenesten for mennesker med funksjonsnedsettelser iverksettes 2021. Utrede samordning av TT-ordningen og annen kollektivtransportVidereføre etablerte forsøk med bruk av autonome busser i kollektivtrafikken videreføres, og om mulig utvidesDet utarbeides en helhetlig transportanalyse som kartlegger mulighetene for å løse trafikkutfordringene rundt Oslofjorden med andre, nye tiltak enn veibygging.Videreføre etablerte forsøk med tilkallingsløsninger for kollektivtrafikken i distriktene 



Fylkesvei
Drift 1,1 mrd. kr. Investering 1,4 mrd. kr
Stopper negativ utvikling i vedlikeholdsetterslepet, og utarbeider en strategi for 
på sikt å redusere etterslepet. Fortsatt stor innsats på investering til gang- og  
sykkelvei, kollektiv og trafikksikkerhet.

• God drift på fylkesvei gjennom driftskontraktene

• Kontraktene våre legger til rette for et inkluderende og rettferdig arbeidsliv

• Miljøkrav i våre kontrakter bidrar til å redusere klimagassutslipp

• Begrense naturinngrep ved nyanlegg, drifte veiene på en miljøvennlig måte

• Biologisk mangfold langs våre veier

• Bypakkene: Kutte utslipp, bedre luft, færre biler, styrke kollektiv- og 
sykkeltilbud

• Bygge gang- og sykkelveier og merking av sykkelfelt

• Partnerskap med kommunene om trafikksikkerhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Anbudsregime for våre drifts-, vedlikeholds- og byggekontrakter legger til rette for et inkluderende og rettferdig arbeidsliv.Begrense naturinngrep ved nyanlegg og drifte veiene på en miljøvennlig måte, samt legge til rette for biologisk mangfold langs våre veierVidereføre arbeidet med å stille miljøkrav i kontrakter for drift og vedlikehold av veinettetDet stilles miljøkrav i drifts- vedlikeholds- og utbyggingskontrakter som bidrar til å redusere klimagassutslippViken deltar aktivt i arbeidet med bypakkene for å kutte utslipp, gi bedre luft, kutte i antall biler i bysentrum, styrke kollektiv- og sykkeltilbudet.Legger til rette for økt sykkel og gange gjennom bygging av gang- og sykkelveier og merking av sykkelfeltEtablere partnerskap med kommunene om trafikksikkerhet i 2021Strategi for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene skal utarbeides i 2021Stoppe den negative utviklingen i vedlikeholdsetterslepet i 2021Ivareta god drift av fylkesveinettet gjennom driftskontrakteneFølge opp beredskapsansvaret innenfor vei og transport
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Næring og tannhelsetjenesten



• Viderefører aktivitet på samme nivå som i 2020 for å fremme 
sysselsetting og verdiskaping

• Harmoniserer næringsrettede ordninger og tiltak for hele Viken

• Innretter virkemidlene mot den politiske plattformen og ønsker å 
fortsette å ivareta koronarelaterte behov i næringslivet

• Opprettholder rammene for tannhelsetjenesten som tidligere

• Jobber med harmonisering på flere områder, bl.a. 
tjenestetilbudet

• Utarbeider en helhetlig tannhelseplan som legges fram i 2021

Næring og tannhelse
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Kultur og mangfold



Kultur og mangfold

• Satsning på kunst- og kulturopplevelser til alle skoleelever i Viken og utvikling av 
nyproduksjoner

• Prioriterer faste tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner.

• Viderefører satsning på regional frivillighet og prosjekter innenfor idrett.

• Prioriterer prosjekter knyttet til mangfold, integrering og universell 
tilrettelegging innen idrett, frivillighet og friluftsliv

• Følger opp en rekke utviklingsprosjekter med basis i Vikens kulturarv og styrking 
av bygningsvernsentrenes tilbud og flere andre, i regi av kommuner, museene og 
frivilligheten.

• Prioritere arbeidet med utvikling, tilrettelegging og formidling av digitalt innhold 
i bibliotekene

• Utvikle relevante kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte og stimulere til 
samordning av tjenester for bedre ressursutnyttelse i sektoren.

• Prioriterer effektivitet og høy kvalitet i saksbehandling og veiledning på 
kulturarvområdet, for å sikre god framdrift i utviklingsprosessene hos 
kommuner, eiere og utviklere.
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Finans og administrasjon



Finans og administrasjon
• Finansierer innføring av Viken modellen:

LO-koordinator, intern kontrollfunksjon og HMSREG system

• Finansierer 155 lærlinger i Viken fylkeskommune 

• 43,5 mill. kr til elevpc-ordning i 2021

• Vedlikeholdsbudsjett ca. 88 mill. kr i 2021

• Flere strategier utarbeides:
anskaffelse- organisasjon- digitalisering- eiendom- og innovasjon

• Fremdeles pukkelkostnader/dobbel drift av systemer. 
Lengre tid å hente ut effekter på digitalisering

• Overgang til skyløsninger fører til høyere driftsutgifter 
og reduserte investeringskostnader

• 97 mill. kr i investeringer i 2021
– digital tjenesteutvikling for alle rådsområder, fusjonsprosjekter, digitale løsninger for 

samferdsel, fylkeshusene og Leif Tronstad plass.
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Viken viser vei
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