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Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

1 Hovedprioriteringer
Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Viken fylkeskommune har en
årlig netto budsjettramme på om lag 14,1 milliarder kroner. Investeringene i
perioden er på 16,9 milliarder kroner, hvorav 3,8 milliarder kroner er
investeringer finansiert av bompenger og belønningsmidler fra staten.
Budsjettforslaget er et konsolidert budsjett basert på gjeldende vedtatte
økonomiplaner for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner, og følger
opp styringssignaler og vedtak i Fellesnemnda for Viken.

De videregående skolene kompenseres for
elevtallsveksten og fag- og yrkesopplæringen
styrkes som følge av flere lærlinger. Kollektivselskapenes økonomiske handlingsrom sikrer at
tilbudet i kollektivtransporten økes i 2020.
Viken har sterk befolkningsvekst, og
fylkeskommunens tjenestetilbud må vokse i takt
med innbyggernes behov. Tidligere vedtatte
investeringer i videregående skoler, tannklinikker
og fylkesveier er innarbeidet i det fremlagte
budsjettforslaget. Det er en stor utfordring å sikre
egenkapitalfinansiering for å unngå høye
finansutgifter. Den 4-årige økonomiplanen for
Viken viser at gjelden vil fra dagens nivå øke med 7
milliarder kroner fram til 2023 som følge av
vedtatte investeringsplaner.
Det forventes en vekst på om lag 1 100 elevplasser
fra 2019 til 2020. Av disse er 750-800 plasser
knyttet til de nye kommunene i Viken, Jevnaker,
Lunner og Svelvik. Kommuner i tidligere Akershus
vil få en vekst på ca. 500 elevplasser, mens
kommunene i tidligere Østfold og Buskerud
forventes å ha en nedgang. I økonomiplanperioden
2020-2023 er det beregnet et behov for om lag
2 500 flere elevplasser i videregående skole. Videre
i perioden 2024-2026 er det beregnet en
ytterligere vekst på om lag 2 300 elevplasser.
Det legges inn kompensasjon i de videregående
skolenes budsjetter for elevtallsveksten. Budsjettet
for voksenopplæring økes med 18 mill. kr som følge
av økning i antall elever og fag- og yrkesopplæringen styrkes med 12 mill. kr som følge av
flere lærlinger. Det avsettes også mer midler til
utvikling av nye digitale læremidler som følge av
fagfornyelsen.
Utbyggingen av de videregående skolene for å
møte elevtallsveksten og til rehabilitering av
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skolebygg er budsjettert med 9 milliarder kroner i
den kommende 4 års perioden. Tannklinikker
samlokaliseres og utvides for 204 mill. kr i de neste
fire årene for å øke behandlingskapasiteten i takt
med befolkningsveksten. Det investeres på
samferdselsområdet for 7,6 milliarder kroner i 4
års-perioden. Av dette utgjør investeringer i
Fornebubanen, ny sentrumstunnel og sikringsanlegg på T-bane 2,5 milliarder kroner. I tillegg
investeres det 1,1 milliarder kroner i gang- og
sykkelveier, og over 1,7 milliarder kroner i store
utbedringstiltak på fylkesvei.
Den 4-årige økonomiplanen viser at
fylkeskommunen får store budsjettunderskudd
utover i planperioden dersom planlagte
investeringene lånefinansieres slik det i dag er
budsjettert. Budsjettforslaget prioriterer å avsette
om lag 1,25 milliarder kroner i løpet av 4 års
perioden til egenkapital for å finansiere
investeringene. Gjennomsnittlig egenkapitalandel
er dermed 13 prosent for perioden. I tillegg
kommer midler fra Oslopakke 3 og belønningsmidler på om lag 3,8 milliarder kroner, samt 2,4
milliarder kroner i mva-kompensasjon fra staten
som finansierer investeringene. Fylkeskommunens
lånegjeld øker med 69 prosent i perioden, til vel 17
milliarder kroner. Finansutgiftene øker med 384
mill. kr i løpet av planperioden.
Driftsbudsjettet for samferdsel er på 3,9 milliarder
kroner årlig i økonomiplan-perioden, inkludert
bompenger og statlige belønningsmidler. Rammen i
budsjettforslaget skal sikre en videreføring av
ruteproduksjonen i kollektivselskapene Ruter,
Brakar og Østfold kollektivtrafikk i 2020, men vil
også i noen grad gi rom for en videreutvikling av
kollektivtilbudet. Budsjettforslaget følger opp
målsettingen i Akershus om å ta veksten i
persontransporten med kollektivtransport, sykkel
og gange.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kollektivtransporten er et sentralt virkemiddel for å
redusere klimautslippene fra samferdselssektoren i
Viken. Kollektivtransporten i Viken er allerede langt
på vei fossilfri, noe som er oppnådd gjennom
overgang til fornybare biodrivstoff. For Ruter er det
et mål om at kollektivtransporten skal være
utslippsfri i 2028. Finansieringen av økt
kollektivtransport i Akershus og tiltak for å sikre
fossilfri/utslippsfri kollektivtransport i Ruter,
finansieres i 2020 ved bruk av 38 mill. kr av Ruters
egenkapital, samt bruk av økte billettinntekter og
effektivisering i Ruter. Tilsvarende bruk av Ruters
egenkapital forventes ikke å være en mulighet
videre i planperioden.
Kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold
Kollektivtrafikk har handlingsrom for å gjennomføre
billettprisøkninger innenfor en ramme på 3,1
prosent i 2020.
Tiltak på fylkeskommunens investeringsbudsjett
bidrar til bedre framkommelighet for
kollektivtrafikken på veinettet. De største
investeringspostene er satt av til strekningsvise
tiltak på fylkesveier, utbedringstiltak for bruer og
tuneller og til utbygging av gang- og sykkelveier.
Det foreslås 1 115 mill. kr til drift og vedlikehold av
fylkesveier i 2020. Budsjettforslaget representerer i
hovedsak en videreføring av rammene for 2019.
Det er budsjettert med økte utgifter knyttet til at
Viken fylkeskommune overtar ansvar for drift og
vedlikehold av fylkesveiene i Svelvik, Lunner og
Jevnaker kommuner. Det vil være en viss
innhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei i
2020. Vedlikeholdsetterslepet vil først og fremst
reduseres i Buskerud og Østfold. I Akershus, som
har det beste utgangspunktet, forventes
etterslepet å forbli om lag uendret.
Det er satt av 389 mill. kr til finansiering av
oppgaver knyttet til kultur og integrering i 2020. På
kort sikt følges i all hovedsak opp de prioriteringer
og innsatsområder som ligger i de tre
fylkeskommunenes vedtatte økonomiplaner.
Det avsettes 112 mill. kr til næringsutvikling, i
tillegg til at rådsområdet forvalter betydelig
tilskuddsmidler. Hovedprioriteringer i budsjettet er
å videreutvikle innovasjonssystemet i fylket og yte
tilskudd til utviklingsprosjekter og tiltak blant annet
innen entreprenørskap, nettverksutvikling,
forskning og innovasjon. Det foreslås at dagens
tannhelsetjenestetilbud i fylkeskommunene
Akershus, Buskerud og Østfold videreføres fram til
det foreligger en ny helhetlig tannhelseplan for
Viken.
Viken fylkeskommune legger fram et klimabudsjett
for 2020. Klimabudsjettet er langt på vei basert på
de tre fylkeskommunenes klimaarbeid. Det gjenstår
en del arbeid før Viken har et fullverdig
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klimabudsjett med konkrete tiltakseffekter og
kostnader. Arbeidet med å videreutvikle
klimabudsjettet fortsetter med høy prioritet.
Forslaget til økonomiplan for Viken er basert på
dagens vedtatte økonomiplaner for Akershus,
Buskerud og Østfold. Budsjettforslaget innebærer
en kraftig utgiftsøkning for Viken i planperioden,
blant annet som følge av økte finansutgifter og
utgiftsvekst som følge av befolkningsvekst. De
finansielle utfordringene for Viken øker utover i
perioden etter 2020. Framskrivinger av Vikens frie
inntekter viser at inntektene ikke vokser så sterkt
som Vikens utgifter. Det er ikke lagt inn konkrete
forslag til effektiviseringstiltak og innsparinger for
rådsområdene. Det er imidlertid lagt inn en
generell budsjettreduksjon for årene 2021-2023
fordelt etter rådsområdets andel av Vikens
totalbudsjett. I 2021 er den fordelte
budsjettreduksjonen på 102 mill. kr, økende til 159
mill. kr i 2022 og 406 mill. kr i 2023.
Med et sterkt voksende budsjettert utgiftsnivå i
økonomiplanene for dagens tre Vikenfylkeskommuner, er det i 2020 behov for å
gjennomgå vedtatte investeringsprosjekter og
rådsområdenes driftsbudsjetter for å sikre at Viken
får en bærekraftig økonomi i årene etter 2020. I
2020 blir dette et viktig arbeid å ta fatt på.
Figur 1: Driftsbudsjett 14,1 mrd kr fordelt på
rådsområder
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1.1 Viken viser vei
Viken fylke, med sine 51 kommuner og 1,2 millioner mennesker gir store
muligheter til å utvikle byer, bygder og tettsteder. Viken fylkeskommune skal
være en pådriver for å sikre bærekraftig vekst og etterleve FNs bærekraftsmål.
Vikens byer, bygder og natur skal gi 1,2 millioner mennesker godt livsmiljø og
grunnlag for et livskraftig næringsliv. Viken skal være et fylke der det er
attraktivt å bo, arbeide og besøke. Fylkeskommunen skal bidra til bærekraftig
utvikling og bli et foregangsfylke innen klima og miljø. Vikens visjon er Viken
viser vei.
Samfunnsutvikling i Viken - utvikling
gjennom regional planlegging
Regional planstrategi og regionale planer peker ut
strategiske retninger for utviklingen av Viken. I
regional planstrategi får vi felles mål og strategier
for samfunnsutviklingen i fellesskap med
Vikensamfunnet. De regionale planene gir grunnlag
for forutsigbarhet og samarbeid med relevante
aktører.

Klimaarbeid
Kollektivtransporten er et sentralt virkemiddel for å
redusere klimautslippene fra samferdselssektoren i
Viken. For å unngå at økt kollektivtransporttilbud
fører til økte utslipp, arbeides det med overgang til
lav- eller nullutslippsteknologi i
kollektivtransporten. Fylkeskommunen vil i 2020
samlet sett prioritere i overkant av 2,5 mrd. kr til
drift og utvikling av kollektivtransporttilbudet og
andre transporttilbud som skal ivareta mobilitet for
alle i Vikensamfunnet.
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Det vil fortsatt satses på gange og sykkel gjennom
bygging av gang- og sykkelveger. I 2020 bygges 14
km nye gang- og sykkelveier i Viken. Informasjon er
et viktig tiltak for å stimulere til mer gåing og
sykling.

Viken-skolen
Utdanning er nøkkelen til arbeid og inkludering, og
legger grunnlaget for menneskers liv. Viken
fylkeskommune skal legge til rette for gode
inkluderende miljøer for ansatte og elever, og at
flere fullfører og består videregående opplæring.
Gjennom tett samarbeid med næringsliv,
kommuner, staten, bedrifter og organisasjoner skal
det legges til rette for et bedre samspill mellom
arbeidslivets behov og elevenes utdanningsvalg.
Viken har et bredt og variert opplæringstilbud
fordelt på 58 videregående skoler med et samlet
budsjett på 5,5 milliarder kroner. Fag- og
yrkesopplæringen i Viken tilbyr flere ulike
opplæringsmodeller som fører fram til fag/svennebrev. Viken bruker 840 millioner kroner på
opplæring i bedrift. For flere yrkesfag er det
gjennom de ulike modellene et nært samarbeid
mellom skolen, arbeidslivet og fag- og
yrkesopplæringen om selve opplæringen, og bruk

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

av lokaler og utstyr. Det er også viktig i Viken å ha
en robust fagskole slik at våre elever også har den
muligheten i sin karriereplanlegging.
For å møte elevtallsveksten i Viken og for å
rehabilitere skolebygg må det investeres betydelige
beløp i både nye skoler og i eksisterende skolebygg
i årene fremover. Investeringsbeløpet er på nær 1,7
mrd. kr i 2020, og deretter mellom 2,3 og 3,7
milliarder kroner årlig.

Satsing på kollektiv og trygge veier
Viken skal ha transportløsninger som sikrer god
framkommelighet og sikkerhet for alle
trafikantgrupper, og som bidrar til å redusere
klimautslipp, lokal luftforurensning og støy.
Fylkeskommunen vil i 2020 samlet sett prioritere i
overkant av 2,5 milliarder kroner til drift og
utvikling av kollektivtransporttilbudet og andre
transporttilbud som skal ivareta mobilitet for alle i
Vikensamfunnet. I tillegg skal ca.
591 mill. kr investeres i opprusting av
kollektivinfrastrukturen. Totalt i 4 års perioden
budsjetteres investeringer i kollektivinfrastruktur i
Viken med om lag 3,14 milliarder kroner. Av dette

Viken viser vei:

utgjør investering i Fornebubanen 1,9 milliarder
kroner.
Viken fylkeskommune vil i 2020 investere ca 273
mill. kr i gang- og sykkelprosjekter, som skal bidra
til å trygge farlige skoleveier og legge til rette for
økt bruk av sykkel. I hele 4 års perioden investeres
det i gang- og sykkelveiprosjekter med over 1
milliard kroner. Fylkeskommune vil også i 2020
investere 117 mill. kr i trafikksikkerhetstiltak på
fylkesvei, herunder etablering av midtdelere på
farlige vegstrekninger. Investeringene videreføres i
resten av perioden, med totalt om lag 380 mill. kr
til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier.

Næringsutvikling i Viken
Viken fylke skal være et bærekraftig fylke som er
attraktivt å bo i, arbeide og besøke. En balansert
næringsutvikling fører til bedre utnyttelse ressurser
og infrastruktur. Tjenester, handel og
arbeidsplasser skal utvikles i bygder og byer der
folk bor. Det skal legges til rette for nye grønne
næringer basert på fornybare ressurser og
innovativ teknologi.

Vikens mål bærekraft, utvikling og kompetanse sier noe
om hvordan Viken skal vise vei og være et
foregangsfylke.
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1.2 Bærekraft i Viken
Viken fylkeskommune skal etterleve FNs bærekraftsmål og bidra til å redusere
Viken-samfunnets klimaavtrykk. Fylkeskommunen skal arbeide for gode
lokalsamfunn, kulturmiljøer, naturmangfold, friluftsområder, god folkehelse og
redusere klimautslipp
Bærekraftige byer og tettsteder
Viken fylkeskommune vil legge til rette for vekst og
utvikling i hele fylket, med gode lokalsamfunn og
regioner med identitet og lokalt særpreg. Viken vil
legge til rette for et bærekraftig lavutslippssamfunn, hvor flest mulig kan reise til fots, sykkel
eller kollektiv i hele fylket.

Viktige kulturminner og kulturmiljøer skal bevares
og brukes som ressurs i samfunnsutviklingen, både
i utviklingen av byer og tettsteder med kvalitet og i
stedsutviklingen for øvrig.
Viken fylkeskommune ønsker å legge til rette for
nye grønne næringer basert på fornybare ressurser
og innovativ teknologi.

Vikens rike naturmangfold skal tas vare på og
erfaringer fra arbeidet med naturrestaurering skal
bidra til å ta vare på naturressursene. Vann og
vassdrag skal sikres en helhetlig og bærekraftig
forvaltning gjennom regionale vannforvaltningsplaner som nå rulleres.

Satsing på kollektiv og nullutslipp

Livskvalitet og utjevning av sosiale ulikheter er
viktig for en god folkehelse i Viken. Samarbeid med
kommunene i arbeidet med folkehelse er viktig.
Viken fortsetter også samarbeidet med idretten og
frivillige organisasjoner for å bidra til gode
lokalsamfunn. Arbeidet med å kartlegge og
beskytte friluftsområder for å sikre fremtidige
generasjoner tilgang til naturen videreføres
gjennom prosjektet kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder. Friluftsliv i byer og tettsteder
prioriteres høyt.

Viken fylkeskommune vil satse på utbygging av
sykkelveier, med vekt på sammenhengende traséer
og arealvennlige løsninger, samt legge til rette for
økt sykkelbruk. Prioriteringen er prosjekter som
bidrar for å nå målet om at veksten i
persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og
gange. I 2020 er de prioritert 273 mill. kr til gangog sykkelvei. Det vil i tillegg satses på informasjonsog kommunikasjonstiltak for å øke bruken av
sykkelveiene.
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Viken fylkeskommune vil ha en satsing på
kollektivtransport og vil prioritere prosjekter som
bidrar til kutt i klimagassutslipp og reduksjon i
biltrafikken.
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Klima- og bærekraftrapportering
Viken fylkeskommune prioriterer klima- og
bærekraftrapportering både for fylkeskommunen
og Viken-samfunnet som helhet. Vikens
klimaregnskap og budsjett skal være et
kunnskapsgrunnlag i arbeidet med utslippskutt.
Klima- og bærekraftrapportene revideres årlig og
danner grunnlaget for utforming av budsjett og
handlingsplaner på tvers av sektorene. Det første
klimabudsjettet gjelder for planperioden 20202023. Fylkeskommunen skal gå foran i
klimaarbeidet gjennom egen virksomhet,
anskaffelser og prosjekter. Klimabudsjettet er
basert på de tre fylkeskommunens klimaarbeid

Mål
•
•
•

Viken fylkeskommune skal etterleve FNs
bærekraftsmål og bidra til at å redusere
Vikensamfunnets klimaavtrykk.
Det skal utarbeides klimabudsjett i de
årlige budsjettene for Viken.
Legge til rette for nye grønne næringer
basert på fornybare ressurser og innovativ
teknologi.

.

Bærekraft:

Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region.
Vi skal fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by
og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre
valg.
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1.3 Et fylke i utvikling
Viken fylkeskommune vil legge til rette for attraktive arbeidsplasser og gode
bomuligheter, med lett tilgang til fritidsaktiviteter, friluftsliv og
kulturopplevelser. Viken vil satse på kollektivtransport.

Viken har med sine nasjonalt og internasjonalt
viktige næringsmiljøer innen landbruk, industri,
teknologi, innovasjon, skog og reiseliv en unik
mulighet til å lede an i den grønne omstillingen.
Viken skal gi 1,2 millioner mennesker et godt
livsmiljø, og grunnlag for et livskraftig næringsliv.
Måten vi planlegger transport påvirker byene,
bygdene, hvor bedrifter etablerer seg, miljøet og
hvor folk velger å bosette seg.

Fremtidens transportløsninger
Fylkeskommune skal satse på kollektivtransport,
som bidrar til å nå målet om reduksjon i biltrafikken
og reduksjon av klimautslipp.
Det skal utvikles fleksible ordninger og
billettsystemer som gjør overgangen mellom ulike
transportmidler enkelt. Som en del av utviklingen
av kollektivtilbudet økes i 2020 antall 0utslippsbusser, og arbeidet med elektrifisering av
Norges mest trafikkerte båtforbindelse,
Nesoddbåten, videreføres.
Viken fylkeskommune vil legge til rette for flere
innfarts- og pendlerparkeringsplasser, og
opparbeide kollektivknutepunkt rundt byene som
gjør det enkelt å skifte fra bil til kollektivtransport.
Det er i forslaget til budsjett satt av 30 mill. kr til
innfartsparkeringsprosjekter i 2020. Dette omfatter
både bil- og sykkelinnfartsparkering.
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Viken fylkeskommune vil redusere etterslepet på
vedlikehold på fylkesveiene. Til drift- og vedlikehold
av fylkesveiene brukes 1 115 millioner kroner i
2020. Fokus er å ta vare på veikapitalen og
redusere vedlikeholdsetterslepet. Foreslåtte
rammer til veivedlikehold og investeringer og
rammene forventes å bidra til en viss innhenting av
vedlikeholdsetterslepet i 2020. Det skal legges til
rette for by- og bygdemiljøpakker som har som mål
å redusere utslipp og gi god mobilitet.

Næringsutvikling
Næringspolitikken i Viken må bidra til et kreativt,
mangfoldig og nyskapende næringsliv med
arbeidsplasser spredt over hele fylket.
Fylkeskommunen skal spille på lag med Vikens
sterke innovasjons- og forskningsmiljøer. Viken
ønsker å styrke næringsklyngene og etablere
innovasjonsprogram for bedrifter. Det skal legges
bedre til rette for gründervirksomhet og
fylkeskommunen skal bidra til at næringslivet
samarbeider tett med videregående skoler,
fagskoler, høyere utdanning, arbeidstakerorganisasjoner og næringslivet i Viken.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kultur, kulturarv, friluftsliv, idrett,
folkehelse
Viken fylkeskommune skal være en aktiv
støttespiller for kulturlivet og kulturinstitusjoner i
Viken, gjennom tilskudd og samarbeid.
Fylkeskommunen skal stimulere til et rikt og
mangfoldig kulturliv som bidrar til et levende
demokrati som ivaretar ytringsfriheten. Samlet
budsjett for kultur i Viken er ca. 390 mill. kr.
Aktiviteten i Den kulturelle skolesekken og Den
kulturelle spaserstokken videreføres.
Midler til kunst og kultur er en videreføring av
tilskuddsnivå fra 2019 i Akershus, Buskerud og
Østfold. Det foreslås bevilget 30 millioner kroner til
fylkesbibliotek i 2020, en reell videreføring av
nivået for Akershus, Buskerud og Østfold.
Bibliotekene har en sentral rolle som kultur – og
kunnskapsformidler.
Muséene i Viken mottar 75 mill. kr i bidrag fra
fylkeskommunen og i tillegg 122 mill. kr fra staten –
i alt 197 mill. kr. Viken vil legge stor vekt på dialog
og samarbeid med museene, både for at de skal
oppfylle sin samfunnsrolle og for at man skal lykkes
med i å bruke kulturarven som ressurs i samfunnsutviklingen.
Satsingen på anlegg i områder med liten tilgang på
idrettsanlegg fortsetter, og idrettsanleggene skal
videreutvikles. Det vil satses på nye og mer
miljøvennlige kunstgress-anlegg gjennom
samarbeids-prosjektet “KG 2021 – Framtidens
kunstgressbaner". Et godt samarbeid med Viken
idrettskrets vil være sentralt for å oppfylle felles
mål.
Viken fylkeskommune vil styrke sin satsning på
regionale ferdselsårer innen friluftsliv, samt
universell tilrettelegging for friluftsliv i og i
nærheten av byer og tettsteder. Et godt koordinert
regionalt samarbeid med friluftslivsorganisasjonene
i Viken vil være helt sentralt for måloppnåelse.

Utvikling:

Totalt er det avsatt 73 mill. kr til idrett og friluftsliv
utover statlige spillemidler som er forventet å
utgjøre rundt 300 mill. kr.
Viken fylkeskommune vil videreføre gode etablerte
regionale samarbeidsmodeller med frivilligheten
med mål om å etablere en felles frivillighetspolitikk.
Mangfold og inkludering og frivillighetens
samfunnsutviklerrolle vil stå sentralt i dette
arbeidet. Det er foreslått 41 mill. kr til frivillighet og
frivillige organisasjoner.

Tannhelse i Viken
Tannhelsetjenesten har 60 tannklinikker. Tjenesten
har ansvar for ca 320 000 pasienter og ca 600
ansatte. Tjenesten skal levere, drifte og utvikle
likeverdige og kvalitetssikrede offentlige
tannhelsetjenester til pasienter og
samarbeidspartnere i Viken fylkeskommune.
Driftsramme for tannhelsetjenesten er 469 mill. kr i
2020. Det er forventet en befolkningsøkning på 25
000 innbyggere i kommende budsjettperiode som
en følge av at Svelvik, Jevnaker og Lunner
kommuner implementeres i Viken.
Dagens tjenestetilbud i fylkeskommunene
Akershus, Buskerud og Østfold videreføres fram til
det foreligger en ny helhetlig tannhelseplan for
Viken.

Mål:
•
•
•

•
•

Utvikle et sammenhengende
kollektivtilbud som er enkelt å bruke.
Redusere etterslepet på vedlikehold på
fylkesveiene.
Å legge til rette for nye grønne næringer
basert på fornybare ressurser og innovativ
teknologi, og å styrke næringsklyngene og
etablere innovasjonsprogram for
bedrifter.
Utvikle de regionale kulturinstitusjonene.
Prioritere idrettsanlegg for breddeidrett
og et variert aktivitetstilbud.

Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta
vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet
og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på best mulig
måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi skal
styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.
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1.4 Kompetanse i Viken
Viken fylkeskommune er landets største skoleeier innen videregående opplæring
med mer enn 41 000 elever og nær 7 000 ansatte på 58 videregående skoler.
Utdanning er nøkkelen til arbeid og inkludering, og legger grunnlaget for
menneskers liv. Det skal legge til rette for gode inkluderende miljøer for ansatte
og elever, og at flere fullfører og består videregående opplæring. Elevene skal
tilbys et bredt utvalg innen videregående opplæring, med fokus på arbeidslivets
behov og mulighetene i hele fylket.
Flere skal fullføre og bestå videregående
opplæring. Alle skal ha rett på en god utdanning,
uavhengig av bosted og bakgrunn. Viken har som
mål at 87 prosent skal fullføre og bestå opplæring i
skole årlig på sitt nivå og 93 prosent skal bestå fag/og svenneprøve og kompetanseprøve innen 2021.

Mer tid til undervisning
Det brede og varierte skoletilbudet i alle deler av
Viken gjennom et stort antall videregående skoler
med god geografisk spredning, legger godt til rette
for å gå på skole nær hjemstedet. Viken bruker
5 465 millioner kroner på å sikre et bredt
opplæringstilbud i en desentralisert skolestruktur.
Etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere
er en viktig satsning for å sikre god kvalitet i
opplæringen. Viken har i tillegg til statlige midler
avsatt 12 millioner kroner til etter- og
videreutdanningstilbudet «Kompetanse for
kvalitet», og 16,5 millioner kroner til andre
kompetansehevende tiltak for lærere og
skoleledere.
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Et bredt tilbud tilpasset arbeidslivets
behov
Med regionreformen får fylkeskommunene et
utvidet ansvar for regional kompetansepolitikk.
St.meld.nr 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner
slår fast at fylkeskommunens strategiske rolle i
utvikling av regional kompetansepolitikk skal
styrkes. Ved denne styrkingen skal det legges til
rette for bedre tilgang på kompetent, kvalifisert og
relevant arbeidskraft i det regionale
arbeidsmarkedet. Fylkeskommunenes rolle vil blant
annet være å kartlegge regionale behov, formidle
behov til tilbydere og tilrettelegge for
opplæringstiltak.
Ansvaret for å gjennomføre en kompetansepolitikk
som skal å løse arbeidslivets behov for kompetanse
og befolkingens behov for sysselsetting, må løses i
et samarbeid. Det vil være behov for en arena som
samler arbeidslivet og kompetansetilbyderne, og
som kan bidra til å identifisere utfordringer og finne
gode løsninger i fellesskap.
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Flere enn i dag må søke yrkesfag, og flere må
fullføre utdanningsløpet. Et tett samarbeid med
relevante aktører skal sørge for et bedre samspill
mellom arbeidslivets behov og elevenes
utdanningsvalg. Omfanget av lærlinger og
læreplasser er økende. Arbeidet med å øke
søkingen til yrkesfagene fortsetter gjennom ulike
tiltak både fra bransjer, arbeidsliv, de videregående
skolene og fag- og yrkesopplæringen, og gjennom
ulike samarbeid mellom partene. Det samlede
budsjettet for fag- og yrkesopplæringen i bedrift
utgjør 840 millioner kroner.
Det er et mål å tilrettelegge for alternative løp og
fleksible læringsarenaer i videregående opplæring,
og utvikle nye måter å samarbeide om utdanning
på i samarbeid med næringslivet. Ved siden av
hovedmodellen for fag- og yrkesopplæring med to
år med opplæring i skole og to år med opplæring i
bedrift, tilbys flere ulike alternative
opplæringsmodeller som fører frem til fag/svennebrev. Eksempler på slike modeller er full
opplæring i bedrift, opplæring med veksling
mellom skole og bedrift gjennom hele
opplæringsløpet, alternative som følger nasjonale
retningslinjer, som for eksempel «Menn i helse» og
«fagbrev på jobb». Fylkeskommunen har også et
stort volum av kontrakter for voksne som ofte
følger ulike modeller. Tiltakene finansieres
gjennom driftsbudsjetter ved videregående skoler,
driftsbudsjettet for opplæring i bedrift, men også
gjennom egne forsøks og utviklingsmidler.

Kompetanse:

Fagskolene skal brukes aktivt for å sikre arbeidslivet
og arbeidstakere ønsket kompetanse, styrke
voksenopplæringen og ta initiativ til at høyere
utdanningsinstitusjoner tilbyr relevant og
desentralisert utdanning som møter næringslivets
behov. Fagskoletilbudet i Viken er i vekst og har
samlet sett en god bredde av studietilbud innenfor
både tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både
ved Vikens egne fagskoler og private fagskoletilbud.
Reiselivsfag etableres som nye studier fra januar
2020 med studiested Geilo. Statstilskudd utgjør en
betydelig del av finansieringen av
fagskoletilbudene. Viken finansierer i tillegg sine
egeneide fagskoler med 42 millioner kroner
Voksenopplæringen i Viken opplever økende
pågang på søkere. Det offentlige
opplæringstilbudet for voksne tilbys i deler av Viken
ved utvalgte videregående skoler med geografisk
god spredning, og i andre deler av Viken gjennom
samarbeid med studieforbundene. Det er samlet
avsatt 163 millioner kroner til voksenopplæring.

Mål:
•
•
•
•

Tilby et bredt utvalg videregående
opplæring, og med fokus på behovet i
arbeidslivet og mulighetene i hele fylket.
Satsing på yrkesfag og satse på fagskolene.
Aktiv bruk av fagskolene for å sikre
arbeidslivets behov.
Lede arenaer som samler arbeidslivet og
kompetansetilbydere.

Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med
en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi
kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet.
For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at
regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.
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2 Hovedprosjektleders innstilling
1.

Ved utskriving av fylkesskatten for 2020 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av
Stortinget i statsbudsjettet for 2020.

2.

Netto driftsrammer i driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2020-2023 vedtas slik det framgår av
Hovedoversikt drift i vedlegg 1. Omdisponeringer innenfor det enkelte rådsområde av prinsipiell eller
vesentlig betydning, skal legges frem for fylkestinget.

3.

Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2020-2023 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt
investeringer i vedlegg 1.

4.

Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2020 på inntil 1.898 mill. kr. 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.

5.

Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2020.

6.

Innsatsområder for Viken fylkeskommune, slik de fremkommer i kapitlene for de enkelte
fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i 2020.

7.

Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i henhold til gjeldende vedtekter. Styret i Brakar AS
fastsetter kollektivtakster for sitt område innenfor rammen av kommunal deflator på 3,1 prosent.
Fylkesrådet fastsetter kollektivtakster for Østfold Kollektivtrafikk innenfor rammen av kommunal
deflator på 3,1 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 2020.

8.

Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalgssekretariat og kontrollutvalg vedtas med en netto
driftsutgift på 19,3 mill. kr i 2020.

9.

Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF vedtas i henhold til tabell "Driftsbudsjett AKT" i
kapittel 16.

10. Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF vedtas i henhold til tabell
"Investeringsbudsjett AKT" i kapittel 16.
11. Årlige premieavvik for Viken avsettes til Vikens premieavviksfond. Premieavviksfondet benyttes til
amortisering av tidligere års premieavvik. Amortisering av tidligere års premieavvik settes til 7 år.
12. Tannhelsetjenester i Viken: Dagens ordninger for pasienttilbudet videreføres fram til det foreligger en
ny helhetlig tannhelseplan for Viken og/eller endringer i skjermingsordningene.
13. For budsjettåret 2020 gis fylkesrådet fullmakt til å omfordele budsjettmidler mellom rådsområdene i
henhold til rådsområdenes oppgaver og endringer i disse.
14. Følgende nivåer for finansielle måltall for Viken vedtas:
•
•
•

Netto driftsresultat (resultatgrad): 4,6 prosent
Reservefond: 2,6 prosent
Gjeldsgrad: 64 prosent

15. Økonomi- og finansreglement for Viken vedtas slik det framgår av vedlegg 2 til saksframlegget.
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16. Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i Viken og tildeling av innstillingsrett, punkt 3.7
foreslås endret slik:
3.7 Kontrollutvalg og revisjon
3.7.1 Kontrollutvalget
Kontrollutvalget fører løpende kontroll med den fylkeskommunale virksomhet på fylkestingets vegne
etter reglene i kommuneloven med tilhørende forskrift.
Kontrollutvalget har fullmakt til å disponere kontrollutvalgets budsjett, samt anvisningsmyndighet.
3.7.2 Kontrollutvalgssekretariatet
Kontrollutvalgssekretariatet utfører oppgaver i henhold til kommunelovens regler med tilhørende
forskrift.
Kontrollsjefen har fullmakt til å disponere kontrollutvalgssekretariatets budsjett, samt
anvisningsmyndighet.
Kontrollsjefen har personalansvar for medarbeidere i kontrollutvalgssekretariatet, herunder fullmakt til
å fatte vedtak om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed.
3.7.3 Fylkesrevisjon
Fylkesrevisjonen utfører oppgaver i henhold til kommunelovens regler med tilhørende forskrift.
Revisjonsdirektøren har fullmakt til å disponere fylkesrevisjonens budsjett, samt anvisningsmyndighet.
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3 Plan- og styringssystemet i 2020
3.1 Midlertidig plan- og styringssystem i 2020
Plan- og styringssystemet skal sikre reell sammenheng mellom politikkens langsiktige målsetninger (strategisk
planlegging), prioritering av virkemidler gjennom økonomiplan (taktisk planlegging) og virksomhetsplanlegging
(operativ planlegging). Plan- og styringssystemet skal baseres på lover og forskrifter og retningslinjer fra sentrale
myndigheter. Fellesnemnda for Viken har vedtatt at plan- og styringssystemet skal baseres på FNs
bærekraftsmål.
Fellesnemda har tre ganger (september 2018, mars 2019 og august 2019) behandlet det midlertidige plan- og
styringssystemet som skal være gjeldende for Viken fylkeskommune fram til et endelig plan- og styringssystem
er vedtatt. Vikens midlertidige plan- og styringssystem er illustrert slik:
Figur 2: Vikens midlertidige plan- og styringssystem

Nedenfor kommenteres kort de enkelte elementene i plan- og styringssystemet.

3.1.1

Regional planstrategi

3.1.2

Regionale planer

Det er vedtatt en prosess for regional planstrategi for Viken. Den skal vedtas i desember 2020 basert på
kunnskapsgrunnlag som skal vedtas høsten 2019. Kunnskapsgrunnlaget utarbeides på grunnlag
av FNs bærekraftsmål. Regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode. Den redegjør for
viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktig utvikling og tar stilling til behov for regionale
planer. Regional planstrategi skal følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Den
overordnede måldiskusjonen for fylkets utvikling skal tas i arbeidet med regional planstrategi. Utarbeidelse, 13
medvirkning, gjennomføring av regional planstrategi følger plan- og bygningsloven kapittel 7.

Regionale planer utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som
blir berørt av planarbeidet. En regional plan kan gjelde for hele fylket, for deler av fylket, på tvers av fylker eller
gjelde for et avgrenset tema.
Fram til fylkestinget har vedtatt nye planer for Viken, skal eksisterende planverk og virkemidler videreføres. Med
bakgrunn i den prosess som er vedtatt for regional planstrategi, vil midlertidigheten vare fram til økonomiplan
2022 – 25 som skal vedtas i desember 2021.
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3.1.3

Sektorstrategier

3.1.4

Handlingsplaner/handlingsprogram

3.1.5

Økonomiplan

3.1.6

Virksomhetsplaner

Sektorstrategier omfatter fylkeskommunens egen virksomhet f.eks. innen utdanning, og er i motsetning til
regional planstrategi ikke lovpålagt, men utarbeides etter behov. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å
behandle egne strategier og fagplaner på samme måte som regionale planer, og det vil ofte være
hensiktsmessig å nødvendig å koble disse opp mot regionale planer. Det vil bl.a. si at også vedtatte
sektorstrategier skal være gjeldende inntil ny regional planstrategi med tilhørende planer og prioriteringer er
vedtatt av Viken fylkeskommune. Det innebærer at sektorstrategier i prinsippet ikke skal utarbeides eller
fornyes før etter desember 2020. Der hvor det er behov for tidligere utarbeidelse av slike må dette behandles
særskilt.

Både de regionale planene og sektor/temastrategier skal ha en handlingsplan som skal redegjøre for tiltak og
ressurser. De tiltak fylkeskommunen selv skal iverksette for å gjennomføre planene skal fremgå av
handlingsplanene og kobles mot realistiske økonomiske rammer i økonomiplanen.

I Kommuneloven er det krav om at økonomiplanen skal vise fylkestingets prioriteringer og bevilgninger innenfor
realistiske økonomiske rammer, og de målene og premissene som økonomiplanen bygger på.

Plan- og styringssystemet må sikre gjennomføring av fylkestingets vedtak gjennom effektiv virksomhetsstyring.
Virksomhetsstyringen må omfatte linjestyring, eierstyring, styring av prosjekter og av partnerskap.

3.2 Visjon og verdier
Vikens visjon er «Viken viser vei».
Vikens hovedmål er:
•
•

•

Bærekraft: Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en balansert og
bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.
Utvikling: Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke
menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på
best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi skal styrke og utnytte våre
regionale muligheter og unike fortrinn.
Kompetanse: Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og
innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å
fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes
og styrkes.

Vikens kjerneverdier er raus, nytenkende og samskapende. Verdiene bygger oppunder visjon og mål, og sier noe
om hva som skal kjennetegne oss som organisasjon.
Med raus mener vi: Vi viser tillit og deler kunnskap. Vi anerkjenner hverandres initiativ og ideer, verdsetter
mangfold og aksepterer at vi har ulike forutsetninger.
Med nytenkende mener vi: Vi utvikler nye ideer og framgangsmåter. Vi ser muligheter, utfordrer hverandres
rutiner og vaner og tar initiativ til endring.
Med samskapende mener vi: Vi jobber sammen med hverandre og innbyggerne våre for å skape de beste
løsningene, og ser på hverandre som likeverdige.
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3.3 Innsatsområder
Økonomiplanen er basert på følgende innsatsområder med utgangspunkt i fylkeskommunenes eksisterende
planer:
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1.

Bærekraftig fylke der det er attraktivt å bo, arbeide og besøke (overordnet). Viken skal være et attraktivt
fylke å bo i, arbeide og besøke. Viken fylkeskommune skal bidra til bærekraftig utvikling og bli et
foregangsfylke innen klima, miljø og naturforvaltning. Befolkningsveksten skal primært skje i byer og
tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. Viken fylkeskommune skal bidra til god folkehelse og
ha et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse.

2.

Kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsliv. Viken fylkeskommune skal gi elever/lærlinger og
studenter en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og dagens og fremtidens
arbeidsliv. Flere skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat.

3.

Økt verdiskapning og produktivitet. Viken fylkeskommune skal bidra til økt verdiskaping og et
internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i fylket der det er godt tilrettelagt for innovasjon,
kompetansebygging og samhandling.

4.

Trafikksikker, effektiv og miljøvennlig infrastruktur. Viken skal ha en infrastruktur som sikrer
framkommelighet og sikkerhet i trafikken, miljøvennlig transport som bidrar til attraktive byer og
bygder.

5.

Styring og samarbeid for å nå målene. Fylkeskommunen skal lede det regionale partnerskapet i Viken og
ha et aktivt og vitalt fylkesting med legitimitet i befolkningen. Tjenesteproduksjonen utvikles,
samordnes og drives kostnadseffektivt i tråd med politiske vedtak og prioriteringer.
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4 Klimabudsjett
Viken fylkeskommune har som mål å legge fram årlige klimabudsjett. Foreliggende klimabudsjett er langt på vei
basert på de tre fylkeskommunenes klimaarbeid og på relevant virksomhet knyttet til samferdsel og
eiendomsforvaltning.
Klimabudsjett 2019 for Akershus fylkeskommune var basert på tiltak i fylkeskommunens handlingsprogram for
regional plan for klima og energi i Akershus. Den regionale planen med tilhørende handlingsprogram kan ikke
oppskaleres for Viken fylkeskommune. Ved å sammenstille klimaprosjekter og -satsinger for fylkeskommunene i
Østfold, Akershus og Buskerud, og inkludere klimarelevante føringer i den politiske plattformen for Viken
fylkeskommune, presenteres en første, felles tiltaksliste for Viken. I det fremlagte budsjettet er det ikke
økonomi til å gjennomføre alle dagens tiltak i hele Viken, men tiltakslisten kan være et utgangspunkt for
prioritering, og kan etter hvert utvikles til et tilfredsstillende grunnlag for kommende års klimabudsjett for
Viken.
Det er også utarbeidet et klimaregnskap for Østfold, Akershus og Buskerud, og en sammenstilling av disse i et
felles klimaregnskap for Viken. Klimaregnskapet er basert på fylkeskommunenes siste avlagte regnskapstall for
2018.
Det har ikke vært hensiktsmessig å basere årets klimabudsjett på det aggregerte klimaregnskapet for Viken da
dette regnskapet har vært ufullstendig. Feilkildene er spesielt store for indirekte utslipp, men også for
direkteutslipp i egen virksomhet er det utfordrende å få fram gode, sammenlignbare data for virksomhetene i
de tre fylkeskommunene. Dette skyldes dels at regnskapene er forskjellig strukturert, og dels at data mangler for
minst et av fylkene.
Det gjenstår mye arbeid før fylkeskommunen har et fullverdig klimabudsjett med konkrete tiltakseffekter og
kostnader, som omfatter både direkte og indirekte utslipp. Arbeidet med å videreutvikle klimabudsjett vil ha høy
prioritet.

4.1 Hva er et klimabudsjett?
Et klimabudsjett viser hvordan man gjennom tiltak skal nå et bestemt klimamål og hvor både effekten på
klimagassutslipp (målt i CO2-ekvivalenter), kostnader og ansvar for gjennomføring av tiltaket er synliggjort. Kort
sagt skal klimabudsjettet:
•
•
•
•

ta utgangspunkt i dagens situasjon
vise hvilket utslippsnivå som skal oppnås
vise når tiltakets mål skal være nådd
vise hvordan dette skal skje

Et klimabudsjett er et verktøy for realisering av tiltak som skal føre til reduserte klimagassutslipp, samtidig som
det er et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring. Klimabudsjett følges opp
gjennom ordinær rapportering og kan brukes som et effektivt styringssystem for å sikre måloppnåelse.
Klimabudsjett kan være et effektivt virkemiddel for gjennomføring og oppfølging av regionale og lokale klima- og
energiplaner og/eller følge opp klimagassreduserende tiltak i egen virksomhet.
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Figur 3: Oversikt over ulike typer klimagassutslipp

Kilde: Klima Østfold

4.1.1

Samfunnsperspektivet

4.1.2

Virksomhetens klimabudsjett

Formålet med å lage et samfunnsbasert klimabudsjett basert på klimagassregnskap er som et virkemiddel for å
følge opp vedtatte klimamål og klima- og energiplaner for et samfunn. Viken fylkeskommune vil fastsette denne
typen mål gjennom den regionale planstrategiprosessen. Klimabudsjettet vil vise fylkeskommunens tiltak
fastlagt i for eksempel et handlingsprogram i en regional plan og vil synliggjøre eget bidrag for å oppnå felles
regionale mål. Effekt på klimagassutslipp av et tiltak synliggjøres ved å lage en framskriving av hvordan
utslippene ville vært uten tiltaket og en framskriving med gjennomføring av tiltak som inngår i
handlingsprogrammet Gapet mellom utslippsreduksjonene i de to utviklingsbanene representerer tiltakets
effekt. Klimabudsjettet vil vise 1) tiltakene som skal gjennomføres innenfor ulike avdelinger, 2) hvem som er
ansvarlig, 3) tilhørende kostnader og, 4) forventede utslippsreduksjoner knyttet til et større tiltaksområde. Til
forskjell fra et klimabudsjett på virksomhetsnivå vil tiltak der Viken har en rolle som regional utvikler kunne
synliggjøres bedre ved at de knyttes opp til regionale mål.

Formålet med klimabudsjettet på virksomhetsnivå vil være å identifisere og prioritere klimagassreduserende
tiltak i egen virksomhet for å vise at drift og investeringer blir mer klimavennlige. Klimabudsjettet vil baseres på
økonomiske data kombinert med beregning av aktivitetsspesifikke utslippsfaktorer. Klimabudsjett vil vise 1)
tiltakene som skal gjennomføres innenfor ulike avdelinger, 2) hvem som er ansvarlig, 3) tilhørende kostnader og,
4) forventede utslippsreduksjoner. Et klimabudsjett for egen virksomhet vil skape kontroll over egne utslipp og
vise at Viken «feier for egen dør».

4.2 Klimaregnskapet
Et klimaregnskap er et regnskap som gjør rede for utslipp av klimagasser fra en virksomhet eller en del av
samfunnet, og presenterer den samlede påvirkning i form av CO2-ekvivalenter. Et klimaregnskap kan inkludere
både indirekte og direkte klimagassutslipp.
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4.2.1

Samfunnsregnskap

Det er utarbeidet et klimaregnskap for Viken fylke som geografisk enhet. Dette samfunnsregnskapet gir oversikt
over direkte klimagassutslipp fra Vikensamfunnet, basert på det nasjonale klimaregnskapet med offisiell
statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Regnskapet viser at over halvparten av direkte utslipp i Vikensamfunnet er
tilknyttet transportsektoren. Men også anleggs- og landbruksmaskiner, industri, og landbruk er sektorer med
høye utslipp.
Figur 4: Direkte utslipp av klimagasser fra Vikensamfunnet

I dag finnes det ingen offentlig klimastatistikk for indirekte klimagassutslipp. Her er det muligheter for å utvikle
(eller kjøpe) et verktøy for å estimere klimafotavtrykk til en typisk innbygger og bruke dette i analysearbeidet.

4.2.2

Virksomhetens regnskap

For en virksomhet er et klimaregnskap som oftest basert på det økonomiske regnskapet og gir status på
klimagassutslipp fordelt på tjenesteområder. Det finnes metoder og utslippsfaktorer for beregning av både
direkte og indirekte klimagassutslipp på virksomhetsnivå. De tre fylkeskommunene har ikke lik struktur og
regnskapsføring, så for å kunne sammenstille klimaregnskapene i et aggregert klimaregnskap for Viken, har det
vært nødvendig å gjøre en del endringer og tilpasninger. Det er gjort endringer i klimaregnskapet for den
enkelte fylkeskommune slik at det kunne tilpasses til tilsvarende klimaregnskap i de to andre fylkeskommuner,
og for at et aggregert regnskap skulle kunne sammenstilles.
I tabellen nedenfor vises en oversikt over viktige utslippskategorier og status på utslippsberegningene for de tre
fylkeskommuner og for Viken. Det er her forsøkt å vise hvordan denne etter hvert kan utvikles til et
tilfredsstillende grunnlag for kommende års klimabudsjett, som del av det videre utviklingsarbeidet.
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Tabell 1: Oversikt over viktige utslippskategorier
Status for Østfold, Buskerud og
Akershus

Status for Viken

Kjøp av varer og tjenester (drift)

Kan ikke sammenlignes da det
rapporteres ulikt i de tre
fylkeskommunene. For de fleste
områder mangler data fra minst én av
fylkeskommunene.

Nytt klimaregnskap kan fra 2020
baseres på felles regnskapssystem.
God datainnsamling er avhengig av at
hele organisasjonen følger opp
rammeavtaler.

Investeringer

Komplekst å beregne – vil variere fra
prosjekt til prosjekt

Bør beregnes på prosjektnivå

Drivstoff til kollektivtransport

Tilsvarende rutiner for innsamling av data
i de tre fylkeskommunene, men noe
Bør bli enighet om felles utslippsfaktorer
ulikhet på utslippsfaktorer

Drivstoff til egne kjøretøy og maskiner

Mangelfulle data og svært ulike
rapporteringsrutiner

Felles rapporteringsrutiner må utvikles.
Rammeavtaler må følges opp. Vil trolig
kreve noe investering i målere.

Tjenestereiser

Mangelfulle data og svært ulike
rapporteringsrutiner

Felles rapporteringsrutiner må utvikles.
Rammeavtaler må følges opp.

Oppvarming og kjøling av egne bygg

Alle tre fylkeskommunene har god
oversikt over forbruket av strøm og
fjernvarme. Det finnes også relativt
sammenlignbare tall for bioenergi og
fossil olje.

For å få oversikt over lokal bruk av
bioenergi (bioolje og pellets) kan det
være behov for flere lokale målere.
Fossil olje til oppvarming er forbudt fra
1.1.2020.

De områdene der det i dag finnes sammenlignbare data for Buskerud, Østfold og Akershus er drivstoff i
kollektivtransporten, og forbruk av energi i egne bygg.
Figur 5: Forbruk av energi til oppvarming, kjøling og drift av egne bygg

Figur 6: CO2-utslipp fra energi til oppvarming, kjøling og drift av egne bygg
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Fossil olje til oppvarming vil bli forbudt fra 1.1.2020. Bruk av fossil olje og gass til maskiner og prosesser bør også
fases raskt ut. Elektrisitet er en verdifull energiform som i minst mulig grad bør brukes til oppvarming eller
kjøling. I bygg-sektoren er ENØK-tiltak de mest effektive for å redusere klima- og miljøbelastningen, men også
omlegging til fossilfri fjernvarme og bærekraftige former for bioenergi vil bidra til redusert miljøfotavtrykk fra
fylkeskommunens bygg.
Figur 7: Forbruk av energi til kollektivtransporten

Figur 8: CO2-utslipp fra kollektivtransporten

Ved siden av innkjøp av varer og tjenester, står kollektivtransporten for de største klimagassutslippene i
fylkeskommunens virksomhet. Økt kollektivandel er et selvstendig mål for klimaarbeidet, og bedre
kollektivtilbud er viktig for at flere skal velge å reise kollektivt. Det er imidlertid viktig at fossile drivstoff kuttes ut
så raskt som mulig. Alle de tre fylkene har redusert sine utslipp ytterligere i løpet av 2019, med innfasing av mer
biogass og elektrisitet. Hvor store utslippskutt biobaserte drivstoff som biogass og biodiesel bidrar til er
omdiskutert: fordi biogassen som produseres i Norden bidrar til å redusere utslippene av metan fra avfall og
gjødsel, finnes det beregninger som tilsier at den kan ha en klimanytte på opp mot 170 % (dvs. gi mer enn 100
prosent utslippskutt). Dette varierer imidlertid fra sted til sted. På den andre siden kan enkelte typer biodiesel
føre til så store miljøødeleggelser at den totalt sett fører til større klimagassutslipp enn fossil diesel. Samtidig er
eventuelle klimagassutslipp fra elektriske og hydrogendrevne busser ikke medregnet her. Det nøyaktige energiog klimaregnskapet til kollektivtransporten i Viken bør derfor analyseres grundigere.

4.3 Klimamål
Viken har pr i dag ingen felles klimapolitikk eller vedtatte regionale mål fra 2020. Det er gjennom prosessen med
regional planstrategi at det defineres overordnede mål og føringer for Viken. Som følge av at det pågår parallelle
arbeidsprosesser med klimabudsjett og utarbeidelse av Vikens mål- og plandokumenter, legges det til grunn at
arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap er et utviklingsarbeid som må gå over flere år. Planprosessen for
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regional planstrategi vil være helt avgjørende for å definere overordnede mål og føringer for Viken, samtidig
som den vil avklare forventinger til og gi føringer og mål for Viken fylkeskommune.
Det er ingen egen plan for klima og energi i Buskerud, men målene for Akershus og Østfold er oppsummert
under. Det er imidlertid gjort vedtak i alle tre fylkeskommuner om Klimakrise, og at dette krever langt mer
ambisiøs klimapolitikk og klimatiltak framover.

4.3.1

Klimamål i Akershus

Målet for reduksjon av direkte klimagassutslipp i Akershus følger opp mål satt i Paris-avtalen og norsk klimalov
som trådte i kraft 01.01.18. Loven sier at klimagassutslippene i 2050 skal være redusert med i størrelsesorden
80 til 95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990.
I regional plan for klima og energi i Akershus er det vedtatt at Akershus skal ha redusert sine direkte
klimagassutslipp med 85-90 prosent i 2050 og med 55 prosent i 2030 sammenlignet med 1991-nivå. Dette
innebærer at innen 2030 må transportsektoren ha redusert utslippene med 50 prosent, landbruk med 20
prosent, avfall og avløp med 80 prosent og stasjonær forbrenning med 90 prosent. Dette er regionale klimamål
som gjelder for hele fylket.
Det er vedtatt en egen handlingsplan for å følge opp den regionale planen for klima og energi, med en rekke
tiltak. Iverksettingen av mange av tiltakene er startet opp, men det vil kreve fortsatt stor innsats om man skal
ferdigstille alle tiltakene i handlingsplanen.

4.3.2

Klimamål i Østfold

I fylkesplan for Østfold vedtatt 15. februar 2018 er det satt ambisiøse mål og strategier for klima og energi: I
2050 er all energibruk i Østfold fossilfri, og jordbruk og industri er ledende i å minimere annen type
klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være et lavutslippssamfunn med høyeffektiv energi- og
ressursbruk. For å nå målet for 2050 skal det settes delmål for 2020, 2030 og 2040. Transporten i Østfold skal
være fossilfri i 2030. Målet er at dette skal gjelde all transport.
I samarbeid med Østfold-kommunene er det utarbeidet en regional plan for klima og energi. Denne har vært på
høring, og er planlagt vedtatt høsten 2019.
Det er ikke utarbeidet egen handlingsplan for den regionale planen, da dette er tenkt gjennomført som en del
av felles klimabudsjett for Viken. Det er imidlertid satt i gang en rekke prosjekter og satsinger i Østfold for å
oppfylle klimamålene i fylkesplanen. Disse prosjektene er til stor grad i samarbeid med andre aktører, og har
vesentlig grad av ekstern finansiering.

4.4 Tiltak i klimabudsjettet
Tabellen under gir en oversikt over aktiviteter, tiltak og prosjekter som er vedtatt satt i gang i Buskerud, Østfold
eller Akershus, og som vil bli videreført i Viken fram til nye vedtak fattes. Disse aktivitetene er forsøkt
kostnadsberegnet. Der det finnes tilstrekkelig datagrunnlag til å gjøre klimaberegninger er dette kalkulert.
Tabellen er delt i to:

4.4.1

Egen virksomhet

For fylkeskommunal virksomhet stiller vedtakene om klimakrise krav til å handle raskt, og gjøre omfattende grep
i egen organisasjon. For å ytterligere redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet, er miljøledelse,
holdningsskapende arbeid og tiltak for å motivere elever og ansatte viktig. Tabellen viser tiltaksområder der det
er noe aktivitet i dag. Kostnadene som fremkommer er beregnet ut fra at tiltaket gjennomføres i hele
organisasjonen.
Arbeids- og tjenestereiser er betraktelige utslippskilder, og det er viktig å legge til rette for at disse blir færre og
mer miljøvennlige. Her må det gjøres grundigere beregninger, men som eksempler kan nevnes:
•
•
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hvis ansatte i sentraladministrasjonen i snitt jobber hjemmefra to dager i måneden, gir det reduserte
klimagassutslipp på rundt 79 tonn i året.
Om 10 % av tjenestereisene som i dag foregår med fly heller tas med tog, så tilsvarer det 1 214 tonn
CO2 i året.
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Tabell 2: Klimabudsjett egen virksomhet 2020-2023
Tiltakspakke

Årlig kostnad
2020-2023. 1000 kr

Årlig effekt,
tonn CO2e/kWh

Konkretisering

Viken FK-ansvar

Øke kollektivandelen

Økt rutetilbud, billettsamarbeid, prising, mobilitetstiltak, bypakker

FR INFR

:

Fossilfri kollektivtransport

Økt transport med fossilfrie drivstoff, krav i anbud

FR INFR

>35 000

Utslippsfri hurtigbåt

Utviklingsarbeid i Ruter og Brakar

FR INFR

:

FR INFR, FR FAK

:

Utslippsreduksjon
Transport/anlegg

Fossilfrie anleggsplasser
Krav i anbud ved vei- og byggeprosjekter
Skifte til fossilfrie
Utskifting av eide og leasede kjøretøy og maskiner ved alle virksomheter
kjøretøy/maskiner*
Utslippsreduksjon fra arbeidsog tjenstereiser
Utredes
Årlig utbygging ved fylkeskommunale virksomheter (10 % av
Ladepunktutbygging
parkeringsareal)

6 000

:

FR FAK

300

:

FR FAK

2 000

>1 600

0

770

FR FAK, FR KOMP

Stasjonær energibruk
Utfasing av fossile
varmekilder

Forbud mot bruk av fossil olje i oppvarming 1.1.2020

FR FAK

Klimasmarte nybygg

Utredes

FR FAK

Felles prosjekt: Klimasmart landbruk

FR FAK, FR KOMP

4 800

Miljøsertifisering

Koordinering og justering

FR FAK, FR KOMP

2 100 Tilretteleggende tiltak

Klimasmarte innkjøp
Klimaeffekt/økologisk
fotavtrykk av innkjøp

Rådgiving, utredning av eks. leie, gjenbruk

FR FAK

1 000 Tilretteleggende tiltak

Utvikle dokumentasjonssystem

FR FAK

300 Tilretteleggende tiltak

Utviklingsprosjekt

FR KOMP

Videreføring av EPC-prosjekt

FR FAK

Utredes

FR FAK

:

FR FAK

300 Tilretteleggende tiltak

:

Landbruk
Klimasmart landbruksskole

:

Felles strategier

Formidling
Klimamesterskap på VGS

1 080

Begrenset effekt

600

:

Energiomlegging
Stasjonær energibruk
Energieffektivisering i bygg
Solenergifangst på tak/
fasade**

Planlegging for 0-energibygg Utredes
Stasjonær energibruk,
fylkeskommunale selskap
Omlegging til fossilfri
fjernvarme
Dialog med selskapenes ledelse
Total kostnad

* I tillegg kommer tidligere avsatte midler fra ØFK
** I tillegg kommer tidligere avsatte midler fra ØFK og BFK
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FR FRLK

4 800

1 128

23 280

:
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4.4.2

Vikensamfunnet

Gjennom sin rolle som regional samfunnsutvikler kan Viken fylkeskommune bidra til klimagasskutt langt ut over
egen virksomhet. Den framlagte tabellen for «Klimabudsjett Vikensamfunnet» viser dagens tiltak i de tre
tidligere fylkeskommunene. I det ordinære budsjettet er det inne finansiering til å gjennomføre tiltaket i det
fylket der tiltaket finnes i dag. Årlig kostnad i tabellen er total kostnad dersom tiltaket skal gjennomføres i hele
det nye fylket. For eksempel er samarbeid i klimanettverket Klima Østfold finansiert for Østfold, men dersom
tiltaket skal oppskaleres til hele Viken, vil det kreves ytterligere finansiering. Tilsvarende er det i dag en
tilskuddsordning til ladeinfrastruktur i handlingsplan for Akershus, som ikke omfatter resten av Viken.
Det er behov for prioriteringer for å få et helhetlig klimaarbeid i Viken. Dette kan gjøres gjennom at det legges
fram et felles handlingsprogram tidlig i 2020.
Tabell 3: Klimabudsjett Vikensamfunnet 2020-2023
Tiltakspakke

Konkretisering

Viken FK-ansvar

Årlig kostnad
2020-2023. 1000 kr Effekt

Kunnskapsbygging, samarbeid, nettverk
Samarbeid med kommuner/ Klima Østfold, Klima Viken (kommunale nettverk), Biogass
fylkeskommuner
Oslofjorden, kommuneplaner
FR FAK
Nettverk mot privat sektor

Kunnskap/ formidling

Klimapartnere, hydrogennettverk, næringsnettverk for
avfall/avløp, ZERO
Aktiviteter i samarbeid med kommunene:
Innbyggerundersøkelse, tiltaksbank, kampanjer,
veiledning/rådgivning, klimabudsjett, kommuneseminarer

3 770 Tilretteleggende tiltak

FR FAK

3 400 Tilretteleggende tiltak

FR FAK (Klima Viken)

1 750 Tilretteleggende tiltak

Transport
Utvikling av korridoren Oslo-Göteborg

FR INFR

:

Miljøvennlig mobilitet i distriktene, utredning

FR INFR

500

Ingen i 2020

Samferdselsplaner*

FR INFR

:

:

Oslopakke 3*

FR INFR

:

:

OSL-dialog*

FR INFR

:

:

Planoppfølging mot bilbaserte kjøpesentre*

FR PLAN

:

:

Utbygging av sykkelvei, sykkelparkering mm

FR INFR

:

:

Elsykkelbilbliotek, mobile sykkelverksted

FR FAK (Klima Viken)

4 000

:

Utbygging av hurtig- og normallading, fossilfrie drosjer inkl.
lading for taxi/nyttetransport, fossilfri hovedstadregion
FR FAK

11 500

:

Støtte til hydrogenbilflåter, -lastebiler og -stasjonsdrift

FR FAK

12 000

:

Fossilfri grenseregion; kjøretøy, maskiner og anlegg**

FR FAK (Klima Viken)

1 000

:

Støtte til LBG-stasjon for tungtransport, sertifisert
produksjon av biogass

FR FAK (Biogass
Oslofjord)

1 500

:

Energiomlegging

Rådgivning for boligeiere og bedrifter

FR FAK (Klima Viken
og klimapartnere)

1 500

Responsavhengig

Energisparing

EPC i kommunale bygg, rådgiving til boligeiere og bedrifter FR FAK (Klima Viken)
Støtte og veiledning for økt lokal produksjon av el, varme og
kjøling, i samarbeid med kommunene
FR KOM (Klima Viken)

700

Beregnes/m2

800

Beregnes i 2020

Økt mobilitet
Trafikkreduksjon

Drivstoffomlegging

Stasjonær energibruk

Energiproduksjon
Avfall/avløp

Økt utbytte fra avløpsslam

FR FAK (Biogass
Oslofjord)

700

Beregnes i 2020

Søtte til redusert metanlekkasje fra deponier

FR FAK (Biogass
Oslofjord)

500

Beregnes i 2020

Karbonlagring i jord, inkludert pilot for biokull i jord

FR FAK (Klimasmart
landbruk)

1 000

:

FR FAK (Klimasmart
Klimavennlig skogdrift, inkludert pilot for tilpasset skogbruk landbruk)

1 000

:

Klimasmart og fossilfritt landbruk

FR FAK (Klimasmart
landbruk)

1 500

:

Planlegging for
lavutslippsløsninger

Klimahensyn for områdeutvikling og anleggs- og
byggeprosjekter

FR FAK (Klima Viken)

Gjenbruk

Utvikling av løsninger for økt gjenbruk, f.eks. materialbanker FR FAK (Klima Viken)

Energiproduksjon
Utslippsreduksjon
Landbruk
C-lagring

Energiomlegging
Indirekte utslipp/forbruk

Total kostnad

* Innenfor ramme
** Prosjektfinansiering er innvilget tidligere av ØFK og AFK. Må økes med 1 mill. kr hvis utvidelse til Buskerud
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600 Tilretteleggende tiltak
500 Tilretteleggende tiltak
48 220

:
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4.4.3

Usikkerhet i effektberegning av tiltak

Hvert enkelt klimatiltak kan i prinsippet både kostnads- og effektberegnes. Dette kan imidlertid være komplisert,
og er ikke alltid gjennomførbart innenfor akseptable tids- og økonomiske rammer. Effektberegningene av
tiltakene vil også ofte være beheftet med store usikkerheter og avhenge av hvilke utslippsfaktorer som man
velger bruke.
Enkelttiltakene som fylkeskommunen skal gjennomføre utgjør kun en liten del av tiltak som er nødvendige for å
oppnå ønsket/nødvendig effekt. Klimamålene og tiltakseffekten kan kun nås hvis alle samfunnsaktører
samarbeider og gjennomfører klimatiltak i alle sektorer og forvaltningsnivå.
En annen utfordring i evalueringen av utslippskonsekvensene (utslippseffekter) av ulike tiltak er at det er stor
spredning i hvor lang tid det tar fra tiltaket gjennomføres til effektene viser seg. Utslippsgevinster av enkelte
tiltak kan komme raskt, men for andre tiltak kan effekten komme først etter mange år og kanskje langt inn i
neste budsjett/handlingsplanperiode.
Videre er enkelte av tiltakene/aktivitetene i klimabudsjettet utformet som tilskudd/støtte til andre aktører som
gjennomfører tiltaket. Fylkeskommunens aktivitet kan dermed bidra til at flere tiltak gjennomføres, enn om
disse bidragene ikke hadde vært der. I slike tilfeller er det utydelig hva som er effekten av fylkeskommunens
tiltak. Enhver effekt av penger avsatt til slike «spleiselagstiltak» forutsetter at alle aktører som er involvert i det
enkelte tiltak yter sin del.

4.4.4

Kostnader knyttet til klimabudsjettet og konsekvenser for ØP

Klimabudsjettet viser kostnader knyttet til fylkeskommunens gjennomføring av tiltak og aktiviteter. Flere av
tiltakene er også avhengig av delfinansiering fra andre aktører og statlige ordninger som Enova, Innovasjon
Norge og Klimasats. Støtteordninger til (fylkes)kommuner og andre aktører krever vanligvis minst 50 prosent
egenfinansiering.
De fleste av tiltakene er vanskelig å kostnadsberegne. Det er for eksempel ikke lett å estimere kostnader til
klimavennlige bygg før byggeprogrammet er utarbeidet. Det vil arbeides videre med kostnadsberegning og
metodeutvikling knyttet til dette.

4.4.5

Videre utviklingsarbeid

31

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Klimabudsjettet og klimaregnskapet er et utviklingsarbeid som må pågå over flere år. Det gjenstår mye arbeid
før fylkeskommunen har et fullverdig klimabudsjett med konkrete tiltakseffekter og kostnader, som omfatter
både direkte og indirekte utslipp. Arbeidet med å videreutvikle klimabudsjett vil være høyt på agendaen, og må
ses i sammenheng med prioriteringer innenfor klimaområdet.
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5 Inntekter
Tabell 4: Frie inntekter
Frie inntekter

RNB
2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Skatteinntekter

-8 317 608

-8 591 491

-8 619 935

-8 644 436

-8 664 921

Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning

-4 551 149

-4 879 119

-4 840 128

-4 899 985

-4 854 952

-201 877

-201 877

-201 877

-201 877

-13 672 487

-13 661 940

-13 746 298

-13 721 750

-138 120

-176 821

-175 526

-171 905

-169 119

-225 000

-195 000

-195 000

-205 000

-215 000

-363 120

-371 821

-370 526

-376 905

-384 119

10 547

-84 359

24 549

SAMS veiadministrasjon
Sum frie inntekter

-12 868 757

Sum frie inntekter (RNB 2018) oppgavekorrigert og prisomregnet
Renterinntekter

2)

Utbytte og eieruttak
Sum finansinntekter

3)

Endring i nominelle priser (prosent)
Årlig realendring (oppgavekorrigert) i mill. kr

1)

-13 575 032

3,1 %
-97 455

Årlig realendring (oppgavekorrigert) i prosent
0,7 %
-0,1 %
0,6 %
-0,2 %
1) Oppgavekorreksjon er gjort for å få reelt sammenlignbare tall fra 2019 til 2020. Det korrigeres for innlemming av nye oppgaver og
øremerkede tilskudd i rammetilskuddet, oppgaveendringer mellom forvaltningsnivåene. Dette utgjør om lag 96 mill. kr i økt rammetilskudd
for Viken knyttet til bla. samferdsel, kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling og landbruk. Nivået for økt
inntekt fra kommunene som innlemmes i Viken er også tatt hensyn til i forhold til anslag for realendring. Dette er prisomregnet fra 2019-kr
til 2020-kr ved å bruke deflator på 3,1 prosent.
2) Renteinntekter av løpende likviditet og rentekompensasjonsordninger.
3) Finansinntekter er nærmere omtalt i kap. 7 Investeringer, finansiering og fond.

5.1 Skatteinntekter og rammetilskudd
Prognosen for frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd) for ØP-perioden 2020-2023 er basert på forslag
til statsbudsjett fra regjeringen for 2020, og KS sin prognosemodell for frie inntekter.
Inkludert i rammetilskuddet er midler fordelt særskilt til den enkelte fylkeskommune ut fra ressursbruken til
oppgaver knyttet forvalting, drift og vedlikehold under sams vegadministrasjon i den enkelte fylkeskommune i
2018. For Viken utgjør dette 201,9 mill. kr.
Forøvrig er nye oppgaver ifm. regionreformen og øremerkede tilskudd fra 2020 innarbeidet i rammetilskuddet.
Fylkeskommunene får nye oppgaver og virkemidler, blant annet på områder som samferdsel, kompetanse og
integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling og landbruk. Oppgavekorrigeringer knyttet til nye
oppgaver for Viken fylkeskommune utgjør samlet sett om lag 86 mill. kr i 2020. Disse midlene er fordelt ut på
rådsområdene i henhold til tildelingen fra staten.
Inntektsanslaget er basert på egen befolkningsprognose for Viken, samt SSB sitt middelalternativ for
befolkningen i landet i perioden 2020-2023, fremskrevet med oppdaterte befolkningstall pr 1.7.19.
(I skatteanslaget for de nye fylkeskommunene er innbyggertallene justert for flyttingen av Lunner, Jevnaker og
Svelvik til Viken fylkeskommune).

5.1.1

Inntektsprognose 2019
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Sammenliknet med stortingets budsjettvedtak 2019 ble anslaget på fylkeskommunenes skatteinntekter i
Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2019 økt med ca. 160 mill. kr, som ga nye vekstanslag på 2,1 prosent for
fylkeskommunene på landsbasis, og 2,8 prosent for Viken. Endringen ble basert på god skatteinngang, men
samtidig ble det anslått at man ikke ville se like høy vekst som i 2018, da denne primært var knyttet til
formuesskatt og aksjegevinster. Samlet sett anslås realveksten i kommunesektorens inntekter nå til 0,4 mrd. kr,
og en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd. kr, fordi ekstra skatteinntekter i 2019 i hovedsak ikke
videreføres.
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I statsbudsjettet for 2020, som ble lagt fram i oktober i år, anslår regjeringen at kommunesektorens
skatteinntekter for 2019 blir ca. 4,9 milliarder kr høyere enn det som ble lagt til grunn i RNB 2019. Høyere
skatteinntekter i 2019 begrunnes med økende sysselsetting, samt at tilpasninger til skattereform har fortsatt
med høyere uttak av utbytter enn forventet også i 2019.

5.1.2

Inntektsprognose 2020

Modellen for fordeling av frie inntekter mellom fylkeskommunene legges om i 2020, noe som innebærer at
Viken på sikt – etter at 5-årsperioden med tapskompensasjon er avviklet, vil få redusert sine inntekter med ca.
172 millioner kroner. Selv om regjeringen legger opp til midlertidige ordninger for å kompensere dette
inntektsbortfallet, taper Viken likevel om lag 21,5 millioner kroner årlig i den kommende fireårs-perioden.
Viken fylkeskommunes samlede inntektsanslag for frie inntekter i 2020 på 13,67 mrd. kr er basert på
regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Veksten i frie inntekter for kommunesektoren samlet anslås til 1,3
mrd. kr, som tilsvarer en realvekst på 0,3 mrd. kr. Det innebærer at oppjusteringen av skatteinntekter for 2019
ikke påvirker nivået på frie inntekter i 2020.
Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter (på 1,3 mrd. kr) i sin helhet tildeles kommunene.
Fylkeskommunenes frie inntekter holdes reelt sett om lag uendret sammenliknet med revidert budsjett 2019.
Regjeringen begrunner 0-veksten i frie inntekter med blant annet at fylkeskommunenes utgifter til den
demografiske utviklingen ikke øker i 2020. Det er først fra 2021 at regjeringen vurderer at fylkeskommunenes
utgifter til 16-18 åringer vil øke.
Viken fylkeskommunes realvekst i frie inntekter fra 2019 til 2020 er på ca. 0,7 prosent (oppgavekorrigert
realvekst). Dette skyldes en positiv effekt av befolkningskriterier, særlig fordi Viken har en høyere andel av 16-18
åringene i forhold til landet.
Regjeringen gir ikke signaler om vekst i de frie inntektene etter 2020. Det er usikkerhet knyttet til inntektsanslag
så langt fram i tid bl.a. på grunn av usikkert om hvordan befolkningsutviklingen er for landet og Viken.

5.1.3

Skatteinntekter

5.1.4

Rammetilskudd

Det anslås skatteinntekter i 2020 på 8,6 mrd. kr for Viken fylkeskommune. Dette innebærer en realnedgang på
nivå 1,9 prosent fra RNB 2019 til 2020 når det i 2019 korrigeres for skattenivået for kommunene som
innlemmes i Viken. På landsbasis er det anslått realnedgang i skatteinntekter og rammetilskudd for
fylkeskommunene. Hovedårsaken til at realveksten for Viken fylkeskommune ligger høyere enn for landet, er at
prognosen for befolkningsvekst er høyere for Viken. Realveksten i skatteinntektene for Viken videre framover er
ca. 0,3 prosent.

Det anslås 5,1 mrd. kr i rammetilskudd for Viken fylkeskommune i 2020, inkl. 201,8 mill. kr i overføring knyttet til
SAMS veiadministrasjon. Dette innebærer en realvekst på om lag 1,6 prosent (oppgavekorrigert) fra 2019 til
2020. Dette skyldes særlig at Viken sin andel av landets 16-18 åringer øker fra 2019 til 2020 (tross nedgang i 1618 åringer både for Viken og landet).
Viken fylkeskommune har en realnedgang i rammetilskuddet på 0,8 prosent i 2021 og en liten vekst i
2022/2023. Nedgangen skyldes at kompensasjon for tunnelsikring på 8,5 mill. kr ikke er videreført fra 2021.
Samlet realvekst i årene 2021-2023 (ca. 0,4 prosent) skyldes i hovedsak en anslått befolkningsframskriving der
Viken har en høyere andel av veksten i alle aldersgrupper enn for landet, særlig høyere andel av 16-20 åringene
i forhold til landet. Dette gir fylkeskommunen en høyere andel av rammetilskuddet.

5.2 Andre driftsinntekter
Anslagsvis utgjør andre driftsinntekter omlag 3,4 milliarder kr i 2020. Dette er inntekter i form av øremerkede
tilskudd, sykepengeinntekter, salgs- og leieinntekter, mva-kompensasjon fra driftsbudsjettet, samt andre mindre
inntekter som budsjetteres på de enkelte programområdene.
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6 Rammebetingelser og finansielle måltall
6.1 Folkemengde og folketilvekst i Viken
Per 1.1. 2019 bodde det 1 227 305 personer i Viken, noe som utgjorde 23,4 prosent av Norges befolkning.
Befolkningen i Viken har i lang tid økt mer enn befolkingen i Norge samlet sett, og det forventes at denne
utviklingen vil fortsette. De siste fire årene har befolkningsveksten i Viken vært mellom 1,1 og 1,3 prosent. Fra
2018 til 2019 økte befolkningen i Viken med 13 576 personer (1,1 prosent). Dette er litt lavere enn året før (14
325/1,2 prosent) og klart lavere enn toppåret 2012 (15 929/1,7 prosent).
Befolkningsveksten i Viken skyldes både fødselsoverskudd, innvandring og innenlands flytting, men siden 2015
har innenlands flytting vært den klart viktigste vekstfaktoren.

6.1.1

Befolkningsprognoser

Akershus fylkeskommune har laget egne befolkningsprognoser for Akershus, mens befolkningsprognosene fra
SSB er de eneste tilgjengelige for Buskerud, Østfold, Jevnaker, Lunner og Svelvik. Kombinerer vi SSBs
hovedalternativ (MMMM - for Østfold/Buskerud/Jevnaker/Lunner/Svelvik) med Akershus fylkeskommunes egen
prognose (for Akershus) vil befolkningen i Viken passere 1 400 000 mot slutten av 2030. Befolkningen vil øke
med litt over 18 prosent frem mot 2035 (222 000 personer).
Tabell 5: Befolkningsprognose hovedalternativ alle aldre
2019 antall
2023 antall
2019-2023
2019-2035,
2035 antall
personer
personer
prosentvis vekst personer
prosentvis vekst
Alle aldre
Viken
1227305*
1 287 656
4,9
1 452 156
18,3
*faktiske tall
Kilde: SSB tabell 11668 og Akershus fylkeskommune

Tabell 6: Befolkningsprognose hovedalternativ 16-18 år
2019 antall
2023 antall
2019-2023
2035 antall
2019-2035,
personer
personer
prosentvis vekst personer
prosentvis vekst
16-18 år
6,5
47 638
3,4
49 055
Viken
46051*
*faktiske tall
Kilde: SSB tabell 11668 og Akershus fylkeskommune

Mer om befolkningsveksten i Viken finnes i heftet "Vi i Viken – kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig fremtid".
Veksten i antallet 16-18 åringer påvirker behovet for fylkeskommunens tilbud innen videregående opplæring.
Tabellen over viser prognosen for antall 16-18 åringer i Viken.
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6.1.2

Prognoser for elevtallsutvikling

Figur 9 Behov for elevplasser

Befolkningsframskrivingene er naturlig nok usikre. Når det gjelder prognosene for ulike aldersgrupper, er det i
tillegg usikkerhet knyttet til alderen på personer som flytter til og fra fylket i prognoseperioden. Det er også
usikkert hvor mange i aktuelle aldersgrupper som søker seg til våre skoler. Ungdommer som søker seg til private
skoler skaper også utfordringer når det gjelder dimensjonering av elevplasser.
Beregningen av behovet for framtidige elevplasser i Viken er basert på Akershus fylkeskommunes
prognosescenario middels vekst og SSBs alternativ MMMM for andre kommuner. I perioden 2019-2023 øker
behovet for elevplasser med 2 100. Prognosene viser antall elever vil nå 49 000 i 2026-2027, før det synker til
litt over 48 000 i 2029-2030
Mer detaljert informasjon om elevtallsprognosen og beregningsmetoden finnes i kapittel 10 Utdanning og
kompetanse.

6.1.3

Befolkningsvekst påvirker fylkeskommunens inntekter og utgifter

Behovet for flere elevplasser medfører økte utgifter til fylkeskommunens videregående opplæring (se kapittel 8
Utdanning og kompetanse). En økning i antall personer i aldersgruppen 3-18 år, samt økning i antall eldre i
institusjoner, kommer i tillegg til å medføre økt etterspørsel etter fylkeskommunale tannhelsetjenester (se
kapittel 13.2 Tannhelse). Behovet for transport for funksjonshemmede påvirkes av vekst i eldrebefolkningen.
Befolkningsøkning gir økt behov for transport- og samferdselstjenester og infrastruktur. Befolkningsveksten gir
på den annen side også muligheter i form av økte skatteinntekter, verdiskaping og innovasjon.
Fylkeskommunens inntekter er avhengig av bl.a. innbyggertall i fylket og VIken sin andel av innbyggerne i Norge.
Faktiske befolkningstall pr. 01.07.2019 legges til grunn for beregning av fylkeskommunens frie inntekter i
budsjettet for 2020 (dvs. folketallet i året før budsjettåret). Vikens fylkeskommunes egne befolkningsprognoser
for fylket og SSBs middelalternativ (middels nasjonal vekst) for landet, legges videre til grunn for beregningen av
inntekter fra skatt og rammetilskudd i ØP-perioden 2020-2023.

35

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

6.2 Lønns- og prisforutsetninger
Det er lagt følgende forutsetninger til grunn for lønns- og prisstigningen i driftsbudsjettet (prosent økning fra
2019 til 2020):
•
•
•

3,25 prosent lønnsøkning
1,9 prosent prisøkning
3 prosent vektet gjennomsnitt (lønn 2/3 vekt, pris 1/3 vekt)

Lønns- og prisøkningen bygger på forutsetningene i statsbudsjettet. Finansutgifter og finansinntekter er ikke
prisjustert.
I økonomiplanen vises/omtales endringene i budsjettrammene enten som nominell endring eller som
realendring:
•
•

Nominell endring er endringen i budsjettrammene uten at beløpene er korrigert for lønns- og
prisstigning.
Realendring er endringen korrigert for lønns- og prisstigning og for eventuelle oppgaveendringer fra ett
år til et annet.

6.3 Finansielle måltall
Ny kommunelov (Prop.46 L 2017-2018) som trer i kraft fra 2020, løfter fram fylkestingets ansvar for å ivareta
egen økonomi og handlingsrom på sikt. Ny generalbestemmelse lovfester at kommunene skal forvalte sin
økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Dette innebærer mellom annet at
fylkestinget skal fastsette finansielle måltall for sentrale økonomiske størrelser som driftsresultat, gjeldsnivå og
driftsreserver. I møte 03.05.2018 fattet fellesnemnda for Viken fylkeskommune følgende vedtak:
Det fastsettes økonomiske handlingsregler for Viken fylkeskommune som skal sikre nødvendig økonomisk
handlefrihet og være førende for budsjettarbeidet.
Når den økonomiske situasjonen for den nye fylkeskommunen er nærmere gjennomgått og analysert fastsettes
konkrete handlingsregler basert på følgende nøkkeltall:
-

Netto driftsresultat inkludert eventuelle foretak
Gjeldsgrad basert på netto rentebærende gjeld
Størrelse på økonomisk buffer (fond)

6.3.1 Kort om Vikens økonomiske nøkkeltall
Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for å vise om tjenestenivået over tid står i forhold til

driftsinntektene (økonomisk balanse). Nøkkeltallet viser hva fylkeskommunen har disponibelt når driftsutgifter
og netto finansresultat trekkes fra driftsinntektene. Netto driftsresultatet bør være stort nok til å dekke
nødvendig egenfinansiering av nye investeringer slik at rente- og avdragsutgiftene ikke blir for høye, samt
avsetning til fond/risikofond. Definisjon: Netto driftsresultat korrigert for bruk og avsetning (netto avsetning) til
bundne driftsfond.
For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning har Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU) og KS anbefalt at netto resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter) bør
utgjøre minimum 4 prosent.
Netto driftsresultat regnes i prosent av brutto driftsinntekter og er i korrigert for bruk og avsetning (netto
avsetning) til bundne driftsfond.

Gjeldsgraden vil være avhengig av nivået på egenfinansiering av investeringer. Egenfinansiering av investeringer
viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med egenkapital, dvs. driftsmidler, bruk av fondsmidler
eller salg av anleggsmidler.

Hovedhensikten med å ha et nøkkeltall for gjeldsgrad er å begrense risikoen for at renter og avdrag begrenser
handlingsrommet til å finansiere øvrige driftstiltak, samt risiko knyttet til renteøkninger. Gjeldsgrad er i denne
sammenhengen definert som langsiktig lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.
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Disposisjonsfondet har som hovedhensikt å ivareta at det fins reserver som kan håndtere svingninger i
driftsinntekter og engangshendelser, slik at dette ikke går ut over tjenesteproduksjonen. Disponible midler på
reservefond, og vurderingen av nivået på dette, er også avhengig av om det oppnås tilfredsstillende nivå på
netto driftsresultat, som kan ivareta behovet for egenfinansiering av investeringer og andre uforutsette utgifter
eller inntektssvikt.
Vikens frie midler på disposisjonsfond er i denne sammenhengen definert som disposisjonsfond, eksklusiv fond
vedtatt reservert til dekning av andre formål som premieavvik, klima- og miljøfond og infrastruktur samferdsel.

6.3.2

Status - finansielle nøkkeltall for Viken

I 2018 var gjennomsnittlig netto driftsresultat 3,5 prosent for Viken-fylkeskommunene Akershus, Buskerud og
Østfold. Dette var noe under landsgjennomsnittet på 3,8 prosent, og lå også under anbefalt minimumsnivå på 4
prosent av driftsinntekter. I 2019 budsjetterte Viken-fylkeskommunene med et netto driftsresultat på 1,9
prosent. I forslag til økonomiplan for 2020-2023 ligger Viken fylkeskommunens netto driftsresultat i
gjennomsnitt for de fire årene på 2,5 prosent.
I 2018 og 2019 var gjennomsnittlig gjeldsgrad 64 prosent for Viken-fylkeskommunene. I 2018 var
landsgjennomsnittet for gjeldsgrad på 73 prosent. Gjeldsgraden øker fra 64 prosent i 2019 til vel 100 prosent i
2023.
I 2018 var Viken-fylkeskommunenes gjennomsnittlige disposisjonsfond på 14,2 prosent av brutto driftsinntekter.
Reservefondet til Viken fylkeskommune vil ihht. budsjett for 2019 ligge på om lag 4 prosent av driftsinntekter
ved utgangen av 2019. Frie midler på reservefond ligger gjennomsnittlig på ca. 3,5 prosent i
økonomiplanperioden 2020-2023, synkende fra 3,9 prosent i 2020 til 3 prosent i 2023. Viken fylkeskommunes
reservefond ligger ved utgangen av 2019 på om lag 640 mill. kr, synkende til ca. 514 mill. kr ved utgangen av
2023.

6.3.3

Vurdering av dagens økonomiske handlingsrom

KS har utarbeidet intervaller for indikasjoner på økonomisk handlingsrom. KS sine vurderinger er oppsummert i
tabellen nedenfor:
Tabell 7: Nøkkeltall og sannsynlig handlingsrom
Nøkkeltall og sannsynlig handlingsrom
Korrigert netto resultatgrad 1)
Økonomisk buffer/disposisjonsfond
Gjeldsgrad

2)

3)

Lite
handlingsrom

Moderat
handlingsrom

Større
handlingsrom

<3

[3 5]

> 5,0

<5

[5 10]

> 10

> 90

[60 90]

< 60

1) Netto driftsresultat (korrigert) i prosent av brutto driftsinntekter
2) Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
3) Langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) i prosent av brutto driftsinntekter

Dersom man legger til grunn KS generelle vurderinger av økonomisk handlingsrom i kommunal sektor, samt
KOSTRA tall for 2018 for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner, indikerer nivåene for Viken
fylkeskommunes nøkkeltall at fylkeskommunen har god økonomisk handlefrihet. Det er imidlertid en negativ
utvikling for Viken-fylkeskommunene når det gjelder økonomisk handlefrihet når man ser utviklingen fra
KOSTRA-tall i 2018 til tilsvarende nøkkeltall fra vedtatt årsbudsjett for 2019 og forslag til årsbudsjett 2020 og
økonomiplan 2020-2023.

6.3.4

KS-modellens anbefalinger om nivå på finansielle måltall for Viken

KS har sammen med Menon og Telemarksforskning laget et modellverktøy der målsettingen er å gi kommuner
og fylkeskommuner anbefalinger for minimumsnivå for netto driftsresultat og disposisjonsfond. Modellen
bygger på en sentral målsetting om stabil tjenesteproduksjon. For å oppnå dette forutsettes det en tilstrekkelig
buffer til å kunne håndtere et gitt nivå på risiko. Anbefalingene er langsiktige. Det ants at gjeldsnivået som andel
av inntektene ikke kan øke, dersom stabil tjenesteproduksjon skal opprettholdes. Dette kommer av at det ikke
vil være bærekraftig på lengre sikt dersom gjelda øker raskere enn inntektene.
Nedenfor gjennomgås KS-modellens anbefalte nivåer for Viken.
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6.3.5

Netto driftsresultat

6.3.6

Disposisjonsfond/reservefond

KS-modellens anbefalinger for langsiktig minimumsnivå på netto driftsresultat angir det netto driftsresultatet
som er tilstrekkelig til å finansiere Viken fylkeskommunes investeringer uten at fylkeskommunens gjeld som
andel av inntekter øker. Basert på dette beregner modellen et anbefalt minimumsnivå på netto resultatgrad for
Viken på 4,8 prosent.

KS-modellens anbefalinger for langsiktig minimumsnivå på disposisjonsfond for å håndtere risiko, angir et nivå
på disposisjonsfond for Viken på 2,6 prosent.
Modellen legger til grunn at rimelig risiko tilsier at fylkeskommunen som minimum skal kunne håndtere en
renteøkning på 2 prosent over fire år og et angitt fall i finansinntekter og skatteinntekter. Viken fylkeskommune
er moderat renteeksponert i økonomiplanperioden, men har risiko for svikt i skatteinntekter og utbytte. Et
scenario med 2 prosent renteøkning over fire år på renteeksponert gjeld, 100 mill. kr i potensielt lavere utbytte
og en skattesvikt på 2 prosent på landsbasis, gir behov for Viken for å ha et reservefond på ca. 2 prosent av
driftsinntekter bare for å håndtere disse hendelsene.

6.3.7

Anbefalt nivå for finansielle måltall for Viken

Vurdering av det økonomisk handlingsrom bør måles over tid. Nøkkeltall for ett år vil isolert sett bare gi et
øyeblikksbilde. De finansielle nøkkeltallene basert på forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for
Viken, viser at det kan bli krevende å opprettholde samme nivå på de finansielle nøkkeltallene som det
fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold hadde i 2018. For gjeldsgraden vil dette ikke være mulig med
de inntektsforutsetninger som ligger til grunn. Dette skyldes først og fremst at Viken i perioden 2020-2023 med
bakgrunn i bl.a. befolkningsvekst har budsjettert med høye investeringer knyttet til videregående opplæring og
infrastruktur. Dette fører til en sterk vekst i Vikens finansutgifter framover.
Hovedprosjektleders forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er et konsolidert budsjett basert på
dagens tre fylkeskommuners vedtatte økonomiplaner. Budsjettforslaget viser at dagens tre konsoliderte
økonomiplaner ikke er finansielt bærekraftige på sikt. Det er behov for å arbeide videre med å avstemme Vikens
utgiftsnivå for drifts- og investeringsbudsjett mot Vikens forventede inntekter for perioden 2021 og påfølgende
år. Dette må Viken arbeide med gjennom 2020, slik at tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi kan innarbeides i
økonomiplanen for 2021-2024, som legges fram høsten 2020. I forbindelse med dette arbeidet vil det foreligge
et enda bedre grunnlag for å kunne fastsette framtidige finansielle måltall for Viken.
Følgende nivåer for finansielle måltall for Viken foreslås:

38

•

Netto driftsresultat (resultatgrad): 4,8 prosent
For 2020 budsjetteres det med 2,5 prosent. På sikt bør målet være å nærme seg anbefalt
minimumsnivå i henhold til KS-modellen på 4,8 prosent. Dette vil imidlertid bli krevende gitt de
inntektsforutsetninger som ligger til grunn.

•

Reservefond: 2,6 prosent
Dette er i henhold til KS-modellens anbefalinger for langsiktig minimumsnivå på disposisjonsfond for å
håndtere risiko.

•

Gjeldsgrad: 64 prosent
Dette er i henhold til gjeldende gjeldsgrad for Viken. Gjeldsgraden vil imidlertid måtte øke som følge av
økte investeringer som er nødvendige, bl.a. ut fra befolkningsøkning. En gjeldsgrad på 100 prosent i
2023, som ligger i henhold til forslag til økonomiplan for 2020-2023, er åpenbart for høy gitt de
inntektsanslag for Viken som er lagt til grunn i økonomiplanen. Et mer realistisk nivå vil være 70 – 80
prosent. Det avventes å sette endelig mål for gjeldsgrad til en har foretatt en nærmere analyse av
økonomien i 2020.
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7 Fylkestinget
Dette budsjettområdet omfatter godtgjøring til fylkesting herunder komiteer, brukermedvirkningsorganer og
klagenemnda, partistøtte, opposisjonstillegg, valg, fylkestingssekretariat, elev, lærling- og mobbeombud, samt
kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariat og fylkesrevisjon.

7.1 Nøkkeltall
Fylkestinget har 87 medlemmer og 6 komitéer. Det er planlagt 8 møter for fylkestinget i 2020.

7.2 Innsatsområder
•
•
•

Viken fylkeskommune skal ha et aktivt og vitalt fylkesting med legitimitet i befolkningen.
Fylkestinget skal ha en betryggende og uavhengig kontroll av fylkeskommunens virksomhet.
Fylkestinget skal sikres god oppfølging og støtte.

7.3 Driftsbudsjett
Det foreslås følgende driftsbudsjett:
Tabell 8: Driftsbudsjett fylkestinget
Fylkestingssekretariat
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Fylkesting

44 373

42 773

42 773

42 773

Valg og partistøtte

13 160

21 210

13 160

21 210

9 154

9 142

9 142

9 142

16 485

12 760

12 760

12 760

Kontrollutvalgssekretariat

1 250

1 250

1 250

1 250

Elev-, lærling- og mobbeombud

7 274

7 274

7 274

7 274

0

-740

-1 065

-2 946

Fylkestingssekretariat
Fylkesrevisjonen

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum fylkestingssekretariat

104 498

91 696

93 669

85 293

91 462

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

7.3.1

Hovedprioriteringer

Budsjettet følger opp de vedtak som Fellesnemnda og fylkestinget i Viken har gjort når det gjelder godtgjøringer
og antall stillinger.
7.3.1.1 Fylkestinget
Budsjettet følger opp de vedtak som er gjort vedrørende godtgjøringer, møtehyppighet etc. Godtgjøringer
omfatter også leder av kontrollutvalg, klagenemnda og brukermedvirkningsorganene (eldrerådet, rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelt råd). Det er også satt av noe midler til reiser og
studieturer (2,2 mill.kr). Budsjettet er noe høyere i 2020 grunnet engangsutgifter til bl.a. innkjøp av ipads, og
opplæringsutgifter. Grunnet usikkerhet når det gjelder aktivitetsnivået, er det avsatt en reserve på 1 mill. kr.
7.3.1.2 Valg og partistøtte
Partistøtte utgjør 9,3 mill.kr. og opposisjonstillegg ca. 3,5 mill.kr. Valg hvert annet år er anslått å koste 8,5 mill.
kr ut fra erfaringene med valget høsten 2019.
7.3.1.3 Fylkestingsekretariat
Lønn og driftsutgifter til 10 faste stillinger i fylkestingsekretariatet.
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7.3.1.4 Fylkesrevisjon og kontrollutvalg
Viken har vedtatt å ha fylkesrevisjon med egne ansatte, dvs. at tidligere ordning i Buskerud fylkeskommune, som
var tilknyttet interkommunal revisjon, opphører. Det samme gjør ordningen med interkommunalt samarbeid
som var etablert mellom Akershus og Østfold fylkeskommuner. Avviklingen medfører også engangskostnader i
2020 på 2,9 mill. kr og kostnad knyttet til revisjon av regnskap for Buskerud fylkeskommune for 2019 på ca. 0,8
mill. kr.
Den løpende årlige kostnaden ved fylkesrevisjonen er anslått til 12,8 mill. kr og dessuten 1,3 mill. kr for
Kontrollutvalgssekretariat. Det er beregnet en innsparing i forhold til budsjettene for fylkesrevisjon i de tre
tidligere fylkeskommunene på 1,9 mill.kr.
Budsjettet for kontrollorganene fremmes som et særskilt vedtakspunkt i innstillingen til fylkestinget.
7.3.1.5 Elev- lærling og mobbeombud
Budsjettet omfatter 7 stillinger inklusive driftsutgifter. Det er i tillegg budsjettert med en seksjonslederstilling for
ombudene og brukermedvirkningsorganene i henhold til vedtak i Fellesnemnda. Utdanningsdirektoratet har gitt
0,5 mill. kr i støtte pr. fylkeskommune til delfinansiering av mobbeombudene. Dette har vært en midlertidig
ordning. Viken vil videreføre mobbeombudsordningen på dagens nivå uavhengig av statens delfinansiering.
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8 Fylkesrådsleders kontor
Fylkesrådsleders kontor omfatter drift av fylkesrådet, samt fylkesrådets politiske sekretariat som bistår
fylkesrådsleder i å lede og samordne rådets arbeid og samhandlingen med fylkestingets organisasjon.
Fylkesrådsleders kontor skal å bidra til å legge til rette for utvikling av en kultur basert på samhandling på tvers
av rådsområdene. Fylkesrådsleders kontor består av tre avdelinger
Vikens politiske styringssystem skal videreutvikles. Innbyggere, næringsliv og andre skal også ha tillit til at
oppgaveløsningen er effektiv og holder høy kvalitet. Samarbeid og samhandling på tvers, både i og mellom
virksomheter og rådsområdene, er viktig for å nå overordnede mål. Fylkesrådsleders kontor skal tilrettelegge for
strategisk samarbeid og kommunikasjon med Vikensamfunnet, og har en særlig rolle som tilrettelegger, pådriver
og samordner.

8.1 Avdelingene på fylkesrådsleders kontor
8.1.1

Avdeling for kommunikasjon og politisk støtte

Avdeling for kommunikasjon og politisk støtte sine hovedfunksjoner er:
•
•
•
•

Å være Vikens sentrale kommunikasjonsavdeling
Å koordinere og ivareta Vikens sikkerhets- og beredskapsarbeid
Være faglig sekretariat for politisk ledelse
Ansvar for myndighetskontakt

Fylkesrådet skal jobbe tverrfaglig og bygge tillit gjennom god informasjon og samspill med omgivelsene.
Avdelingen skal legge til rette for god kommunikasjon internt og eksternt. Kommunikasjon skal både bidra til
Vikens synlighet både som tjenesteutøver og som samfunnsutvikler, skal bidra til å bygge omdømme og at Viken
fremstår enhetlig.
Viken skal være en betydelig aktør for å påvirke sentrale myndigheter til det beste for sine innbyggere. Viken
skal fremstå enhetlig i sin kontakt.
Viken har et parlamentarisk styresett. Fylkesrådet er fylkets utøvende organ og øverste ledelse, avdeling for
kommunikasjon og politisk støtte organiserer rådets arbeid, og samhandlingen med fylkestinget.
Fylkesrådet skal ivareta alle sine sikkerhets- og beredskapsmessige plikter på en tilfredsstillende måte, ha
koordinering, veiledning og kontroll på beredskapsarbeidet i organisasjonen og håndtere fylkeskommunens
kriseledelse.

8.1.2

Avdeling for utvikling og tverrfaglig samordning

Avdeling for utvikling og tverrfaglig samordning sine hovedfunksjoner er:
•
•
•
•
•
•

Vikens internasjonale arbeid
Møteplasser og regionråd
Integrering og mangfold
Bærekraft/FN17 som premiss i samfunns- og organisasjonsutvikling
Utvikling av samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen
Tverrfaglig samordning

Gjennom det internasjonale arbeidet skal en aktivt hente og dele erfaringer og få ny kunnskap til det beste for
Vikens innbyggere og næringsliv, mobilisere prosjekter og midler til utvikling av Viken samfunnet og påvirke EU
og nasjonal politikk gjennom å delta i internasjonale organer der det er til Vikensamfunnets beste.
Viken skal oppfattes som en nær partner og skal utvikle Viken samfunnet i samarbeid med kommunene. Et eget
sekretariat for møteplasser og kommuneregioner for å bedre dialogen på tvers av fag og sektorer skal sørge for
god strategisk samhandling. Samfunnsoppdraget til fylkeskommunen styrkes gjennom samfunnsutviklerrollen
og tverrfaglig koordinering. Vikens parlamentariske styringssett legger opp til omfattende tverrfaglig
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samordning av politikk og virkemidler på tvers av rådsområdene. Fylkesrådet skal legge til rette for gode
systemer og prosesser for å få veid saker i tråd med ønsket samfunnsutvikling. FNs bærekraftsmål er en premiss
for samfunnsutviklingen og Viken fylkeskommunes eget virke styrker samfunnsutviklerrollen og tverrfaglig
samordning.
Nye oppgaver innenfor integrering må også sees i sammenheng med Vikens mangfoldsarbeid internt og i
samfunnet. Koordinering av Viken fylkeskommunes innsats på områdene integrering og mangfold gjøres i
rådsområdet, samt utførende oppgaver på bosetting og integrering sammen med kommunene.

8.1.3

Avdeling for styring og eierskap

Avdeling for styring og eierskap sine hovedfunksjoner er:
•
•
•
•

Fylkesadvokatens kontor med bl.a. juridisk rådgivning, klagesaksbehandling og saker for domstolene
Eierstyring med formell oppfølging av eieransvar og koordinering av rådsområdenes arbeid
Plan og styringssystem med kontroll, utviklings- og systemansvar for helheten
FN17 samlet bærekrafts-rapportering kopling til det helhetlige til plan- og styringssystemet

Fylkesadvokaten i Viken bistår med juridisk rådgivning i forbindelse med politiske beslutningsprosesser i
fylkestinget, fylkesrådet og andre folkevalgte organer, samt administrative enheter i linjen. Målet er å
kvalitetssikre både saksbehandlingen og innholdet i avgjørelser, og kontoret vil også avholde kurs og opplæring
for folkevalgte og ansatte. Fylkesadvokaten kan representere fylkeskommunen i forbindelse med tvister for
domstolene som fylkeskommunen er part i. I tillegg har fylkesadvokaten innstillende myndighet ovenfor
klagenemda i Viken.
Fylkesrådet skal ivareta den overordnede og formelle eierstyringen av Vikens eierposisjoner i AS, IKS, samt egne
foretak og engasjementer i stiftelser og andelslag. Det skal legges fram saker for fylkestinget om Vikens
eierpolitikk og årlig rapportering, samt sørge for oppnevning av styrerepresentanter og deltakelse på
generalforsamlinger, eiermøter mv. Eierstyringen skal være målrettet og forutsigbar og bidra til god politisk
styring og kontroll.
Fylkesrådet skal sørge for at planlegging og styring utøves slik at en oppnår tverrfaglighet og samordning.
Langsiktige mål og strategier skal ivaretas i møte med daglig drift og løpende økonomiske disposisjoner.
Bærekraftsmålene skal følges opp i alt planverk og i virksomhetsstyringen og fylkesrådet skal sørge for helhetlig
og god rapportering på bærekraft for både Viken fylkeskommune og Viken-samfunnet samlet.

8.2 Nøkkeltall
Fylkesrådsleders kontor er et nytt område som ikke finnes i dagens tre fylkeskommuner. Det er derfor ikke
utarbeidet nøkkeltall for området.

8.3 Innsatsområder
Hovedoppgaven til fylkesrådsleders kontor er å samordne og koordinere både eksterne og interne ressurser for
å utvikle Vikensamfunnet på en god måte. Samfunnsutviklerrollen skal defineres og ivaretas i arbeidet med ny
regional planstrategi.
Viken fylkeskommune har innført parlamentarisme. Dette er en annen styringsform enn det dagens tre
fylkeskommuner har erfaring med. Dette vil kreve utvikling av nye prosesser, rutiner, metoder og kompetanse.
Viken fylke skal være et bærekraftig fylke der det er attraktivt å bo, arbeide og besøke. Samfunnsutviklingen skal
baseres på bærekraftsmålene i FN 17. Det tilrettelegges for et aktivt samarbeid med alle kommuneregioner med
mål om å inngå forpliktende avtaler om samfunnsutvikling. Samfunnsutviklerrollen skal være godt definert i en
regional planstrategi som skal danne grunnlag for å tenke helhetlig bruk av alle virkemidler for
samsfunnutvikling som stat, fylkeskommune, kommuner og private rår over.
Det må utvikles gode samstyringsmodeller når fylkeskommunen i samarbeid med andre utvikler og arbeider mot
felles samfunnsmål. Viken fylkeskommune skal ha god kompetanse på hva bærekraftsmålene innebærer og
hvordan disse kan brukes til å styre fylkeskommunens tjenesteproduksjon i ønsket retning. Dette vil kreve godt
utviklede prinsipper og rutiner for virksomhetsstyring og internkontroll.
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Fylkeskommunen skal ha et aktivt eierskap av selskaper hvor eierpolitikk og eierstrategier bidrar til å nå
fylkeskommunens mål. Fylkeskommunale selskaper som driver næringsvirksomhet, skal være
konkurransedyktige med private selskaper.
Viken fylke blir hjemsted for over 1,2 millioner innbyggere. Alle innbyggere bør få god informasjon om
fylkeskommunens aktiviteter og ressursbruk. Alle innbyggere bør også ha muligheter til å komme i kontakt med
fylkeskommunen slik at innbyggernes meninger blir hørt og tatt hensyn til. Dette vil kreve gode, effektive og
brukertilpassede kommunikasjonskanaler. Det skal være godt synlig når en innbygger mottar en tjeneste fra
fylkeskommunen.
Viken fylkeskommune er en stor region, også i internasjonal sammenheng. Spesielt er næringslivet utsatt for
internasjonal konkurranse. En god internasjonal strategi kan bidra til å øke verdiskapningen og bedre
konkurransesituasjonen for næringslivet, særlig gjennom gode bidrag til innovasjon, kompetansebygging og
samhandling. Internasjonalt samarbeid kan også bidra til god demokratiutvikling. Fylkeskommunen vil også øke
egen og samfunnets kompetanse om internasjonalt samarbeid.

8.4 Driftsbudsjett
Budsjett for fylkesrådsleders kontor er delt inn i fire avdelinger
Tabell 9: Driftsbudsjett fylkesrådsleders kontor
Fylkesrådsleders kontor
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Fylkesrådet (politisk)

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

18 296

18 296

18 296

6 148

6 116

5 951

6 193

Kommunikasjon og politisk støtte

38 589

38 590

38 590

38 590

Styring og eierskap

17 149

17 149

17 149

17 149

Utvikling og tverrfaglig samordning

84 960

83 711

83 711

83 711

0

-1 276

-2 008

-5 086

Fylkesdirektørens kontor

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum fylkesrådsleders kontor

137 023

165 141

162 587

161 690

18 296

158 853

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

8.4.1

Fylkesrådets budsjett

Budsjettet skal dekke godtgjøring og drift for hele fylkesrådet etter godtgjøringsforskriften vedtatt av
fylkestinget.
Budsjettposten inneholder ikke tiltaksmidler for ny politisk aktivitet som fylkesrådet eventuelt ønsker å utrede
eller iverksette.

8.4.2

Fylkesdirektørens kontor

8.4.3

Avdeling for kommunikasjon og politisk støtte

Budsjettposten skal dekke lønn- og driftskostnader til fylkesdirektør. Budsjettposten inneholder også budsjett
for kostnader/tiltak som gjelder hele rådsområdet, samt felleskostnader for Vikens administrative ledergruppe.

Avdeling for kommunikasjon og politisk støtte skal dekke merkantil bistand til hele fylkesrådet og
fylkesdirektørene, inkludert et rådssekretariat som skal sørge for korrekt og rettidig behandling av saker som
skal til politisk behandling. Videre har avdelingen det sentrale kommunikasjonsansvaret for hele Viken
fylkeskommune og ansvar for fylkeskommunal beredskap.
Budsjettposten skal dekke lønns- og driftskostnader til hele avdelingen og informasjonsmateriell som fylkesrådet
er ansvarlig for. Utgifter til øvrig informasjonsmateriell er budsjettert på det enkelte rådsområdet.
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8.4.4

Avdeling for styring og eierskap

Avdeling for styring og eierskap har en todelt oppgave: styring av selskaper som fylkeskommunen har en
eierinteresse eller annen styringsinteresse i, samt ha et overordnet ansvar for fylkeskommunens eget plan- og
styringssystem. I tillegg er fylkesadvokatkontoret underlagt avdelingen.
Budsjettposten dekker lønns- og driftskostnader for avdelingens ansatte.

8.4.5

Avdeling for utvikling og tverrfaglig samordning

Avdeling for utvikling og tverrfaglig samordning har samordnings- og utviklingsansvaret ved fylkesrådsleders
kontor. For å fylle fylkeskommunens styrkede rolle som samfunnsutvikler kreves grep som styrker tverrfaglig
samordning og koordinering av faglige virkemidler. I tillegg vil andre koordineringsfunksjoner tillegges
avdelingen som blant annet kommuneregionssekretariat, internasjonalt arbeid, integrering med videre. Enheten
vil også få et ansvar innenfor arbeidet med FNs 17 bærekraftsmål og styringssystem knyttet til dette.
Budsjettposten skal dekke lønns- og driftskostnader for avdelingens ansatte, samt virkemidler innenfor
avdelingens ansvarsområde. Dette omfatter m.a. midler til bistand til kommuneregioner, og Vikens utgifter til
regionale, nasjonale og internasjonale kontingenter i organisasjoner med politisk interesse. Budsjettposten
inneholder også midler som tidligere er budsjettert i Buskerud fylkeskommunes økonomiplan til de søkbare
ordningene «Samarbeid skole – arbeidsliv» og «Kommuneregioner – felles regionale planer».
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9 Finans, administrasjon og klima
Fylkesrådsområdet omfatter Vikens oppgaver innenfor klima, HR, økonomi, anskaffelser, kvalitet, innovasjon- og
prosess-støtte, digitalisering og eiendom. Når det gjelder klima vises også til eget kapittel om klimabudsjett.

9.1 Nøkkeltall
Tabell 10: Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring
Bruto driftsutgifter til administrasjon og styring pr.
innbygger i kroner

2013

2014

2015

2016

2017

Akershus

508

531

519

551

545

Buskerud

687

887

727

786

727

Østfold
Landet uten Oslo

559

609

690

687

705

723

731

709

731

737

Det er stordriftsfordeler knyttet til administrasjon fordi alle fylkeskommuner må ha en viss grunnbemanning.
Akershus har som følge av dette de klart laveste utgiftene pr. innbygger av fylkeskommunene i Viken. Det vil
være naturlig å forvente at Viken skal utnytte stordriftsfordeler og redusere utgiftene på dette området. Dette
gjelder administrasjon totalt sett i fylkeskommunene og ikke bare de oppgavene som ligger i avdelingen for
finans, administrasjon og klima.
Tabell 11: Utgifter til FDV pr. kvadratmeter
Utgifter til forvaltnings- drifts- og
vedlikeholdsaktiviteter pr. kvadratmeter
Akershus

2015
393

2016
377

2017
412

Buskerud

376

554

352

Østfold
Landet uten Oslo

224

268

272

377

395

369

Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (eksklusive renhold og energi) viser at Akershus og Buskerud har
brukt langt høyere beløp til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) enn Østfold. Dette synliggjør at det vil være en
økonomisk utfordring å oppnå et tilfredsstillende nivå på FDV i Viken. Dette er nærmere omtalt i budsjettet for
eiendomsområdet senere i dette kapitlet.

9.2 Innsatsområder
Følgende innsatsområder er relevante for oppgavene innenfor finans, administrasjon og klima:
•

•
•

Viken skal være et attraktivt fylke å bo i, arbeide og besøke. Viken fylkeskommune skal bidra til
bærekraftig utvikling og bli et foregangsfylke innen klima, miljø og naturforvaltning. Befolkningsveksten
skal primært skje i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. Viken fylkeskommune skal
bidra til god folkehelse og ha et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse.
Viken fylkeskommune skal bidra til økt verdiskaping og et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i
fylket der det er godt tilrettelagt for innovasjon, kompetansebygging og samhandling.
Fylkeskommunen skal lede det regionale partnerskapet i Viken og ha et aktivt og vitalt fylkesting med
legitimitet i befolkningen. Tjenesteproduksjonen utvikles, samordnes og drives kostnadseffektivt i tråd
med politiske vedtak og prioriteringer.

Prioriterte oppgaver ut ifra innsatsområdene vil være:
•
•
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Utarbeide arbeidsgiverpolitikk og relevante strategier – basert på at Viken skal være en attraktiv og
fremtidsrettet arbeidsgiver.
Utarbeide anskaffelsesstrategi med krav til klima og miljø, anstendig arbeidsliv, utvikling av lokalt
næringsliv og innovative anskaffelser.
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•

•
•
•
•

Det utarbeides et handlingsprogram for hvordan Viken skal bidra til å løse klimakrisen og skape et
samfunn der netto utslipp av klimagasser er null. Det jobbes videre med klimaregnskap og
klimabudsjett for hele Viken-samfunnet.
Sikre Viken en bærekraftig økonomi som gir økonomisk handlingsrom.
At det legges til rette for god kvalitet og innovasjonsevne i Vikens virksomhet.
Utarbeide en eiendomsstrategi som sikrer utvikling av verdiene i Vikens eiendomsportefølje, samt tar
opp i seg Vikens mål om bærekraft, klima, miljø og innovasjon.
Viken fylkeskommune skal ta en sentral rolle i digital tjenesteutvikling i regionen, og skal være en
pådriver for felles digital tjenesteutvikling i samarbeid med andre offentlige aktører.

For flere av områdene vil det være viktig å kunne ta ut både kvantitative og kvalitative gevinster gjennom bl.a.:
•
•
•

Stordriftsfordeler ved anskaffelser.
Effektivisering av administrative funksjoner.
Gevinster innen digitalisering ved færre fagsystemer, samkjørte og digitaliserte arbeidsprosesser og
bedre grunninfrastruktur.

Det vil imidlertid ta noe tid å ta ut gevinstene, og på kort sikt vil det bli pukkelkostnader knyttet til overgangen til
Viken, bl.a. som følge av dobbel drift av IT-systemer en periode.

9.3 Driftsbudsjett
For fylkesrådsområde finans, administrasjon og klima foreslås følgende budsjett:
Tabell 12: Driftsbudsjett finans, administrasjon og klima
Økonomiplan
Finans, administrasjon og klima
Budsjett
(tall i 1000 kr)
2019
2020
2021
2022
2023
Fylkesråd finans, adm og klima
5 046
2 046
2 046
2 046
Klima og energi
24 843
22 968
22 968
22 968
HR
110 891 111 014 107 136 107 261
Økonomi
61 305
61 308
61 308
61 308
Anskaffelser
25 921
25 922
25 922
25 922
Eiendom
338 377 337 178 335 633 335 633
Digitalisering
317 222 311 135 303 059 303 312
Kvalitet, innovasjon og prosjekt
9 720
7 220
7 220
7 220
Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
0
-6 884 -10 675 -27 016
Sum finans, adm og klima
541 093 893 324 871 907 854 618 838 654
Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og
2020 direkte sammenlignbare.

9.3.1

Hovedprioriteringer
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For en stor del videreføres aktiviteten i 2019 til 2020. Fylkesrådsområde får et høyt budsjett av tekniske årsaker,
som at eiendomsforetaket i Akershus overføres til linjeorganisasjonen, at alle budsjetter for digitale fagsystemer
overføres til avdelingen og at ansvaret for elev-PC skal ivaretas av digitaliseringsavdelingen og finansieres i sin
helhet over driftsbudsjettet. Det er også nødvendig med reelle økninger i budsjettet, som bl.a. har sammenheng
med overgang til sky-løsninger innenfor digitalisering og utgifter til innføring av Visma In School i Buskerud og
Østfold. Det er satt av økte midler i 2020 for å ivareta kulturbygging og ledelsesutvikling i Viken, og dessuten
økte midler på den nye avdelingen for innovasjon og prosess-støtte til kompetanseheving, nye systemer og
konsulentbistand. Budsjettet til klima og energi er finansiert med midler fra regionalfond i 2020 og er derfor noe
høyere dette året. På noen områder vil det være doble kostnader/"pukkelkostnader" i 2020 og til dels 2021.
Dette gjelder i særlig grad digitalisering, hvor det vil være nødvendig med dobbel drift av systemer.
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9.3.2

Fylkesråd finans, administrasjon og klima

Det budsjetteres lønn og felles driftsutgifter på dette budsjettansvaret.
Det foreslås avsatt 3 mill. kr i 2020 for å dekke utgifter knyttet til felles, ledelsesutvikling i forbindelse med
etableringen av Viken. Behov for å videreføre en slik bevilgning vurderes i forbindelse med kommende
økonomiplan for 2021 – 2024.

9.3.3

Klima og energi

Arbeidet med Vikens klimamål krever et godt samarbeid med og ressurser fra alle fylkesrådsområder i Viken.
Budsjettet har en netto driftsutgift på 24,8 mill. kr. Budsjettet omfatter dessuten aktivitets- og tiltaksmidler til
klimatiltak. Dette omfatter:
•
•
•
•
•

Avsetning til klima- og miljøfond på 10 mill. kr årlig.
Klimasatsprosjekter – ca. 1,8 mill. kr årlig
Kostnader klima Østfold – ca. 0,8 mill. kr årlig
Miljøfyrtårn – 1,3 mill. kr
Div. driftsutgifter, konsulenter, kontingenter – ca. 2 mill. kr.

Aktiviteten innenfor dette området har også vært finansiert med 4 mill. kr fra regionalfondet i Østfold. For å
kunne opprettholde planlagt aktivitet foreslås det at denne finansieringen videreføres i 2020.
Det er også forutsatt betydelig ekstern finansiering på nesten 9 mill. kr til: Klimasats (4,1 mill. kr), klimapartnere
(ca. 1,1 mill. kr), prosjekter (ca. 0,9 mill. kr), klima Østfold (ca. 0,8 mill. kr) og biogass (ca. 2 mill. kr).
Det vises for øvrig til kapitlet om klimabudsjett mht. mål og tiltak på dette området.

9.3.4

HR

HR omfatter arbeidsgiverpolitikk, rekruttering, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og samarbeidet med
tillitsvalgte.
Budsjettet omfatter lønn og driftsutgifter til 65 ansatte, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud og lærlinger.
Det er også avsatt midler til omstillingstiltak/inkluderende arbeidsliv og til tiltak for overtallige. Budsjettet
omfatter også bedriftshelsetjeneste, personalforsikringer og sentral bevilgning til stillingsannonser.
I sum er budsjettet for HR-funksjonen på 110,9 mill. kr.

9.3.5

Økonomi

Økonomifunksjonen omhandler budsjett, regnskap, finansforvaltning, økonomioppfølging og rapportering,
internkontroll på økonomiområdet og virksomhetsstyring.
Budsjettet omfatter i det alt vesentlige lønn og driftsutgifter til 76 ansatte.
I sum er budsjettet for økonomifunksjonen på 61,3 mill. kr.

9.3.6

Anskaffelser

Anskaffelsesfunksjonen skal bistå Viken-organisasjonen med innkjøp, som i tillegg til å være i samsvar med
regelverk også skal være økonomisk gunstige og skal tilfredsstille miljøkrav og krav til etisk handel.
Kommunesamarbeid, utvikling av e-handel, innkjøpsanalyse og innovative anskaffelser vil også være en del av
arbeidsoppgavene.
Budsjettet omfatter i det alt vesentlige lønn og driftsutgifter til 29 ansatte. Det er også avsatt midler til juridisk
bistand.
I sum utgjør budsjettet for anskaffelsesfunksjonen 25,9 mill. kr.
Det bør forventes at innføring av e-handel og bruk av Vikens innkjøpsmakt vil gi økonomiske besparelser i årene
framover.
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9.3.7

Eiendom

Eiendom har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder
å bygge, forvalte, vedlikeholde og drifte bygg og tilhørende grunnarealer, samt utvikling, kjøp og salg av
eiendommer.
9.3.7.1 Driftsbudsjett
Driftsbudsjett for eiendomsavdelingen i 2020 er på 43,5 mill. kr. eksklusive energiutgifter. Utgifter til forvaltningog vedlikehold er i 2020 på 111,7 mill. kr. Budsjettet til renholdseksjonen er på 5,3 mill. kr. I 2020 er det et
behov for å finansiere 1,7 mill. kr i økt husleie for fylkeshuset i Sarpsborg og økt forsikringspremie for
fylkeshuset i Galleri Oslo.
I tillegg er det i 2020 budsjettert med investeringer i byggeprosjekter på 1 800 mill. kr.
9.3.7.2 Vedlikehold
Vedlikeholdsnivået som er etablert i de tre fylkeskommunene videreføres inntil det er vedtatt en
eiendomsstrategi for Viken i 2020.
Det er relativt store forskjeller i utgifter til vedlikehold mellom de tre fylkeskommunene. Tabellen nedenfor viser
anbefalt nivå til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), faktiske utgifter i 2019, samt økt finansieringsbehov
dersom utgiftene skal økes til anbefalt nivå i henhold til FDV-nøkkel Holthe på 212 kr pr m2. For å oppnå
anbefalt middels vedlikeholdsnivå anslås et økt utgiftsnivå på 103 mill. kr. På grunn av mangeårig etterslep på
vedlikehold av deler av bygningsmassen, anslås det i tillegg å være behov for vesentlige investeringer i nybygg
for å oppnå en god standard. Det vises i denne forbindelse til investeringsbudsjettet for kompetanse.
Tabell 13: Vedlikeholdskostnader - anbefalt nivå, faktisk nivå og avvik
Totalt

Middels nivå

2019-nivå

Avvik i forhold til anbefalt
nivå ihht FDV-nøkkel Holte

Akershus

95 539 500

58 944 119

-36 595 381

Buskerud

50 954 400

30 379 878

-20 574 522

Østfold

55 200 600

9 232 000

-45 968 600

Viken

201 694 500

98 555 997

-103 138 503

Holth-nøkkelen er utarbeidet av firmaet Holthe-prosjekt på grunnlag av innsamlede data om en rekke
bygningstyper, og brukes ofte som en benchmark mht. vedlikeholdsnivå.
9.3.7.3 Utgifter til energi
Energibudsjettet i Akershus er budsjettert sentralt, mens energibudsjettet i Buskerud og Østfold ligger i den
enkelte virksomhets budsjettrammer. Det vil i 2020 vurderes om Viken skal samle energibudsjettet hos
eiendomsavdelingen for å sikre bedre mulighet for styring og kontroll med energiforbruket. Det kan også være
fordeler knyttet til dette når det gjelder enhetlig rapportering på måleindikatorer og muligheten til å oppfylle
målkrav til energiforbruk. Eventuelle besparelsene på energibudsjett vil ligge samlet ett sted og gi mulighet til å
finansiere tiltak for ytterligere reduksjon av energiforbruket.
9.3.7.4 Eiendomsutvikling
Eiendommer må utvikles og tilrettelegges for eget behov. Eiendomsporteføljen omfatter også eiendommer som
er overflødig til eget fylkeskommunalt formål. Disse eiendommene kan representere store salgsverdier,
forutsatt at de utvikles til et alternativt formål. Eiendomsutvikling er tidkrevende, og det vil påløpe kostnader til
dette arbeidet før salgsinntekter kan realiseres. Det legges opp til å prosjektfinansiere dette arbeidet, der
finansiering avklares i forbindelse med igangsetting av slike utviklingsprosjekt.
9.3.7.5 Investeringsbudsjett
De enkelte investeringsprosjektene fylkeskommunen skal gjennomføre i planperioden er nærmere omtalt i
andre kapittel i denne økonomiplanen, mellom annet i kapittel om tannhelsetjenesten, samt utdanning og
kompetanse.
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9.3.8

Digitalisering

Budsjettet for digitalisering er på 317,2 mill. kr. Budsjettet omfatter lønn og driftsutgifter for 202 medarbeidere.
Området omfatter digitalisering, dokumentasjon/arkiv og servicefunksjoner.
Serviceutgifter, knyttet til de tre fylkeshusene, brukerstøtte IKT og arkiv utgjør 70,2 mill. kr. og omfatter 118
ansatte. Budsjetterte utgifter er påvirket av organisering som følge av at Buskerud har sentral brukerstøtte for
IKT i skolene, en oppgave som i de to andre fylkeskommunene er desentralisert.
Oppgitte budsjettall er i utgangspunktet summen av budsjettene fra dagens tre fylkeskommuner. Det er gjort
nødvendige tilpasninger knyttet til Vikens organisering og plassering av ansatte. I tillegg er de direkte
kostnadene for Vikens digitale og IKT-løsninger tatt med.
Det er nødvendig å øke driftsbudsjettet for å ivareta overgang til sky-løsninger. Dette er anslått til 16,7 mill. kr i
økte lisenskostnader og leie. Det er også avsatt midler på ca. 8 mill. kr i 2020 til innføring av Visma In School i
Buskerud og Østfold. Innføringen vil også kreve bevilgninger i årene etter 2020. Finansiering av elev-PC som har
vært finansiert fra investeringsbudsjettet overføres til drift. Dette utgjør 29,8 mill. kr. Budsjettet for alle
fagsystemer overføres til digitalisering fra 2020. Dette utgjør 34 mill. kr. Det vil også være doble kostnader i
2020 ved drift av systemer.
Driftsbudsjettet til digitaliseringsavdelingen vil i 2020 være preget av stor usikkerhet. Arbeidet med å ferdigstille
aktiviteter fra etableringsprosjektet vil naturlig nok være hovedfokus, samtidig som det må arbeides med å
avslutte, sanere og konsolidere løsninger fra de opprinnelige tre fylkeskommunene.
Digitaliseringsavdelingen skal også ha ansvar for porteføljen av brukerutstyr for hele Viken-organisasjonen.
Budsjettmidler er imidlertid foreløpig ikke trukket ut av virksomhetenes budsjetter. Dette må vurderes nærmere
i 2020.
9.3.8.1 Sentrale driftsoppgaver i 2020
Tilrettelegging for å ta i bruk elektroniske kommunikasjonskanaler og å tilby flere digitale tjenester står sentralt i
arbeidet med å bygge og utvikle en ny organisasjon. Utgangspunktet er å gi gode brukeropplevelser for å
effektivisere arbeidsprosesser og forenkle arbeidet. Brukerne stiller krav og forventninger til at
fylkeskommunens tjenester fungerer og er fremtidsrettet. Elever, lærere, ansatte og politikere må kontinuerlig
ha tilgang til helt nødvendige administrative verktøy og digitale løsninger fra fylkeskommunen.
Arbeidet med å få på plass digitale løsninger for Viken fylkeskommune vil fortsette i hele økonomiplanperioden
hvor målet er helhetlige løsninger. I tillegg vil det være viktig å avslutte og sanere gamle systemer og løsninger
fra dagens tre fylkeskommuner. Det vil være nødvendig å fortsette arbeidet med å få slått sammen ulike ITsystemer fra tre fylkeskommuner til en fylkeskommune. I en overgangsperiode vil derfor driftsbudsjettet være
preget av dupliserende kostnader. I dette arbeidet er det sentralt også å tenke nye og fremtidsrettede digitale
løsninger gjennom god brukertilnærming og organisasjonsutvikling.
Følgende oppgaver vil være sentrale i 2020:
•

Ta imot systemer og løsninger som kommer fra Statens vegvesen
Dette er et stort og komplekst arbeid som per i dag er lagt til et nasjonalt prosjekt. Fra sommeren 2020
vil prosjektet være ferdigstilt, og overleveres til den enkelte fylkeskommune eller en felles
samarbeidsenhet for alle fylkeskommunene.
Det er knyttet stor usikkerhet til behov for driftsmidler, da dette ikke er utredet i detalj på nåværende
tidspunkt.

•

Det skal utarbeides et tydelig digitaliseringsmålbilde for Viken fylkeskommune.
Dette inkluderer å
o

o
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understøtte Viken fylkeskommunes innsatsområder knyttet til samfunnsoppgaven, bærekraft,
attraktivt fylke å bo i, understøtte kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsliv, gi
elever/læringer kompetanse som gjør dem god kvalifisert for videre studier og fremtidig
arbeidsliv, øke verdiskapning og produktivitet og sikker fremkommelighet i trafikken.
ivareta og skape en sterk digitalisering- og innovasjonskultur
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o
o

innføre en effektiv styringsmodell og porteføljestyring for det digitale arbeidet hvor hele
organisasjonen involveres
innføre gevinstmetodikk og -verktøy, samt arbeide med å få en kultur i linjeorganisasjonen for
å realisere gevinster

9.3.8.2 Elev-PC og mobiltelefoner til ansatte
Fellesnemnda vedtok opprinnelig at Viken skulle ha eleveide PC-er i videregående skole. Forretningsutvalget
vedtok i november 2019 å videreføre dagens elev-pc ordninger.
Utgifter til innkjøp av elev-PCer har tidligere blitt budsjettert på investeringsbudsjettene til Østfold og Buskerud
fylkeskommuner med 29,8 mill. kr. I 2020 budsjetteres utgifter til innkjøp av elev-PCer på driftsbudsjettet.
Fellesnemda har også fattet følgende vedtak:
Fellesnemnda slutter seg til prinsippet om at mobil-/smarttelefon er et standard arbeidsverktøy på lik linje med
PC, og at alle ansatte i Viken fylkeskommune skal ha en arbeidsgivereid mobil-/smarttelefon og abonnement.
Fellesnemnda gir prosjektet mandat til å utforme ordningen.
Fellesnemnda slutter seg til at ny ordning for mobil-/smarttelefon for ansatte innføres gradvis fra 01.01.2020
over en treårs periode.
Kostnadsanslaget for mobiltelefonordning for ansatte er på 30 mill. kr. Det vil være nødvendig å komme tilbake
til hvordan vedtaket følges opp, inkludert opplegg for kostnadsfordeling knyttet til ordningen.
9.3.8.3 Informasjonsforvaltning/arkiv
I tillegg til lønn og drift omfatter dette også utgifter til depotordninger – bl.a. IKA Østfold og IKA Kongsberg. Det
vil i løpet av 2020 avklares hvilken depotordning Viken skal ha.
I Akershus fylkeskommune er det igangsatt et prosjekt med arkivrydding hvor fylkestinget har vedtatt
finansiering fra fond på 24 mill. kr. Anslag for Buskerud og Østfold er 13,7 mill. kr i 2020 og 2021. Det må
avklares nærmere hvordan prosjektene skal organiseres og hvordan prosjektene knyttet til Buskerud og Østfold
skal finansieres.

9.3.9

Kvalitet, innovasjon og prosjekt

Dette er en ny avdeling i Viken. Viken blir en så stor organisasjon at det vil være lønnsomt å inneha og samle
kompetanse for disse områdene framfor blant annet kjøp av tjenester.
En hovedoppgave vil være å tilrettelegge for å utvikle organisasjonens innovasjonsevne gjennom å utarbeide
felles innovasjonsstrategi. Det skal arbeides for å utvikle et kvalitetssystem som sikrer god og lik kvalitet på
arbeidsoppgavene i Viken og effektive arbeidsprosesser. Kvalitetssystemet vil være et viktig verktøy i styringen.
Viken vil ha mange oppgaver som organiseres som prosjekter. I denne sammenheng er det nødvendig med gode
verktøy og rutiner for prosjektgjennomføring og -oppfølging.
Budsjettet omfatter lønn og driftsutgifter til åtte ansatte. Det er i tillegg foreslått avsatt ca. 2,5 mill. kr i 2020 til
kompetanseheving, opplæring, prosjektstyringsverktøy, kvalitetssystem og konsulentbistand.
Det vil gå noe tid for å utvikle og implementere arbeid med kvalitet, innovasjon og prosess, men på sikt er dette
forventet å gi økonomiske besparelser i form av reduserte konsulentutgifter, effektivisering av arbeidsprosesser
og prosjektgjennomføring, gevinstrealisering, samt nye og mer effektive måter å løse utfordringer på.
I sum utgjør budsjettet for kvalitet, innovasjon og prosjekt 9,7 mill. kr.
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9.4 Investeringsbudsjett
Det foreslås følgende investeringsbudsjett for finans, administrasjon og klima:
Tabell 14: Investeringsbudsjett finans, administrasjon og klima
Finans, administrasjon og klima (FAK)
(tall i 1 000 kr)
Galleriet - ombygging av lokaler
Innkjøp av 2 nye elbiler

Budsjett

Budsjett

Totalt

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

6 000

2 350

2 000

2 000

2 000

0

500

500

0

0

0

0

IT-utstyr

6 000

1 500

1 500

1 500

1 500

0

IT kapasitetsutvidelse infrastruktur

2 000

2 000

0

0

0

0
1 700

IKT felles infrastruktur
Elev PC-er
Visma in school
Fylkeshuset i Drammen - rehabilitering kantine

895

Strategisk plan for IT - Cloud strategy

4 467

1 700

1 700

1 700

35 524

0

0

0

0

4 107

920

603

0

0

0

895

0

0

0

10 500

9 500

8 500

7 500

6 500

Elements - etableringskostnad delleveranse 2 og 3

4 713

0

2 463

2 250

0

0

Arkivkjerne - etablering

1 000

0

1 250

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

Ny elektronisk pasientjournal (EPJ) for region Viken

6 500

1 500

5 000

0

0

0

Ny telefonløsning - anskaffelse

6 000

0

6 000

0

0

0

141 400

122 500

18 900

0

0

0

Virtual datasenter - etablering

Viken 2019 prosjekt A2 - digitaliseringsprsojekt
Sum investeringsbudsjett FAK

184 948

54 128

20 553

16 700

12 200

De største investeringsutgiftene i 4 års-perioden er knyttet til å etablere sky-løsninger for datadriften i Viken.
Viken fylkeskommune har store restoppgaver og moderniseringsprosess innenfor digitaliseringsområdet. Det å
løfte fagsystemer og tjenester til en moderne og fremtidsrettet plattform er en forutsetning for at Viken skal
kunne tilby forenkling og effektivisering i sektoren, gi bedre tjenester til innbyggerne samt fremme innovasjon
og verdiskaping. Budsjettforslaget understøtter denne moderniseringen i nødvendig tempo og kvalitet, samt at
sikkerheten styrkes betraktelig sammenlignet med tidligere praksis i Østfold, Akershus og Buskerud.
Ved inngangen av året står Viken med tre gamle datasentre i tillegg til Viken hybride datasenter (Datasenter
Sarpsborg og skyløsninger). Dette er en komplisert og dyr driftsmodell som bør utgå så raskt som mulig.
Nødvendige investeringer i Viken hybride datasenter vil medføre at man raskere kan flytte fagsystemer og til
slutt stenge gamle datasentre, hvilket igjen vil kutte drift og investeringskostnader. Investeringer i ny teknologi
vil øke mulighetene til å stenge eldre og dyr teknologi.

9.4.1

Elektronisk pasientjournal (EPJ) for region Viken

Tannhelsefaglig IKT-satsing innenfor radiologi og billedlagring er et viktig satsingsområde i perioden. Det legges
opp til en felles pasientjournal for å få en hensiktsmessig deling av informasjon. Ingen av dagens
pasientjournalsystemer er tilpasset helsetjenestens krav og behov for utveksling og deling av informasjon. Det
er derfor behov for å anskaffe nytt journalsystem som er i tråd med de nasjonale føringer for
helsemyndighetenes prosjekt. Arbeidet med pasientjournalløsningen vil foregå i hele planperioden.
I påvente av en ny EPJ, må Viken av hensyn til pasientsikkerhet og helselovgivning, etablere en felles
mellomløsning, basert på ett av dagens to eksisterende systemer, samt et felles bildebehandlingssystem. På
bakgrunn av usikkerhet knyttet til konverterings- og implementeringskostnader er det foreløpig ikke mulig å
estimere en totalkostnadsramme. For 2020 anslås kostnaden for å være rundt 5 mill. kr. Etablering av ny
elektronisk pasientjournal vil kreve investeringskostnader utover rammene i dagens økonomiplan.
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10 Utdanning og kompetanse
10.1 Nøkkeltall
Rådsområde Utdanning og kompetanse har ansvar for:
•
•
•
•
•
•
•

videregående opplæring i skole og bedrift inklusive voksne med rett til videregående opplæring
opplæring av grunnskoleelever i sosiale og medisinske institusjoner
opplæring innenfor kriminalomsorgen
fagskoleutdanning
folkehøyskoletilbud
oppfølgingstjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste, karriereveiledning og andre pedagogiske
støttetjenester
tilbud til ungdom i målgruppen som er utenfor videregående opplæring.

10.1.1 Utvalgte nøkkeltall
Tabell 15: Utvalgte nøkkeltall for kompetanse
AFK
Antall elever i vgs 01.10.2018

BFK

ØFK

Viken

22 210

8 793

9 735

40 738

3 059

2 190

1 784

7 033

Antall løpende opplæringskontrakter 31.12.18

100

122

336

558

Antall fagskolestudenter 01.10.2018

716

472

500

1 688

Antall løpende lærekontrakter 31.12.18

Antall folkehøgskoleelever 01.10.2018

210

144

93

447

Andel fullført og bestått - årlig

85,7

84,2

80,2

:

Andel fullført og bestått - etter 5 år

79,1

74,8

73,6

:

Andel beståtte fag- og svenneprøver

90,6

89,7

92,5

:

Andel lærlinger med oppnådd fag-/svennebrev - etter 5 år

80,8

85,8

83,6

:

Tabellen inneholder ikke historiske tall for kommunene Svelvik, Jevnaker og Lunner.

10.1.2 Elevplasser
Tabell 16: Elevplasser
Elevplasser og elevgrunnlag
Elevplasser
Økning år til år
Akkumulert økning
Økning år til år i prosent
Akkumulert økning i prosent
Elevgrunnlag (3 årskull)

2019-20
44 303

45 717

2020-21
45 435
1 132
1 132
2,6
2,6
46 475

2021-22
45 917
482
1 614
1,1
3,6
46 977

2022-23
46 537
620
2 234
1,4
5,0
47 640

2023-24
46 829
292
2 526
0,6
5,7
47 893

2024-25
47 706
877
3 403
1,9
7,7
48 793

2025-26
48 461
755
4 158
1,6
9,4
49 519

2026-27
49 125
664
4 822
1,4
10,9
50 204

2030-31
48 745
-380
4 442
-0,8
10,0
49 411

Det forventes en vekst på 1 132 elevplasser fra 2019 til 2020. Av disse er 750-800 plasser knyttet til de nye
kommunene (Jevnaker, Lunner og Svelvik). Kommuner i tidligere Akershus vil få en vekst på ca. 500 plasser,
mens kommunene i tidligere Østfold og Buskerud forventes å ha en nedgang. I hele
økonomiøkonomiplanperioden forventes det en vekst på 2 526 elevplasser. I perioden 2024-2026 er det
beregnet en vekst på 2 296 elevplasser. Det vil da i 2026 være behov for drøyt 49 000 elevplasser. Akershus
fylkeskommune utarbeidet i 2018 en egen befolkningsframskriving for Akershus. Denne, sammen med Statistisk
sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriving for Buskerud og Østfold, er benyttet for å anslå behovet for
elevplasser framover. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen av elevplasser i
fylkeskommunen:
•
•
•
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Elevgrunnlaget er antall 16-18 åringer i befolkningsframskrivingene det enkelte år per 31.12.
Dekningsgraden er differensiert på region og trinn.
Oppfyllingsgraden er differensiert på region og trinn.
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Dekningsgrad er forholdet mellom antall inntatte elever ved skolestart og elevgrunnlaget i prosent. Oppfylling er
forholdet mellom inntatte elever ved skolestart og antall elevplasser ved skolestart i prosent.

10.2 Innsatsområder
Vikens innsatsområder som er direkte rette mot rådsområde Kompetanse:

10.2.1 Kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsliv

Viken fylkeskommune skal gi elever/lærlinger og studenter en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for
videre studier og dagens og fremtidens arbeidsliv. Flere skal fullføre og bestå videregående opplæring med best
mulig resultat.
Rådsområde Kompetanse vil arbeide med å oppnå Vikens overordnede mål gjennom seks egne satsinger:
1.

Flere skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat. Flest mulig ungdommer fullfører
og består videregående opplæring. Viken har som mål at 87 prosent skal fullføre og bestå opplæring i skole
årlig på sitt nivå og 93 prosent skal bestå fag-/svenneprøve og kompetanseprøve innen 2021. Å sikre høy
gjennomføring er verdifullt både for samfunnet og for den enkelte. Samtidig er videregående opplæring en
forberedelse til videre studier og arbeid.

2.

Forbedret kvalitetssikring slik at alle lærer mer. Innbyggerne i Viken skal få en relevant og god utdanning
som er i tråd med arbeidslivets behov, og for å lykkes med høyere utdanning. Den enkelte skal få høyest
mulig kompetanseoppnåelse slik at han eller hun får realisert sitt læringspotensial. For å nå dette målet er
økt profesjonalisering av skoleeier, skoleledere, lærere, pedagogiske støttefunksjoner og instruktører en
viktig strategisk satsning fremover. Kompetanseheving innen en rekke felt og kollektiv kapasitetsbygging for
felles læring og skoleutvikling vil være sentralt.

3.

Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser. Læringsmiljøet er viktig for at
den enkelte skal trives og lære både på arbeidsplassen og på skolen. Det psykososiale miljøet har stor
betydning for den enkeltes motivasjon, mestring og læring. Likeverdighet og respekt er viktig for at alle skal
føle seg inkludert og verdsatt. Gjennom å bli løftet faglig og bli møtt med positive forventninger vil
ungdommene både oppleve og selv bidra til et godt læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.

4.

Ungdom utenfor skole og arbeidsliv tilbys kompetansegivende tiltak. Kompetansegivende opplæring er
nøkkelen til varig deltakelse i arbeidslivet. Fylkeskommunen har ansvar for oppfølging av ungdom som står
utenfor arbeid eller opplæring. Tilbud for denne gruppen skal bygge på kunnskap om hvordan
ungdommene kommer tilbake i opplæring eller arbeid. Viken har ulike tilbud og tiltak for målgruppen også i
samarbeid med andre aktører med mål om å føre ungdommene tilbake til opplæring eller arbeid.

5.

Økt kompetanse tilpasset innbyggernes og arbeidslivets behov. Viken skal i tråd med Stortingsmelding 6
2018-2019 Oppgaver til nye regioner, ta et mer helhetlig ansvar for å sikre at innbyggerne har den
kompetansen samfunnet og det lokale næringslivet trenger. Det vil blant annet være en viktig
samfunnsoppgave fremover å bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet. Samfunnet og arbeidslivet
opplever en rask og gjennomgripende endring og utvikling blant annet som følge av økt digitalisering. God
samfunnsutvikling krever dermed et fremtidsrettet opplæringstilbud for å møte de raske endringene.
Variasjon i opplæringstilbudet vektlegges og dimensjonering av opplæringstilbudene på kort og lang sikt
skal balansere mellom individets ønsker, og samfunnets behov. Fremtidsrettede høyere utdanningstilbud
gjennom for eksempel fagskoleutdanning er etterspurt både av næringer, offentlig arbeidsliv og de som
ønsker seg høyere yrkesfaglig utdanning.

6.

Vekst i antall elever, lærlinger og lærekandidater. Samfunnet har et stort behov for fagarbeidere i årene
fremover. De senere årene har det vært en jevn vekst i lærekontrakter og i opplæringskontrakter for
lærekandidater som følge av både nasjonale og regionale satsinger på fag- og yrkesopplæring. Videre
satsing for å øke omfanget elever som søker læreplass videreføres i Viken. Viken står foran en sterk vekst i
elevplassbehov. Det må utarbeides en overordnet skolestruktur for Viken, basert på høy
kapasitetsutnyttelse, med mål om et likeverdig utdanningstilbud for alle elever i videregående opplæring.
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10.3 Driftsbudsjett
Tabell 17: Driftsbudsjett utdanning og kompetanse
Utdanning og kompetanse
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Fylkesråd kompetanse
Opplæring (4 avdelinger)
Forvaltningutvikling
Kompetanseutvikling
Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum kompetanse

Økonomiplan
2020

7 765 173

2021

2022

2023

14 036

14 036

14 036

14 036

5 831 739

5 894 988

5 921 799

5 963 599

446 807

441 563

439 774

438 564

1 069 227

1 053 725

1 047 598

1 043 208

0

-57 998

-91 577

-232 793

7 361 808

7 346 313

7 331 630

7 226 614

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

* Budsjettrammen for Utdanning og kompetanse er redusert med 794 mill. kr fra 2019 til 2020. Dette er en
budsjett-teknisk endring som følge av at husleiemodellen for AFK-eiendom FKF ikke videreføres.
Tabell 18: Driftsbudsjett utdanning og kompetanse - fordelt
Utdanning og kompetanse - fordelt
(tall i 1000 kr)
Videregående opplæring i skole

2020

Økonomiplan
2021
2022

2023

5 465 399

5 520 122

5 545 784

5 587 584

Videregående opplæring i bedrift

839 892

826 185

825 524

825 524

Gjesteelever

112 377

112 411

112 377

112 377

Voksenopplæring

163 969

163 969

163 969

163 969

Karriereveiledning/Veiledningssentra/PPT/OT

176 295

175 871

175 871

175 871

41 768

41 768

41 768

41 768

151 462

151 462

151 462

151 462

4 944

4 944

4 944

4 944

112 605

112 605

112 605

112 605

40 888

40 888

40 888

40 888

252 209

254 086

248 015

242 415

-57 998

-91 577

-232 793

7 346 313

7 331 630

7 226 614

Fagskoleutdanning
Forsøks-og utviklingarbeid og kompetanseutvikling
Folkehøgskoler
Opplæring i sos. med. institusjoner
Alternative opplæringsarenaer
Rådsområdet fellesutgifter
Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Totalt Kompetanse

7 361 808

10.3.1 Hovedprioriteringer

Driftsbudsjettet er i all hovedsak en videreføring av tidligere vedtatte økonomiplaner. Utover dette styrkes
voksenopplæringen med 18,8 mill. kr i 2020. Tilskudd til lærekontrakter, opplæringskontrakter og fagprøver
styrkes med 11,5 mill. kr i 2020, og deretter med 4 mill. kr årlig. Utviklingen av nye digitale læremidler gjennom
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) styrkes med 11,9 mill. kr i 2020 som følge av fagfornyelsen. Styrkningen for
NDLA er avtagende utover i perioden takt med innføringen av fagfornyelsen. Budsjettet er videre styrket med
7,2 mill. kr for å løse enkelte andre utfordringer knyttet til tidligere vedtak.
I tillegg styrkes budsjettet med 135,6 mill. kr i 2020 for å løse det økte tjenestevolumet som følge av
overføringen av kommunene Svelvik, Jevnaker og Lunner til Viken. Utover i perioden reduseres budsjettbeløpet
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knyttet til dette som følge av færre elever i disse kommunene, slik at det 2023 er 128,6 mill. kr avsatt til
formålet.
Statsbudsjettet innlemmer fra 2020 flere tilskuddsordninger i fylkeskommunenes rammer og overfører enkelte
oppgaver til fylkeskommunene. Budsjettet er styrket med 47 mill. kr fra og med 2020 for statsbudsjettets
innlemminger av tilskuddsordninger.

10.3.2 Videregående opplæring i skole og i bedrift
10.3.2.1 Videregående opplæring i skole
Videregående opplæring i skole tilbys ved 58 videregående skoler. Hovedtyngden av skolene er kombinerte
videregående skoler med en god fordeling av studieforberedende og yrkesforberedende opplæringstilbud.
Bredden i opplæringstilbudet er stor i alle de ulike delene av Viken. Det er 44 303 elevplasser i videregående
skoler i Viken, og en forventet elevtallsvekst i årene fremover særlig i tidligere Akershus og i
Drammensregionen.
De videregående skolene har et godt utviklet samarbeid med arbeidslivet, med ulike organisasjoner innenfor
idrett, kultur eller ideelle organisasjoner, avhengig av den enkelte skoles sammensetning av utdanningstilbud.
Samarbeidet har mange ulike former. Ved enkelte skoler er opplæringen flyttet ut av skolen og inn i leide lokaler
sammen med bedrifter. Andre skoler samarbeider med offentlig og privat arbeidsliv ved at deler av
programfagopplæringen i yrkesfag skjer ute på arbeidsplasser med bransjens utstyr og kompetanse på dette. I
de deler av Viken der dette er utbredt er det en gjensidig nytte av samarbeidet. Skoler som tilbyr opplæring som
gir både fag-/svennebrev og studiekompetanse, såkalte dobbeltkompetanseløp, gir elevene en kontinuerlig
veksling mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift. Skoler med helse og oppveksttilbud, idrettstilbud eller
musikk, dans og dramatilbud har ofte samarbeid med kommuner, idrettsorganisasjoner og kulturliv om enten
arrangementer eller praksistilbud for elevene. Samtidig som elevene får gode praksisarenaer bidrar de til for
eksempel kommunens tjenesteproduksjon.
Det er satt av 5 465,4 mill. kr netto til driften av de videregående skolene i 2020. Dette inkluderer for en del av
skolene også midler til opplæring for minoritetsspråklige elever. I tillegg er det satt av midler til å møte estimert
elevtallsvekst i ungdomskullene i perioden.
Budsjettene for de videregående skolene og andre virksomheter er i 2020 basert på tidligere vedtatte rammer
korrigert for vedtatt aktivitetsendring som blant annet endring i klassetall. Felles budsjettmodell for de
videregående skolene i Viken utredes til budsjetteringen for 2021.
10.3.2.2 Videregående opplæring i bedrift
Videregående opplæring i bedrift skjer hovedsakelig gjennom hovedmodellen med to års opplæring i skole og to
år opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat. Noen av lærefagene, som rørlegger og elektriker, følger en
opplæringsmodell med 2 år i skole og 2 ½ år i bedrift. Mange ulike modeller fører til fagbrev eller svennebrev.
Kontrakter kan tegnes rett etter grunnskolen, eller etter Vg1, eller med annen skolebakgrunn enn normalmodell
for lærefaget. Alle disse går under fellesbetegnelsen «full opplæring i bedrift». Felles for disse kontraktene er at
ansvaret til skolen og bedriften er annerledes enn ansvarsfordelingen for kontraktene som følger
normalmodellen. I tillegg er det kontrakter som har en definert veksling mellom skole og bedrift gjennom hele
opplæringsløpet (normalt over 4 år).
I Viken er det høsten 2019 om lag 8 230 løpende lære- og opplæringskontrakter. Opplæringen skjer gjennom 46
godkjente opplæringskontorer med 3 470 medlemsbedrifter, og gjennom om lag 1 400 selvstendig godkjente
lærebedrifter.
Hoveddelen av budsjettet for opplæring i bedrift brukes til tilskudd til lærebedriftene for oppfølging av
lærekontrakter og opplæringskontrakter. I tillegg opprettes det egne tilbud «fagopplæring i skole» for søkere
uten læreplass samt ulike modeller for kvalifisering av ungdom som har behov for påfyll før de er klare for
opplæring i bedrift. Fylkeskommunen har også egne modeller for å gi gode tilbud til søkere til
lærekandidatordningen, både de som får tilbud om opplæring i bedrift og de som nyttiggjør seg av andre
opplæringsarenaer. Utgiftene knyttet til administrering og gjennomføring av fag-/svenne- og kompetanseprøver
er en annen av de store utgiftspostene for fagopplæring.

55

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Det er avsatt 839,9 mill. kr netto til opplæring i bedrift i 2020. Tilskudd til lærlinger, praksisbrevkandidater og
lærekandidater med særskilte behov er innlemmet i rammetilskuddet fra 2020 med 15,082 mill. kr årlig.
Tidligere søkte fylkeskommunen særskilt om slikt tilskudd.
10.3.2.3 Videregående opplæringstilbud for innbyggerne i nye kommuner i Viken
Viken inngår senhøsten 2019 egen avtale med Innlandet om betydelige kjøp av flere videregående
opplæringstjenester for innbyggerne i Jevnaker og Lunner kommuner, blant annet om lag 430 elevplasser (2018
tall) for elever med ungdomsrett ved Hadeland videregående skole. Det betyr at Vikens elever fra Jevnaker og
Lunner som ikke søker seg til videregående skoler i Viken konkurrerer på lik linje med Innlandets egne elever om
elevplassene ved Hadeland videregående skole.
Ungdom fra Svelvik går høsten 2019 hovedsakelig på Sande videregående skole i Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Det antas at elevene ønsker å fullføre sin opplæring der. Svelvikungdommens fremtidige søking
til videregående skole enten i hjemfylket Viken, eller til Sande videregående skole vil avgjøre omfanget av
gjesteelever som Viken må betale for til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Opplæringslovens bestemmelser
legges til grunn. Det inngås derfor ingen egen avtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Videregående opplæring i bedrift for innbyggerne i Jevnaker, Lunner og Svelvik ivaretas i Vikens egen
tjenesteproduksjon, inkludert ordinær gjestelærlingsordning etter opplæringslovens bestemmelser.
Rådsområdets ramme er styrket med 135,6 mill. kr netto i 2020 som følge av økt tjenestevolum fra nye
kommuner i Viken, avtakende til 128,6 mill. kr netto i 2023.

10.3.3 Voksenopplæring, karriereveiledning og minoritetsspråklige

For å oppnå gode resultater for Viken-innbyggerne er god karriereveiledning viktig. For å nå målene som er satt,
er voksne og minoritetsspråklige viktige målgrupper.
10.3.3.1 Voksenopplæring
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring for voksne. Det gjelder ulike regler for voksne med rett
og voksne uten rett til videregående opplæring. For å ha rett til videregående opplæring må den voksne ha
fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, være minimum 25 år og ha lovlig opphold i Norge.
Opplæringen for voksne skal så langt det er mulig tilpasses den enkelte søker og det tilbys på flere av skolene i
Viken både på dag- og kveldstid. Voksne i videregående opplæring skal i hovedsak få et tilbud særskilt organisert
for dem. Viken fylkeskommune ønsker å tilby alle voksne et opplæringstilbud som er i tråd med ønsket
sluttkompetanse. Det er også grunnen til at voksne gis et bredt tilbud av utdanningsprogram.
Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud som gir den sluttkompetansen hun eller
han ønsker. Tilbudet skal være gratis og tilpasset behovet til den voksne, både når det gjelder tid, sted, lengde
og progresjon. Opplæringen skal bygge på den voksnes formal- og realkompetanse og fylkeskommunen skal
derfor tilby realkompetansevurdering før inntak.
Voksne uten rett til videregående opplæring kan likevel søke om skoleplass. Det er fylkeskommunen som avgjør
om de blir tatt inn. Voksne uten rett som er tatt inn på videregående opplæring, har rett til å fullføre
opplæringen. Søkerne er nær fordoblet i deler av Viken på kort tid. Det er samlet satt av 164 mill. kr netto til
voksenopplæring.
10.3.3.2 Minoritetsspråklige
Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen forstår vi barn, unge og voksne som har et annet morsmål
enn norsk eller samisk. I denne sammenhengen brukes begrepet om elever i 1.–10. trinn i grunnskolen og
videregående opplæring, samt voksne deltagere innenfor grunnopplæringens område.
Andel minoritetsspråklige elever er økende, og det medfører økt behov for oppfølging og koordinering av
elevenes rett til språkopplæring. Mange av deltakerne i grunnskole og videregående opplæring for voksne er
minoritetsspråklige.
For at elevgruppen skal lykkes i videregående opplæring kreves det god språkopplæring. Det er
fylkeskommunens fokus. Det er avsatt midler til å gjennomføre en samling våren 2020 for alle skoler i Viken med
fokus på kompetanseheving og kompetansedeling. Overordnet mål er å etablere nettverk for videre arbeid i
Viken.
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Midlene til opplæring for minoritetsspråklige elever er i hovedsak fordelt på enkelte videregående skoler som
organiserer egne tilbud som forberedende kurs, innføringsklasser eller kombinasjonsklasser. I tillegg fordeles en
mindre sum til skolene etter vedtak om særskilt språkopplæring.
10.3.3.3 Karriereveiledning
For at elever skal fullføre og bestå videregående opplæring og den enkelte ungdom og voksne skal ta
selvstendige og bevisste valg knyttet til utdanning og yrke er det viktig med god og riktig karriereveiledning.
Karrieretjenesten tilbys flere steder i Viken og fylkeskommunen er godt dekket. Tjenesten er organisert noe ulikt
i fylket; dette går ikke på bekostning av kvalitet og tilgjengelighet. Det bør likevel vurderes en gjennomgang av
hvordan karrieretjenesten skal organiseres framover. Dette må ses i sammenheng med samarbeid med NAV og
ulike kommunenettverk.
Karriereveiledning er ikke en lovpålagt tjeneste. Det er en økning i antall personer som tar kontakt med
tjenesten. Regjeringens forslag om å lovfeste at alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om karriereveiledning,
som er gratis og åpent for alle innbyggere, er på høring med frist 29. november.
Det er avsatt 176,3 mill. kr netto til karriereveiledning/veiledningssentra/PPT/OT i Viken.
Fram til 2019 har karrieretjeneste fått tilført midler fra Kompetanse Norge: Dette opphører fra 2020. Midlene er
innarbeidet i rammetilskuddet til fylkeskommunen med 5,626 mill. kr til å videreføre aktiviteten midlene har
vært brukt til. Tilskudd til tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere er også innlemmet i
rammetilskuddet med 0,759 mill. kr.
10.3.3.4 Oppgaver fra IMDi
Å utvikle planer for kvalifisering av innvandrere skal inngå i fylkeskommunens regionale strategiske
kompetanseplaner. Dette er et virkemiddel for å bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet. Arbeidet må
sees i sammenheng med regjeringens kompetansereform «Lære hele livet», som skal sikre at innbyggerne skal
komme raskest mulig ut i arbeid, og at ingen skal «gå ut på dato» kompetansemessig. Planene bør omfatte tiltak
for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov. Arbeidet forutsetter samhandling med
fylkesrådsområdet for næring og med fylkesrådsleders kontor, som skal følge opp fylkeskommunens nye ansvar
for å gi råd for bosetting av flyktninger ut fra jobbmulighetene som finnes i en kommune, og mulighetene til å
oppnå nødvendige kvalifikasjoner i kommunen. Det er særlig aktuelt å fremheve hvilken opplæring innvandrere
trenger for å møte regionale behov for arbeidskraft.
Overføring av tilskuddsmidler til Jobbsjansen del B (regionreformen) er innarbeidet i rammetilskuddet med
23,773 mill. kr. Fylkeskommunene har tidligere søkt midler fra Jobbsjansen del B. Midlene benyttes blant annet
til delfinansiering av tilbud som kombinasjonsklasser for innvandrere med behov for grunnskoleopplæring eller
videregående skoleopplæring.

10.3.4 Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning som en høyere yrkesfaglig utdanning tilbys i hele Viken gjennom nåværende Fagskolen i
Østfold, Fagskolen Tinius Olsen, og Fagskolen Oslo Akershus. Fagskolen i Østfold er samlokalisert med Høgskolen
i Østfold i Fredrikstad, mens Fagskolen Tinius Olsen er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i
Kongsberg. Fagskolen Oslo og Akershus har fagskoletilbudet lokalisert ved Bjørkelangen, Rud, Strømmen og
Vestby videregående skoler. Fagskoletilbudene er hovedsakelig innenfor ulike tekniske fag, byggfag, elektrofag,
og helse og oppvekstfag. I 2020 etablerer Fagskolen Tinius Olsen også et reiselivstilbud lokalisert til Geilo.
Fagskolene har i flere år hatt studentvekst, særlig innenfor nettilbudene som tas på deltid over fire år. Det er
også økende etterspørsel fra ulike deler av næringslivet etter så vel nyutdannede som videre- og
etterutdanningstilbud for bedrifter og bransjer. Fellesnemnda i Viken har fattet vedtak om å samorganisere
fagskoletilbudet i Viken i en fagskole fra skolestart høsten 2020.
Det er satt av 41,8 mill. kr netto til fagskole i driftsbudsjettet. I tillegg kommer et betydelig statstilskudd som del
av finansieringen. Det er tidligere satt av midler i fond for en treårsperiode til å møte studentvekst og
etableringen av nytt reiselivstilbud ved Fagskolen Tinius Olsen, omtalt over.

10.3.5 Folkehøgskoler

Viken eier og tilbyr bred opplæring ved de fire folkehøgskolene; Follo folkehøgskole, Romerike folkehøgskole,
Ringerike folkehøyskole, og Skjeberg folkehøyskole.
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Folkehøyskolene finansieres i det alt vesentlige av statstilskudd og elevbetaling. Follo og Romerike
folkehøyskoler får netto bevilget 4,3 mill. kr i fylkeskommunalt driftstilskudd og Skjeberg folkehøyskole får 0,6
mill. kr. Disse fylkeskommunale bevilgningene utgjør totalt 4,9 mill. kr netto til folkehøyskoler.

10.3.6 Grunnskoleopplæring i barneverns- og helseinstitusjoner

Grunnskoleopplæringen i helseinstitusjoner og institusjoner etter barnevernlova er ulikt organisert i Viken;
enten gjennom egne skoler eller gjennom videregående skoler.
Det er satt av 112,6 mill. kr netto til opplæringen. I tillegg til dette brukes det 76,4 mill. kr til samme formålet
som en del av rammen som kommer fram som tildeling til videregående opplæring i skole.

10.3.7 Ung Invest AiB

Ung Invest AiB gir kurstilbud uten bruk av opplæringsrett for ungdom som ikke ønsker å begynne i videregående
skole, eller som ikke vet hva de skal bli. Kurstilbud gis også til ungdom som trenger påfyll i matematikk, norsk,
engelsk osv. for å mestre skolegangen bedre i etterkant, eller til ungdom som trenger et sosialpedagogisk tilbud.
Ung Invest AiB gir opplæring for elever innskrevet i videregående skoler med behov for en alternativ
opplæringsarena, og opplæring for søkere uten opplæringsplass (lærekandidater) som må få sin opplæring som
fagopplæring i skole.
Ung Invest AiB driver også vitensenteraktivitet basert på Appreciative Inquiry metoden; en metode til utvikling
av enkeltmennesker og organisasjoner basert på den enkeltes styrker.
Det er satt av 33,7 mill. kr netto til Ung Invest AiB. I tillegg er det avsatt fondsmidler til en styrking av
Vitensenteraktiviteten i fire år, til forskning, og til delvis finansiering av overgangen til drift for ny pilotert
avdeling i Hallingdal.

10.3.8 Forsøks- og utviklingsarbeid og kompetanseutvikling

Det er satt av totalt 151,5 mill. kr netto til forsøks- og utviklingsarbeid og kompetanseutvikling.
For å oppnå best mulig resultater innen våre satsingsområder er det igangsatt ulike tiltak og prosjekter i hele
Viken. Innovasjon, mangfold og bærekraft er viktig i denne sammenheng. God ledelse på alle nivå er avgjørende
for gode resultater det være seg både på skoleeiernivå, skoleledelse, pedagogisk personale etc. De skal ha
oppdatert kunnskap om lovverk, læreplanverk, rammedokumenter, forskning innen ledelse, skoleutvikling mm.
10.3.8.1 Forsøks- og utviklingsarbeid
Ungdom som ikke har fullført og bestått videregående opplæring har vanskelig for å få innpass og etablere seg i
arbeidslivet. Derfor gjennomføres en rekke ulike forsøks- og utviklingsprosjekter får å få flest mulig ungdommer
til å fullføre og bestå videregående opplæring, noe som er viktig både i et samfunnsperspektiv og for den
enkeltes framtidige livskvalitet.
Alle tre de tre tidligere fylkeskommunene drev ulike forsøks- og utviklingsarbeider som tas med inn i overgangen
til Viken. Gjennom våren 2020 må det gjøres en gjennomgang av disse tiltakene for å vurdere hvilke som skal
videreføres i Viken.
Riktig kompetanse er viktig for ungdommen i Viken; det er inngangsbilletten til både arbeidslivet og til
deltakelse i samfunnslivet generelt. Både videregående skoler og arbeidslivet bidrar med ulike forsøks- og
utviklingstiltak. I tillegg er det gode tiltak som Inspiria Science Center, Ung Invest AiB, Skole på byggeplass,
opplæring samlokalisert med arbeidslivet, og tilsvarende samarbeidsprosjekter med arbeidslivet som alle på
sine måter bidrar til dette. Dette er alle tiltak som er avhengig av fylkeskommunale driftsmidler.
Forsterket innsats ovenfor ungdom som står uten skole eller arbeid krever tett og systematisk samarbeid
mellom fylkeskommunen, kommunene og NAV. Viken jobber med ungdom som har falt ut av opplæring eller
arbeid for å få disse tilbake til arbeid eller opplæring i samarbeid med NAV, oppfølgingstjenesten og andre.
Det jobbes systematisk for å få flere elever, lærlinger, lærere, instruktører, bedrifter og skoler til å delta i
internasjonale prosjekter. Bruk av ekstern finansiering for å gjennomføre prosjekter skal styrkes, spesielt
gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+. Skoleeier vil bistå virksomhetene til å søke om EU midler.
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10.3.8.2 Kompetanseutvikling
Fylkeskommunen har ansvar for kompetanseheving av lærere, rådgivere, prøvenemndsmedlemmer, skole- og
virksomhetsledere, faglige ledere og instruktører.
Et av våre mål er at alle som har lærlinger skal gjennomføre kurs og slik heve kvaliteten på opplæring i bedrift.
Fylkeskommunen skal sikre at alle medlemmer av prøvenemnder har vurderingsfaglig kompetanse.
Den nasjonale satsingen «Kompetanse for kvalitet» har ulike videre- og etterutdanningstilbud som skal styrke
faglig formalkompetanse hos lærerne. Her er det direkte frikjøp og nedslag i stillingen eller en stipendordning
som er aktuelt. Fylkeskommunen må bevilge like mye som det gis i statlige overføringer. Det er budsjettert med
11,6 mill. kr i fylkeskommunal finansiering.
Yrkesfaglærerne vil bli prioritert i tråd med den nasjonale satsingen på å øke statusen og øke rekrutteringen til
yrkesfagene. Volum, innhold og form i tiltakene avstemmes mot statlige tildelinger og fylkeskommunale føringer
og behov.
I tillegg har fylkeskommunen selv ansvar for lederopplæring, veiledning av nye lærere og fagnettverk med mer.
Det noen felt der vi stadig må sørge for formell kompetanseheving for å være fremtidsrettet. Et eksempel på
dette er bruk av IKT i undervisningen, herunder både teknisk og pedagogisk bruk av verktøyene. Til disse
tiltakene er det avsatt 16,5 mill. kr.
10.3.8.3 Sentrale digitale satsinger
Viken fylkeskommune skal fra høsten 2020 ta i bruk Visma in School (VIS) som nytt skoleadministrativt system.
Prosjektets effektmål er å forbedre og forenkle skoleadministrasjon, og legge til rette for mer tid til det som
gjelder- pedagogiske aktiviteter. Skolene i tidligere Akershus tok VIS i bruk allerede fra skoleåret 2019-20. Det er
utfordringer med å få systemet til å fungere som forutsatt. Dette gir merarbeid for skolene. Det jobbes med å
løse problemene. Skolene i tidligere Buskerud og Østfold skal sette VIS i drift fra skoleåret 2020-21, og skal
bruke våren 2020 til planlegging og forberedelse. I innføringsfasen vil VIS vil gi ekstra utgifter.
Effektiviseringsgevinster vil først hentes ut flere steder i Vikens organisasjon når VIS fungerer og er godt
innarbeidet i organisasjonen.
For å sikre en framtidsrettet opplæring er det viktig kompetanseheving innenfor pedagogisk bruk av IKT. Det er
flere digitaliseringsprosjekter i Viken, og det er viktig at dette er finansiert og at lærerens kompetanse
prioriteres. Særlig innenfor områdene digital samhandling, digital vurdering og bruk av digitale verktøy.
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interkommunalt samarbeid, som gir fri tilgang til digitale læremidler
til bruk i videregående opplæring. Den enkeltes fylkeskommunes bidrag til samarbeidet er utledet på bakgrunn
av elevtallet i videregående skoler. For Viken fylkeskommune gir dette en totalkostnad på kr 19,5 mill. kr i 2020.
Som følge av fagfornyelsen må også de digitale læremidler fornyes. Dette medfører en ekstra NDLA-utgift i en
fireårsperiode. For 2020 utgjør ekstrautgiften 11,9 mill. kr. Merutgiften avtar gradvis utover i
økonomiøkonomiplanperioden i takt med innføringen av fagfornyelsen.
10.3.8.4 Fagfornyelsen og ny yrkesfaglig struktur
Alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes. De nye læreplanene skal tas i bruk fra
2020. I grunnskolen, de gjennomgående fagene og i fagene på studieforberedende utdanningsprogram i
videregående, skal dagens fag beholdes, men innholdet i fagene skal bli nytt. I de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene blir det noen nye fag, og noen fag slås sammen i den nye yrkesfaglige strukturen.
Fra skoleåret 2020-21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti, og det innføres fire nye
utdanningsprogrammer:
•
•
•
•

Design og tradisjonshåndverk
IKT og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Frisør, - blomster- og interiørdesign

Det blir også flere større og mindre endringer i allerede eksisterende utdanningsprogram og noen
sammenslåinger på Vg2 skoleåret etter.
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10.4 Investeringsbudsjett
Tabell 19: Investeringsbudsjett utdanning og kompetanse
Prosjektnavn

Budsjett

Budsjett

Totalt

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Utbygginger / ombygginger:
Ås vgs - påbygg bygg F

81 400

58 700

0

0

0

0

Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak

67 000

16 000

41 300

0

0

0
0

30 000

19 000

10 000

0

0

Asker vgs - inneklima

Nesbru vgs - Utbedring ventilasjon

100 050

61 500

0

0

0

0

Bjertnes vgs - inneklima

122 386

5 500

0

0

0

0

Eikeli vgs - ombygging og utbygging

310 300

11 200

116 800

80 000

63 300

0

Bleiker vgs – ombygging og utbygging

410 000

5 400

139 600

150 000

74 650

35 000

49 000

0

25 000

27 000

0

0

420 000

7 300

93 500

209 000

96 000

4 250

Bleiker vgs - flerbrukshall
Ås vgs - ombygging og utbygging

35 000

0

0

35 000

0

0

Rud vgs - ombygging og utbygging

Ås vgs - flerbrukshall

1 260 000

2 500

23 500

250 000

360 000

480 000

Ny vgs i Ski sentrum

1 440 000

3 600

37 700

250 000

480 000

450 000

519 000

145 750

309 250

40 000

6 000

0

9 000

3 000

6 000

0

0

0

Ringerike vgs – utvidelse og rehab.
Hønefoss vgs - utbygging
Buskerud vgs – fjøs
Kongsberg vgs - samlokalisering
Drammen vgs - 27-30 elevers rom

59 000

3 000

25 000

27 000

4 000

0

500 000

18 750

194 250

230 000

45 000

4 000

31 000

11 000

10 000

10 000

0

0

St. Olav vgs - ny skole inkl. tannklinikk

520 000

25 430

60 000

115 396

120 000

126 000

Fredrik II vgs - ny skole

781 000

10 000

42 000

264 072

240 000

180 000

Fredrik II vgs - tomt Værste

93 000

0

0

90 000

0

0

Fredrik II vgs - flerbrukshall

245 000

2 000

26 000

116 890

100 000

0

Askim vgs - utbygging yrkesfag

215 000

10 000

90 000

112 670

0

63 000

Programmering/prosjektering
Investeringsreserve
Omrokkering alle skoler

8 042

23 000

10 000

10 000

10 000

0

20 000

10 000

10 000

10 000
2 000

8 000

7 000

2 000

2 000

Bedre oppfylling

10 900

5 000

0

0

0

Utstyr

51 000

28 000

33 000

15 000

15 000

Utbygginger for økt kapasitet

33 000

100 000

177 000

348 000

590 000

Utbygginger/ombygginger rehab.

26 894

107 000

254 972

276 000

280 600

Utbygginger/ombygginger div.

12 000

34 000

31 000

5 000

5 000

8 884

20 257

12 000

2 000

2 000

Øvrige rebudsjetteringer
Andre tiltak:
El-sikkerhetstiltak

7 900

4 000

4 000

4 000

4 000

Brannsikringstiltak

11 500

10 000

10 000

10 000

10 000

Energi- og miljøtiltak

2 500

2 000

2 000

2 000

2 000

HMS div. skolebygg

34 871

29 140

29 140

28 550

29 000

30 500

16 124

16 124

16 124

16 125

0

0

99 500

0

0

10 888

5 000

0

0

0

Oppgradering/inneklima
Tomteerverv og infrastrukturtiltak
Nytt skoleadministrativt system
Sum Investeringsbudsjett utdanning og kompetanse

10.4.1 Innledning

99 500

676 509

1 660 421

2 697 764

2 317 624

2 317 975

Inneværende skoleår er det ca. 44 300 elevplasser i de videregående skolene i dagens tre fylker, fordelt på 10
700 i Østfold, 9 600 i Buskerud og 24 000 i Akershus. Fra 01.01.20 blir Svelvik, Jevnaker og Lunner en del av
Viken fylke. Som følge av dette, sammen med noe vekst for øvrig, vil det være et behov for ca. 45 350
elevplasser i Viken i skoleåret 2020-21. Det inngås avtale med Innlandet fylkeskommune om kjøp av elevplasser
på Hadeland videregående skole for elever fra Lunner og Jevnaker. Øvrig elevplassbehov må dekkes i de
videregående skolene i Viken. I Akershus har det vært en sterk vekst i elevplassbehovet de senere år, det er
gjennomført utbygginger ved Lørenskog, Ski, Ås og Sørumsand videregående skoler, i tillegg til at det er etablert
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midlertidige brakker ved Ås og Drømtorp videregående skoler. Antall elevplasser i Buskerud har vært rimelig
stabilt mens det i Østfold har vært noe nedgang.
Veksten i antall elevplasser fortsetter inn i Viken. I 2026 er det så langt beregnet et behov for i overkant av 49
000 elevplasser. Veksten er hovedsakelig i Follo, Romerike, Asker og Bærum, samt i Drammensregionen. I
Østfold vil det være nedgang i elevplassbehovet tidlig i økonomiplanperioden. I dag benyttes
befolkningsprognoser fra SSB ved beregning av elevplasser i Østfold og Buskerud, mens Akershus benytter egne
prognoser. SSB har hatt en tendens til å undervurdere vekst i Akershus og det motsatte i de andre to fylkene.
Gode befolknings- og elevplassprognoser vil være avgjørende for planlegging av utbygginger. Det bør tas sikte
på å utarbeide nye befolkningsprognoser for Viken i 2020, og legge disse til grunn for beregning av elevplasser
mot 2030.
Som følge av sterk vekst i elevplassbehovet, ble sak om framtidens skolestruktur behandlet i fylkestinget i
Akershus 15.02.16, «FT-sak 1/2016 Framtidens skolestruktur – fase 2», og sak om rullering ble lagt frem i FT-sak
96/17. Det er vedtatt utbygging av en rekke eksisterende skoler og flere nye skoler. Utover prosjekter som er
gjennomført eller under bygging, ble det i løpet av våren lagt frem byggeprogram for utbygging av fem skoler,
med 2 150 nye elevplasser. Det er vedtatt kostnadsramme for prosjektene frem til ferdigstillelse, inkludert
usikkerhet på 10 % og prisstigning til ferdigstillelse. Prosjektene gjennomføres med ferdigstillelse fra 2021 til
2024. En vesentlig del av investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden 2020-2023 vil være knyttet til disse
prosjektene, i tråd med vedtak i tidligere økonomiplaner. Det er tidkrevende å planlegge og gjennomføre
skoleutbygginger. Arbeidet med hensyn til tomteproblematikk, regulering og programmering er i prosess for
ytterligere utbygginger og det planlegges å legge frem flere byggeprogram til politisk behandling i løpet av 2020.
I Buskerud er det nylig gjennomført utbygging av ny skole i Hønefoss, og nytt internat og areal for
administrasjon ved Buskerud videregående skole. I FT-sak 90/16 ble det vedtatt en skoleinvesteringsplan for
kommende 10-års periode. Dette er fulgt opp i kommende økonomiplanperioder, og senest i revidert
økonomiplan juni 2019, FT-sak 40/19. Det er vedtatt store utbygginger av flere skoler i Buskerud. Dette skyldes
hovedsakelig behov for flere elevplasser, sikring av godkjente arbeidsforhold for ansatte, redusere
vedlikeholdsetterslep, og behov for samlokalisering ved flere skoler. Flere store prosjekter har vært under
prosjektering, og samspillskontrakt med entreprenør er inngått for flere av prosjektene. Prosjektene er foreslått
finansiert i økonomiplanperioden, i tråd med revidert økonomiplan. Det er ikke satt av midler til prisstigning i
gjennomføringsperioden. Øvrige prosjekter i Buskerud er under planlegging.
I Østfold er sak om skolebruksplan behandlet i FT-sak 72/16 og FT-sak 6/18. Mange skoler har et omfattende
vedlikeholdsetterslep. Det er stor variasjon når det gjelder standarden på byggene. Det er tidligere gjennomført
tilstandskartlegginger av alle skolenes bygningsmasse med hensyn til teknisk standard, tilpasningsdyktighet,
egnethet, brannsikkerhet og universell utforming. På denne bakgrunn ble det utarbeidet en oversikt over
sanerings- og rehabiliteringsbehovet på kort og mellomlang sikt. Hele 35 000 m2 ble anbefalt sanert og da er en
del mindre bygg og enklere bygg ikke inkludert.
Det er planlagt store byggeprosjekter knyttet til syv av dagens 11 videregående skoler i Østfold, samt ved
Østfold fylkeskommunale skole. I økonomiplan 2019-22 er det avsatt midler til prosjektene basert på foreløpig
vurderinger, med priser på 2018-nivå. Disse avsetningene videreføres i ØP i perioden 2020-2022, og med nye
avsetninger i 2023. Noen prosjekter er fortsatt i tidlig faser, mens andre er i arbeid med forprosjekt. Så langt
foreligger det ikke vedtak med budsjett og bevilgning, og usikkerhetsnivået er på P50 (+/- 50 %). Det planlegges
utarbeidet forprosjekt før det vil bli lagt frem endelig areal, kostnadskalkyler og forslag til bevilgning.
Prosjektene vil legges frem for fylkestinget fra våren 2020.
Alle planlagte prosjekter i Viken er omtalt i investeringsbudsjettet. En rekke prosjekter som har kommet langt i
planleggingen er lagt inn i tabell med egen linje, andre ligger i sekkepost da prosjektet anses å være i tidlig fase
og således også har usikre kostnadskalkyler.
Det er meldt om behov for en rekke prosjekter som det så langt ikke er forslått avsatt midler til. Det vil kreves
utredninger av disse før de legges frem til politisk behandling. Prosjektene er beskrevet i tekst.
Dagens tre fylkeskommuner håndterer utbyggingsprosjekter på en ulik måte, både med hensyn til planlegging
av prosjektene og med hensyn til budsjettering. Usikkerheten knyttet til prosjektene er derfor på ulikt nivå.
Dette bør endres i Viken. I en fremtidig sammenstilling av nåværende investeringsplaner for de tre
fylkeskommunene blir det viktig å sikre seg at sammenstillingen baserer seg på likt grunnlag (felles metodikk)
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hva gjelder planstatus og behandling av usikkerhet / prosjektets modenhet for å kunne ha gode kostnadsanslag
før fylkestingets prosjektbudsjett er endelig vedtatt. Det vil også være behov for en prioritering av hvilke
prosjekter som skal gjennomføres, og på hvilket tidspunkt. Det foreslås at det legges frem sak om dette i
forbindelse med sak om inntektsrammer og strategier i 2020.
Det foreslås avsatt 9 mrd. kr i økonomiplanperioden inkludert rebudsjetteringer som følge av konsolidering av
de tre fylkeskommunenes vedtatte investeringsprosjekter. Det må i 2020 foretas en ny helhetlig vurdering.

10.4.2 Rebudsjetteringer

I løpet av et budsjettår vil det av ulike grunner være behov for en opp- eller nedjustering av årsbudsjettet til
investeringsprosjektene. Bakgrunnen for dette kan eksempelvis være at prosjektet har forskyvning i fremdriften
eller at prosjektet har blitt rimeligere enn det som ble antatt når årsbudsjettet ble vedtatt. Hvis rapportering
gjennom året på prognosen for et prosjekt eller en portefølje avviker fra gjeldende vedtatt årsbudsjett, vil det
være behov for opp- eller nedjusteringer av budsjettet. I tabell 14 inngår rebudsjetteringene i foreslått
periodisert budsjett.

10.4.3 Utbygginger og ombygginger
10.4.3.1 Eikeli videregående skole – ombygging og utbygging fra 450 til 750 elevplasser
Utbygging av Eikeli videregående skole er vedtatt som følge av behov for elevplasser, FT-sak 1/16 "Framtidens
skolestruktur mot 2030". Utvidelse av skolen gir 300 nye og samlet 750 elevplasser, og er planlagt ferdigstilt til
2021. Prosjektet omfatter tilbygg med idrettshall, teorirom og administrasjon, samt ombygging og tiltak for
universell utforming.
Revidert byggeprogram ble lagt frem og godkjent i FT-sak 4/19, 11.02.2019 innenfor en total kostnadsramme på
310,3 mill. kr. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar, samt prisstigning til 2021. Det er gjennomført
konkurranse for totalentreprise med løsningsforslag, og kontrakt med entreprenør er inngått. Planlagt oppstart
medio januar 2020 med forventet ferdigstillelse av nybygg i juni 2021 og ombygging i april 2022.
Prosjektkostnad inkluderer kostnad til ny flerbrukshall som en integrert del av nybygget. Denne bygges i
samarbeid med Bærum kommune, hvor kommunen betaler 60 % av investerings- og driftskostnad. Akershus
bygger og eier hallen og Bærum er leietaker.
Av tabell 14 fremkommer prosjektets totale budsjett, samt anslått periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 149 mill. kr i 2020 hvorav 32,2 mill.
kr finansieres av Bærum kommune. Det foreslås videre i økonomiplanperioden å avsette 80 mill. kr i 2021 og
63,3 mill. kr i 2022.
10.4.3.2 Bleiker videregående skole – ombygging og utbygging fra 450 til 900 elevplasser
Utbygging av Bleiker er vedtatt som følge av behov for elevplasser, FT-sak 1/16 "Framtidens skolestruktur mot
2030", og FT-sak 127/16. Utvidelse av skolen gir 450 nye elevplasser, samlet 900 etter utbygging. Prosjektet
omfatter tilbygg og ombygging skole for økt elevtallskapasitet, samt inneklimaprosjekt i deler av
bygningsmassen.
Byggeprogram ble lagt frem og godkjent i FT-sak 3/19, 11. februar 2019, innenfor en total kostnadsramme på
410 mill. kr. Rammen inkluderer midler til infrastruktur, løst utstyr og inventar, samt prisstigning til
ferdigstillelse. Prosjektering er i gjennomføringsfasen, det planlegges å kontrahere entreprenør ved årsskifte
2019/2020 med planlagt byggestart tidlig 2020 og ferdigstillelse i 2022.
Av tabell 14 fremkommer prosjektets totale budsjett på 410 mill.kr, samt anslått periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Totalt i økonomiplanperioden foreslås det å avsette 139,6
mill. kr i 2020, 150 mill. kr i 2021, 74,7 mill. kr i 2022 og 35 mill. kr i 2023.
10.4.3.3 Bleiker videregående skole – flerbrukshall
I forbindelse med utbyggingene av skolen er det vedtatt at idrettsfag skal flyttes fra Asker videregående skole til
Bleiker videregående skole. Asker videregående skole har disponert en midlertidig boblehall til idrettsfag. I
forbindelse med utbygging av Bleiker videregående skole, er det fremforhandlet en avtale med Asker kommune
om å bygge en felles flerbrukshall, jfr. FT-sak 3/19. Asker kommune bygger flerbrukshall på kommunens tomt
ved siden av Bleiker videregående skole. Fylkeskommunen skal være leietaker og benytte hallen i skoletiden, og
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det er inngått en 40 års leieavtale. Hallen vil blant annet benyttes som kommunens basketballarena med 1 500
tilskuerplasser. Hallflaten er på håndballstørrelse og kan deles i tre, med tilliggende garderobesett, lager,
styrketrening med videre.
Kostnadene fordeler seg med 65 % på Asker kommune og 35 % på fylkeskommunen. Fylkeskommunens andel
av hallen ble beregnet til 49 mill. kr eks. mva. som forskudd på leie, 50 % ved byggestart, 50 % ved ferdigstillelse.
Prosjektet er videre bearbeidet og kostnaden på P85 nivå er anslått til 170 mill. kr. Det anbefales å øke
fylkeskommunens ramme fra 49 til 52 mill. kr, periodisert på henholdsvis 25 mill. kr i 2020 og 27 mill. kr i 2021.
10.4.3.4 Ås videregående skole – ombygging og utbygging fra 1150 til 1500 elevplasser
Utbygging av Ås er vedtatt som følge av behov for elevplasser, FT-sak 1/16 "Framtidens skolestruktur mot 2030".
Samlet vil Ås videregående skole øke fra 1 150 til 1 500 elevplasser etter utbygging. Prosjektet omfatter rivning,
nybygg, ombygging og inneklimatiltak.
Byggeprogram ble lagt fram og godkjent i FT-sak 5/19 innenfor en total kostnadsramme på 420 mill. kr inkl. løst
utstyr og inventar samt prisstigning til ferdigstillelse. Prosjektet er i gjennomføringsfasen, og det er gjennomført
konkurranse totalentreprise med løsningsforslag. Kontrakt forventes undertegnet november 2019, med planlagt
byggestart våren 2020. Byggestart våren 2020, og ferdigstillelse i 2022.
Av tabell 14 fremkommer prosjektets totale budsjett på 420 mill. kr, samt anslått periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 93,5 mill. kr. i 2020, 209 mill. kr. i
2021, 96 mill. kr i 2022 og 4,3 mill. kr i 2023.
10.4.3.5 Ås videregående skole – flerbrukshall
I forbindelse med vedtak av utbygging av Ås videregående skole, ble det vedtatt å bygge flerbrukshall i
samarbeid med Ås kommune, jfr. FT-sak 5/19. Ås kommune skal bygge på fylkeskommunens tomt som en
utvidelse av eksisterende Ås-hall, og fylkeskommunen går inn som leietaker, og vil benytte hallen i skoletiden.
Hallen er planlagt å inneholde blant annet en håndballflate, turnhall og løpebaner. Kostnads-/styringsrammen
ble satt til 149 mill. kr (P50) på skissenivå, prosjektering gjennomføres i 2020. Leiekostnad dekkes forskuddsvis
ved investeringsmidler på 35 mill. kr. Det foreslås avsatt 35 mill. kr i 2021.
10.4.3.6 Rud videregående skole – ombygging og utbygging fra 750 til 1300 elevplasser
Utbygging av Rud videregående skole er vedtatt som følge av behov for elevplasser og omfattende
rehabiliteringsbehov, FT-sak 1/16 "Framtidens skolestruktur mot 2030". Rud videregående skole vil øke fra 750
til 1 300 elevplasser ved ferdigstillelse. Prosjektet omfatter riving, nybygg på ca. 15 000 m2 inkludert
flerbrukshall, og omfattende ombygging av skolen.
Byggeprogram ble lagt frem og godkjent i FT-sak 21/19 innenfor en total kostnadsramme på 1,26 mrd. kr.
inkludert løst utstyr og inventar samt prisstigning til ferdigstillelse. Prosjektet er i gjennomføringsfasen, med
oppstart designkonkurranse blant rammeleverandører november 2019, og planlagt byggestart 2021.
Av tabell 14 fremkommer prosjektets totale budsjett på 1,26 mrd. kr, samt anslått periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 23,5 mill. kr. i 2020, 250 mill. kr. i
2021, 360 mill. kr i 2022 og 480 mill. kr i 2023. Det vil være behov for ytterligere 140 mill. kr. i 2024.
10.4.3.7 Ny videregående skole i Ski sentrum – 1 100 nye elevplasser
Utbygging av ny videregående skole i Ski ved siden av Ski rådhus er vedtatt som følge av behov for elevplasser,
jfr. FT-sak 1/16 "Framtidens skolestruktur mot 2030". Ny videregående skole i Ski sentrum vil få 1 100
elevplasser, hvorav eksisterende 550 elevplasser på Drømtorp videregående skole. Drømtorp videregående
skole er i leide lokaler, og leieforholdet med Høegh Invest avvikles når ny skole i Ski er ferdigstilt. Løpende
leiekostnad er på 17 mill. kr eks. mva.
Ski kommunes folkebibliotek og kulturskole integreres i skoleanlegget, og det bygges en felles flerbrukshall i
bygningsmassen. Fylkeskommunen skal bygge og eie skoleanlegget, og Ski kommune skal leie arealer etter
prinsippet kostnadsdekkende leie. Kommunen skal betale 100 % av unike areal, 60 % av flerbrukshall og 50 % av
øvrig samarbeidsareal. Det er inngått en samarbeidsavtale med Ski kommune, og avtalen om leie er på 40 år.
Byggeprogram ble lagt frem og godkjent i FT-sak 49/19 innenfor en total kostnadsramme på 1,44 mrd. kr
inkludert løst utstyr og inventar samt prisstigning fram til ferdigstillelse. Kostnaden til Ski kommunes unike areal
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og sambruksareal, samt flerbrukshall er en del av prosjektkostnaden. Reguleringsplan ble 2. gangs behandlet
22.10 2019. Det pågår arbeid med utarbeidelse av utbyggingsavtale. De økonomiske konsekvensene for
fylkeskommunen vil bli forelagt fylkestinget for behandling og vedtak. Utbygging av skolen er i
gjennomføringsfasen, og det vil bli gjennomført en plan og designkonkurranse våren 2020, og planlagt oppstart
byggearbeid i 2021.
Av tabell 14 fremkommer prosjektets totale budsjett på 1,44 mrd. kr, samt anslått periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 37,7 mill. kr. i 2020, 250 mill. kr. i
2021, 480 mill. kr i 2022 og 450 mill. kr i 2023. Det vil være behov for ytterligere 120 mill. kr. i 2024.
10.4.3.8 Ringerike videregående skole – utvidelse og rehabilitering
Utbygging av Ringerike videregående skole ble vedtatt i FT-sak 90/16, og ved avsetninger i økonomiplanen. Det
ble i tillegg vedtatt en tilleggsbevilgning i FT-sak 40/19 – revidert økonomiplan. Eksisterende skoleanlegg har
store mangler, behov for tilpasning og økning i areal, og stort vedlikeholdsetterslep. Prosjektet omfatter nybygg
på ca. 6 000 m2, og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Skolen vil få noe økning i antall elevplasser,
til 800 etter utbygging. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstillelse er planlagt til desember 2020.
Av tabell 14 fremkommer prosjektets totale budsjett på 519 mill. kr, samt anslått periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 309,3 mill. kr i 2020, 40 mill. kr i
2021 og 6 mill. kr i 2022.
10.4.3.9 Hønefoss videregående skole – utbygging
Utbygging av Hønefoss videregående skole er nylig gjennomført. Arbeidet er avsluttet mens noen utbetalinger
gjenstår. Det foreslås avsatt 6 mill. kr. til avslutning av prosjektet i 2020.
10.4.3.10 Buskerud videregående skole – nytt fjøs
Utbygging av nytt fjøs ble vedtatt ved behandling av økonomiplan 2019-2022, FT sak 89/18. Det ble vedtatt å
etablere fjøs ved Buskerud videregående skole for konvensjonell drift med melkeproduksjon og sau, med
byggestart i 2019. Rammen for prosjektet ble økt med 10 mill. kr i revidert økonomiplan, FT sak 40/19. Det er
gjennomført prosjektering i samarbeid med TINE prosjektering, brukere og fag-lag, og det planlegges inngått
samspillskontrakt med entreprenør innen utgangen av 2019.
Samlet kostnad for prosjektet er kalkulert til 59 mill. kr. Det foreslås avsatt 25 mill. kr i 2020, 27 mill. kr i 2021,
og 4 mill. kr i 2022.
10.4.3.11 Kongsberg videregående skole - samlokalisering
Utbygging av Kongsberg videregående skole ble vedtatt i FT-sak 96/16. Det er i tillegg vedtatt økt rammer i
forbindelse med behandling av økonomiplan, senest i FT-sak 40/19 – revidert økonomiplan. Forenklet rom og
funksjonsprogram er behandlet i HU sak 1/19 og 6/19.
Skolen består av ca. 1 400 elevplasser. Skolen er spredt på flere lokasjoner og det er en målsetning å samle
skolen mest mulig. Prosjektet bidrar til at skolen får en hovedbase med Tinius Olsen – Flåtaløkka – Gamle
Kongsberg kino i sentrum av Kongsberg, og med Maurits Hansen sentralt ca. 600 m lenger oppover langs Lågen.
I tillegg beholdes avdelingen i Saggrenda, litt utenfor sentrum. Det pågår vurderinger av å leie lokaler til skolens
kjøretøyopplæring av bilbransjen på Kongsgårdsmoen, der hovedtyngden av bilbransjen holder til, fremfor å
bygge nye lokaler i Saggrenda. Dette krever eventuelt vedtak om å flytte midler fra investeringsbudsjettet til
driftsbudsjettet. Prosjektet omfatter både riving, nybygg og ombygging, på flere av skolens lokasjoner.
Prosjektet tar også høyde for framtidig elevvekst. I tillegg tilpasses areal til skolens behov og det gjennomføres
omfattende tiltak for å eliminere vedlikeholdsetterslep.
I etterkant av vedtak i FT-sak 40/19 er det inngått samspillskontrakt med entreprenør og det styres mot måltall.
Byggestart er planlagt til våren 2020 med ferdigstillelse i løpet av 2022.
Av tabell 14 fremkommer prosjektets totale budsjett på 500 mill. kr, samt anslått periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 194,3 mill. kr i 2020, 230 mill. kr i
2021 og 45 mill. kr i 2022.
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10.4.3.12 Drammen videregående skole – økning fra 27 til 30 elevers rom
I forbindelse med økonomiplan 2018, FT-sak 89/18, ble det vedtatt å gjennomføre tiltak for å få 30 elever pr
klasse ved Drammen videregående skole mot 27 i dag for åtte paralleller som fortsatt har 27 elevers klasserom.
Dette krever bygningsmessige endringer. Ved å gjennomføre tiltaket kan kapasiteten økes med minst 100
elevplasser. Ombygging gjennomføres over tre somre fra 2019 til 2021.
Samlet kostnad er beregnet til 31 mill. kr, og det er hittil bevilget 11 mill. kr. Det foreslås en avsetning på 10 mill.
kr i 2020, og 10 mill. kr i 2021.
10.4.3.13 St. Olav videregående skole – ny skole og tannklinikk
Utbygging av St. Olav er forankret i skolebruksplan vedtatt i FT-sak 72/16 og 6/18. I FT-sak 50/18 ble det vedtatt
at det skal legges til grunn et ambisiøst miljømål for utbygging av skolen. Eksisterende skolebygg har dårlig
standard og store mangler, og det planlegges å rive eksisterende skolebygg og erstatte dette med et nybygg. I
tillegg skal det bygges ny tannklinikk integrert i skoleanlegget. Utbyggingen planlegges gjennomført i to trinn
med skole i drift, med første byggetrinn planlagt ferdigstilt høsten 2022, og andre trinn høsten 2024.
Arealbehov er foreløpig beregnet til ca. 10 300 m2, i tillegg til tannklinikk på ca. 1 000 m2. Nytt skolebygg
bygges for nåværende tilbudsstruktur, studiespesialiserende, påbygg, idrettsfag og salg og service, med noe
utvidelse av elevtall. Basert på et foreløpig arealbehov er det gjennomført designkonkurranse for prosjektet, og
inngått kontrakt med prosjekteringsgruppe. Forprosjekt er under utarbeidelse, og er planlagt å legge frem for
fylkestinget våren 2020.
Tall i investeringsoversikten for 2019-2022 og i tabell 14 er basert på foreløpige plantall og vil bli justert når
forprosjekt foreligger og fylkestinget skal vedta prosjektets endelige ramme/bevilgning. Det er hittil bevilget 60
mill. kr hvorav 25,4 mill. kr. foreslås rebudsjetteres til 2021. Det foreslås totalt i økonomiplanperioden å avsette
60 mill. kr. i 2020, 115,4 mill. kr. i 2021, 120 mill. kr i 2022 og 126 mill. kr i 2023. Endelig ramme må fastsettes
ved behandling av forprosjekt
10.4.3.14 Fredrik II – ny videregående skole med interkommunal flerbrukshall
Dagens skoleanlegg er i dag på to lokasjoner og det er store utfordringer knyttet til teknisk standard. Skolen er
vedtatt revet og erstattet med nybygg, i tråd med skolebruksplan, FT-sak 6/18. Det ble i FT-sak 112/18 vedtatt å
erverve tomt til ny skole med en kostnad på 93 mill. kr. Tomten reguleres i samarbeid med Fredrikstad
kommune som skal bygge Arena Fredrikstad på tomten. Skolen skal bygges for ca. 1 450 elevplasser med et
bredt utdanningsprogram, foreløpig er det anslått et arealbehov på 17 000 m2. I tillegg skal det bygges et
interkommunalt idrettsanlegg på 8 800 m2. Fylkestinget vedtok i FT-sak 50/18 å legge til grunn ambisiøse
miljømål ved utbygging av skolen.
Det er nylig gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse med syv prekvalifiserte
prosjekteringsgrupper. Vinner av prosjektet ble kåret i slutten av oktober, og det vil deretter bli inngått avtale
om videre prosjektering. Forprosjekt vil bli utarbeidet i perioden oktober 2019 – desember 2020, og prosjektet
blir deretter fremmet til behandling i fylkestinget for endelig vedtak og kostnadsramme. Ferdigstillelse av
prosjektet er så langt planlagt til 2023.
Totalbudsjettet presentert i tabell 14 er et foreløpig estimat. Basert på foreløpige tall er det anslått en
periodisering av budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås avsatt 42 mill. kr i
2020, 225 mill. kr i 2021, 240 mill. kr i 2022 og 180 mill. kr i 2023. Midler til erverv av tomt 93 mill. kr er bevilget,
hvorav 90 mill. kr foreslås rebudsjetteres til 2021. Endelig kostnadsramme må behandles i forbindelse med
forprosjekt.
10.4.3.15 Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad
Sak om interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad er behandlet i FT-sak 5/19 og FT-sak 34/19.
Samlet kostnadsramme for de to prosjektene er foreløpig beregnet til 426 mill. kr. Fylkestinget har godkjent at
det kan inngås avtaler med Sarpsborg og Fredrikstad basert på de foreliggende planer og kalkyler. Østfold
fylkeskommune skal eie de to anleggene og stå for ett sted mellom 85-90 % av investeringsutgiftene og i tillegg
dekke 75 % av de årlige drifts- og vedlikeholdsutgiftene, mens kommunene skal dekke resten med like stor del
for på hver kommune.
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Arbeidet med utarbeidelse av bindende avtale mellom fylkeskommunen, Sarpsborg og Fredrikstad igangsatt,
men det foreligger pr nå enda ikke noe utkast til avtale. De politiske vedtakene som foreligger vil i stor grad
regulere de viktigste hovedpunktene i en slik avtale.
Idrettsanlegget i Fredrikstad er knyttet til utbygging av ny Fredrik II. Hallen skal inneholde to håndballflater,
areal til kampsport, styrketrening, spinning, dansesal, basishall og garderobeanlegg. Totalbudsjettet presentert i
tabell 14 er et foreløpig estimat. Basert på foreløpige tall er det anslått en periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås en avsetning på 26 mill. kr i 2020, 116,9 mill.
kr i 2021 og 100 mill. kr i 2022. Endelig kostnadsramme må behandles i forbindelse med forprosjekt.
10.4.3.16 Askim videregående skole
Deler av bygningsmassen på Askim har et stort vedlikeholdsetterslep. I henhold til skolebruksplan er det
besluttet å rive tre bygg og erstatte disse med nybygg. Utbyggingen omfatter areal for yrkesfag, hovedsakelig
elektro og teknikk og industriell produksjon (TIP) som slås sammen med Mysen videregående skoles avdeling
TIP. Det er anslått et behov for ca. 5 700 m2. Det er inngått prosjekteringskontrakt knyttet til rammeavtaler, og
det er under utarbeidelse forprosjekt, som planlegges fremmet til politisk behandling våren 2020, med planlagt
ferdigstillelse på nyåret 2022.
Totalbudsjettet presentert i tabell 14 er et foreløpig estimat. Basert på foreløpige tall er det anslått en
periodisering av budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås avsatt 90 mill. kr i
2020, 90 mill. kr i 2021 og 63 mill. kr i 2023. Endelig kostnadsramme må behandles i forbindelse med
forprosjekt.
10.4.3.17 Programmering / prosjektering
For å igangsette arealgjennomganger av eksisterende skoleanlegg med tanke på økt kapasitetsutnyttelse og
planlegging av nye skoleanlegg er det behov for midler til programmering og prosjektering. Det foreslås en årlig
avsetning på 10 mill. kr pr. år i økonomiøkonomiplanperioden. I forslaget til årsbudsjettet for 2020 i tabell 14
inngår rebudsjetteringer på 13 mill. kr.
10.4.3.18 Investeringsreserve
Det vil til enhver tid være nødvendig med en investeringsreserve, som følge av uforutsette kostnadsøkninger og
endringer i byggemarkedet. I tillegg er de budsjetterte prosjektene i en utredningsfase og har derfor usikre
kostnadsanslag. Det foreslås en årlig avsetning på 10 mill. kr i økonomiøkonomiplanperioden. I forslaget til
årsbudsjettet for 2020 i tabell 14 inngår re-budsjetteringer på 10 mill. kr.
10.4.3.19 Omrokkeringer alle skoler
Det er behov for midler som kan benyttes til mindre ombygginger ved eventuell flytting av utdanningsprogram
mellom videregående skoler, eller til ombygginger som følge av utvidelse av elevtall i klassene på utvalgte
utdanningsprogram. Det foreslås avsatt 7 mill. kr i 2020, og 2 mill. kr årlig i perioden 2021-2023.
10.4.3.20 Bedre oppfylling
Det gjennomføres tiltak for å øke oppfylling i klassene. Det foreslås avsatt 5 mill. kr i 2020.
10.4.3.21 Utstyr til utbygginger og ombygginger
Byggeprosjekter utført i tidligere Akershus fylkeskommune har løst inventar og utstyr inkludert i
kostnadsrammen i hvert prosjekt. For byggeprosjekter i tidligere Østfold fylkeskommune og Buskerud
fylkeskommune er det en separat inventarpost som blir fordelt på byggeprosjektene basert på behov. Det
foreslås bevilget 28 mill. kr i 2020, 33 mill. kr i 2021 og 15 mill. kr i 2022 og 2023.
10.4.3.22 Utbygginger for økt kapasitet
Det vil være behov for ombygginger/utbygginger både som følge av elevtallsveksten og endringer i
opplæringstilbudet. Dette kan være konkrete tiltak på grunn av endringer i elevtall, endringer i søkermønsteret,
bedre arealutnyttelse eller lov- og forskriftskrav. Mindre ombyggingsprosjekter kan gi en bedre utnyttelse av
eksisterende skoleanlegg, stimulere til pedagogiske forsøk og kan redusere behovet for inngåelse av nye
leieforhold.
De forslåtte avsetningene på dette prosjektet skal i det alt vesentlige dekke anslått behov for bevilgninger til
utbygging av framtidige behov for skolekapasitet og flere elevplasser. Dette er prosjekter som er vedtatte som
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en del av framtidig skolestruktur, men hvor det enda ikke foreligger byggeprogram. Prosjektene er blant annet
vedtatt i FT-sak 113/14 Skolestruktur fase 1, FT-sak 1/16 Skolestruktur fase 2 og 96/17 skolestruktur fase 3, og
FT-sak 19/19 Utbygginger av elevplasser på Nedre Romerike. Kostnadsanslag og periodisering er foreløpig
usikre. Dette gjelder bla. utbygging av Skedsmo videregående skole med 350 nye elevplasser, Lørenskog
videregående skole med 400 nye elevplasser og utvidelse av Jessheim videregående skole med 300 nye
elevplasser. I tillegg er det vedtatt utbygging av ny skole på Fornebu med 1 100-1 200 elevplasser, hvorav
eksisterende elevplasser på Stabekk skal integreres i skolen. Det ble allerede i 2010 ervervet tomt på Fornebu
for ny videregående skole. Planlegging av prosjektene er igangsatt, og byggeprogram for hvert enkelt prosjekt
vil deretter bli fremmet for behandling i fylkestinget. De første sakene planlegges lagt frem våren 2020. Det er
avsatt midler til infrastruktur til enkelte pågående prosjekter, og det er også foreslått avsatt midler til idrettshall
ved Vestby videregående skole.
Våren 2019 er det lagt frem byggeprogram for utbygging av Bleiker videregående skole inkludert inneklimatiltak
og idrettshall, utbygging av Rud videregående skole, ytterligere utbygging av Ås videregående skole bygging av
ny videregående skole i Ski sentrum. Disse prosjektene har egen omtale i økonomiplanen og avsetningene på
prosjektnr. 10301 er redusert i henhold til anbefalt periodisering av de vedtatte prosjektene.
Av tabell 14 fremkommer forslag til avsetninger periodisert i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer
inngår. Det foreslås en avsetning for 2020 på 100 mill. kr, og deretter en avsetning på 117 mill. kr for 2021, 348
mill. kr for 2022 og 590 mill. kr for 2023.
10.4.3.23 Utbygginger og ombygginger som følge av rehabiliteringsbehov
Det er behov for omfattende utbygginger av skoler som følge av stort vedlikeholdsetterslep og store mangler
ved skoleanleggene. I tillegg til prosjekter knyttet til St. Olav, Fredrik II og Askim er det behov for utbygginger
ved Glemmen, Mysen og Halden, og ny flerbrukshall knyttet til Greåker videregående skole. Det er avsatt midler
til prosjektene i økonomiplanperioden 2019-2022. Tall i investeringsoversikten er alle tidligfaseprognoser
(foreløpige plantall) og samtlige vil eventuelt bli justert når forprosjekt foreligger og fylkestinget skal vedta
prosjektenes endelige ramme (bevilgning).
10.4.3.24 Glemmen videregående skole – tilbygg og ombygging, tannklinikk og flerbrukshall
Glemmen videregående skole er lokalisert på fem adresser. Teknisk tilstand for flere bygg er dårlige. Det er
behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for
studiespesialisering. Ombygging og utbygging er planlagt i flere trinn og omfatter følgende elementer: Rivning
av flere eksisterende bygg som holder dårlig standard, nybygg med arealer for studiespesialisering, elektro og
teknikk/industriell produksjon, ombygging av eksisterende bygg for å elevplasser innen studiespesialisering som
skal overføres fra Fredrik II, avslutte kostbare leieforhold i filialer samt erstatte dårlige bygg, og etablere ny
idrettshall til kroppsøving for å dekke hallkapasiteten til nåværende og fremtidig elevtall.
Det er nylig gjennomfør en åpen anbudskonkurranse for prosjektering med snarlig inngåelse av kontrakt.
Forprosjekt planlegges utarbeidet i perioden oktober 2019-desember 2020, med påfølgende politisk behandling
av forprosjekt. Endelig kostnadsramme må vedtas ved behandling av forprosjekt.
10.4.3.25 Mysen videregående skole, ombygging, riving og nybygg
Planlagte tiltak innebærer rivning av flere eksisterende bygg som holder dårlig standard, avvikling av kostbare
leieforhold i filialer, og nybygg for å erstatte avhendet areal. Investeringsbehovet ved skolen er knyttet til nye
arealer for design og håndverk, service og samferdsel og bygg og anleggsfag.
Prosjektet er i tidligfase, skisse og konseptutredning pågår.
10.4.3.26 Halden videregående skole – samling i sentrum
Halden videregående skole er i dag lokalisert på flere steder og det er planlagt å samle skolen i sentrum ved
Porsnes. Areal som i dag har tilhold på Risum er solgt til Halden kommune for 20 mill. kr. jfr FT-sak 7/2018.
Arealet leies per tiden tilbake fra kommunen for 3,4 mill. kr årlig pluss fellesutgifter.
Prosjektet knyttet til Halden er delvis leie av nye arealer, delvis utbygging. Fylkestinget har behandlet
utbyggingen i FT-sak 8/2018, og senest i FT-sak 121/18 “Halden videregående skole – samling i sentrum.
Investeringsbeslutning og leieavtale”, vedtatt 5. desember 2018.
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Det er fremforhandlet og i mars 2019 inngått en leieavtale med Norske Skog/Porsnes utvikling AS for leie av
deres bygg ved Porsnes. Leieforholdet er inngått for 35 år, med en årlig leiekostnad på ca. 15,7 mill. kr. eks.
mva. Leieforholdet omfatter areal til elektrofag, bygg og anlegg, teknikk og industriell produksjon og musikk,
dans og drama. Arealet bygges om hovedsakelig av utleier, delvis av leietaker, med planlagt ferdigstillelse ved
utgangen av 2021.
For å erstatte lokaler som i dag har tilhold på Risum, planlegges det å bygge nye arealer for restaurant og matfag
samt forsterket avdeling. Det er videre inngått avtale om prosjektering av nybygg frem til forprosjekt som
planlegges ferdig i 2022. Endelig kostnadsramme må vedtas med behandling av forprosjekt.
Det vil være behov for økt areal til kroppsøving når skolen samles på Porsnes. Det utredes å leie idrettshall av
Halden kommune.
10.4.3.27 Østfold fylkeskommunale skole
Fylkestinget behandlet i FT-sak 21/17 relokalisering og framtidig bygg for Østfold fylkeskommunale skole. Det
ble besluttet å lokalisere skolen til Kalnes, innenfor en ramme på 30 mill. kr. Utbyggingen erstatter leide lokaler
på Nabbetorp. Prosjektet er i forprosjektfase og legges frem til politisk behandling i 2020.
10.4.3.28 Greåker videregående skole – ny idrettshall
Sak om interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad er behandlet i FT-sak 5/12 og FT-sak 34/19.
Samlet kostnadsramme for de to prosjektene er foreløpig beregnet til 426 mill. kr. Fylkestinget har godkjent at
det kan inngås avtaler med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner basert på de foreliggende planer og kalkyler.
Fylkeskommunen skal eie de to anleggene og stå for ett sted mellom 85-90 % av investeringsutgiftene og i
tillegg dekke 75 % av de årlige drifts- og vedlikeholdsutgiftene, mens kommunene skal dekke resten med like
stor del for på hver kommune.
Idrettshallen har hovedvekt på friidrett med 200 meter løpebane, med håndballbane med heisbare vegger. Det
legges opp til delvis flyttbare og faste tribuner. Prosjektet er i tidlig fase og er under utredning.
Arbeidet med utarbeidelse av bindende avtale mellom fylkeskommunen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner
er igangsatt, men det foreligger pr nå enda ikke noe utkast til avtale. De politiske vedtakene som foreligger vil i
stor grad regulere de viktigste hovedpunktene i en slik avtale.
10.4.3.29 Røyken videregående skole – idrettshall
Røyken videregående skole benytter Røykenhallen til kroppsøving, og hallen er sprengt med hensyn til
kapasitet. I forbindelse med behandling av økonomiplan 2019-2022; FT-sak 89/18, ble det vedtatt å bygge ny
hall knyttet til skolen. Det er inngått avtale mellom Røyken kommune og Buskerud fylkeskommune om at
Buskerud videregående skole kan bygge ny idrettshall på Røyken eiendom sin tomt med en festekontrakt på 99
år. Fylkeskommunen skal bygge og eie hallen til eget bruk. Arkitekt er kontrahert og brukerprosessen er akkurat
påbegynt, fremdriften går som planlagt, og det er varslet ferdigstillelse vår/sommer 2021.
10.4.3.30 Ombygging/tilpasning alle skoler
Det er årlig behov for ombygginger og tilpasninger av skoler som følge av endring i søkermønster med videre.
Det foreslås avsatt 5 mill. kr årlig i økonomiøkonomiplanperioden.

10.4.4 Andre tiltak
10.4.4.1 El-sikkerhetstiltak div. skolebygg
Med bakgrunn i krav om i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), er det behov for et organisert opplegg for kontroll og utbedring av elektriske
installasjoner i skolene. Det foreslås avsatt 4 mill. kr årlig i økonomiøkonomiplanperioden.
10.4.4.2 Brannsikringstiltak div. skolebygg
Det er løpende behov for gjennomgang og utbedring av branntekniske feil og mangler. Det foreslås avsatt 10
mill. kr årlig i økonomiplanperioden.
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10.4.4.3 Energi- og miljøtiltak div. skolebygg
Fylkestinget ønsker mer bruk av fornybar energi (bioenergi og varmepumper) til oppvarming av skoleanleggene.
Videre ønskes en videreføring av satsingen på å redusere energiforbruket i bygningsmassen. Det foreslås avsatt
2 mill. kr årlig i økonomiplanperioden.
10.4.4.4 HMS – diverse skolebygg
I denne posten inngår blant annet kortsiktige sanerings- og utbedringsbehov som begrunnes i de behov som ble
skissert i Skolebruksplanen og prioriteres etter vedlikeholdsplanen som er utarbeidet. I tillegg vil midlene bli
brukt til saneringstiltak. Midlene benyttes i vesentlig grad til ventilasjonsarbeid, brannverntiltak, talevarsling,
sikkerhetsarbeid for elektrisitet og ENØK-arbeid ved de videregående skolene. Det legges også opp til
implementering av fornybar energi, i hovedsak installasjon av varmepumper, for å erstatte fossilt brensel med
mer miljøvennlig energi ved de videregående skolene. Disse varmepumpeprosjektene er så omfattende at det
må tas som egne investeringer over budsjettet.
Av tabell 14 fremkommer forslag til avsetninger til HMS-tiltak periodisert i økonomiplanperioden hvor
rebudsjetteringer inngår. Det foreslås avsatt 29,1 mill. kr i 2020 og 2021, 28,6 mill. kr i 2022 og 29 mill. kr i 2023.
10.4.4.5 Oppgradering/inneklima
Det er prioritert midler til oppgradering og inneklima alle skoler. Det foreslås avsatt 16 mill. kr årlig i
økonomiøkonomiplanperioden.

10.4.5 Tiltak/behov utover avsetninger i økonomiplan

Akershus fylkeskommune har registrert flere behov på skoler, som så langt ikke er omtalt i tidligere
økonomiplaner, og som heller ikke er endelig utredet eller politisk behandlet.
Nedenfor redegjøres for prosjektene og status:
10.4.5.1 Rælingen videregående skole
Inneklimatiltak; Inneklima ved skolen er lite tilfredsstillende. Det er utarbeidet et byggeprogram med to
alternativer, og oppsummering av byggeprogrammet er mottatt fra AFK eiendom FKF. Det gjenstår å utarbeide
en politisk sak. Kostnadsrammen for tiltaket er avhengig av når vi får gjennomført prosjektet med hensyn til
beregnet prisstigning. De to alternativene er beregnet til hhv ca. 120 mill. kr for alternativ 1 og 150 mill. kr for
alternativ 2.
10.4.5.2 Hvam videregående skole
Nytt grisefjøs og melkerobot/oppgradering av kufjøs. Det ble i FT-sak 14/18 vedtatt å utarbeide et nytt
byggeprogram og fremme dette til politisk behandling. Det er utarbeidet byggeprogram og oppsummering av
byggeprogrammet er mottatt fra AFK eiendom FKF. Det gjenstår å utarbeide politisk sak. Kostnadsrammen for
tiltakene er avhengig av når prosjektet kan gjennomføres, med hensyn til beregnet prisstigning. Bygging av
grisefjøs er beregnet til ca. 57 mill. kr og tiltak knyttet til melkerobot og oppgradering er beregnet til ca. 15 mill.
kr.
10.4.5.3 Kjelle videregående skole
Det er utført en tilstandsanalyse og tilstandsrapport for låven ved skolen. Dagens lokaler er av dårlig standard,
tillegg til at deler av opplæringen foregår i leid paviljong. Det er sendt bestilling på bistand til AFK eiendom FKF
for utarbeidelse av bygg som kan erstatte kondemnable bygg og paviljong i august 2019. Prosjektet er i tidligfase
og det foreligger derfor ikke anslag på kostnader på nåværende tidspunkt.
10.4.5.4 Strømmen videregående skole
Det er gjennomført en tilstandsanalyse med hensyn til brann/rømning og det er tidligere bevilget 22,5 mill. kr til
gjennomføring av tiltak. Det er pålegg om å gjennomføre tiltak i løpet av 2021. Det er i tillegg behov for å gjøre
en arealanalyse av skolen og dette er igangsatt høsten 2019 i henhold til FT-sak 19/19. Prosjektet er i tidligfase
med hensyn til arealanalyse og det foreligger derfor ikke anslag på kostnader på nåværende tidspunkt.
10.4.5.5 Lillestrøm videregående skole
Det er de senere år gjennomført utvidelse av Lillestrøm videregående skole til 850 elevplasser. Skolen har to
små gymsaler og forholdene er ikke tilfredsstillende. Det er tatt initiativ overfor Skedsmo kommune for et mulig
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samarbeid, men så langt har ikke dette vært et alternativ. Saken bør utredes videre med sikte på etablering av
ny idrettshall.
10.4.5.6 Nesbru videregående skole
Det pågår et ombyggingsprosjekt og et inneklimaprosjekt ved skolen. Det er tidligere bevilget 45 mill. kr til
prosjektet, hvorav 30 mill. kr i investering og 15 mill. kr i vedlikeholdsmidler. AFK eiendom FKF har meldt at det
kan være behov for midler til å gjennomføre inneklimatiltak for hele bygg A. Foreløpig beregning er anslått til ca.
18 mill. kr.
10.4.5.7 Behov for øvrige tiltak i Buskerud
Det foreligger flere behov for prosjekter i Buskerud som så langt ikke er prioritert i økonomiplan, og hvor
prosjektene er i tidlig fase og det ikke foreligger nødvendige utredninger. Dette omfatter blant annet
rehabiliteringsbehov og nye elevplasser. Det foreligger også nyere vedtak i fylkesting som må følges opp.
10.4.5.8 Senter for kreativitet, innovasjon og bærekraft i lokalene til gamle Strømsø vgs.
Fylkestinget vedtok i FT-sak 81/18 at bygningen til tidligere Strømsø videregående skole tilordnes Drammen
videregående skole, med sikte på å etablere et senter for kunst, kultur og innovasjon ved Drammen
videregående skole. Prosjektet inneholder også etablering av 180 nye elevplasser. Fylkesrådmannen
gjennomførte ytterligere utredninger og saken ble på ny behandlet i FT-sak 48/19 og fikk følgende vedtak:
1.
2.

Ombygging av gamle Strømsø videregående skole til Senter for kreativitet, innovasjon og bærekraft
innarbeides i økonomiplanen for Viken 2020-2023.
Fylkesrådmannen gis mandat til å inngå ny kontrakt med Buskerud bildende kunstnere om leie av
lokaler i 3. etasje til Strømsø atelierfellesskap i tråd med vilkårene i nåværende kontrakt. Kontrakten
skal ta høyde for at kunstnerne må flytte ut av lokalene når en fremtidig renovering av bygget skal
gjennomføres, med en oppsigelsesfrist på 6 mnd.

Det er besluttet at arealene skal bli en del av Drammen videregående skole som en egen lokasjon. Foreløpige
kostnader er estimert til 118-138 mill. kr, men dette er ikke kvalitetssikret. Det bør utarbeides et byggeprogram
med kostnadskalkyler før det tas endelig stilling til prosjektet. Prosjektet gir 180 nye elevplasser, noe som er
nødvendig når Svelvik blir en del av Viken og nye Drammen kommune, og for å møte elevtallsvekst.
10.4.5.9 Skole i tilknytning til nytt sykehus på Brakerøya
Vinteren 2017 gikk Buskerud fylkeskommune i dialog med Vestre Viken HF om mulighetene for samlokalisering
av nytt sykehus på Brakerøya i Drammen/Lier og bygging av en ny videregående skole, dvs. enten ved bygging
eller leie. Lokasjonen er i utgangspunktet tenkt innlemmet i bygningsmassen til fremtidige Drammen Helsepark
som er kun få meter fra det nye sykehuset på Brakerøya. Intensjonsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og
Drammen Helsepark AS ble signert i oktober 2018. Planene er videre utviklet, og våren 2019 ble det inngått en
samarbeidsavtale mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune. FTsak 47/19 Samarbeidsarena Brakerøya for skole i sykehus Brakerøya ble vedtatt i fylkestinget i juni 2019, og det
ble vedtatt at samarbeidet legges til grunn for videre utredning og prosjektering.
•
•
•
•
•
•
•

Siktemålet for prosjekter at en samlokalisering med nytt sykehus, helseklyngen og USN skal gi
betydelige synergieffekter:
Opplæring for ulike grupper i samme lokaler, som gir dynamikk og differensiert opplæring. Lokalene vil
være tilpasset utviklingen i arbeidslivet
Samarbeid med virksomheter i umiddelbar nærhet, som vil være med på å bidra til relevant praksis og
karriereveiledning for elever.
Markedsføring og omdømmebygging av yrkesfag generelt og helsefag spesielt.
Yrkesretting og relevans; samarbeid gir god mulighet for å gi mer relevant opplæring i deler av utvalgte
fellesfag.
Tettere kontakt mellom instruktør og lærer legger til rette for kompetanseoverføring mellom skole og
arbeidsliv.
Rekruttering til fagområder hvor arbeidslivet har et uttalt behov for fagarbeidere.

En eventuell ny skole i tilknytning til nytt sykehus på Brakerøya vil være underlagt en lang prosess. Prosjektet har
så langt kommet for kort til å kunne si noe bestemt om kostnadsnivå eller konsekvenser prosjekter har for de
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andre videregående skolene i distriktet. Prosjektet må utredes videre før beslutning kan tas. Det er i
driftsbudsjettet til sentraladministrasjonen avsatt midler til fortsatt prosjektering/utredninger slik at prosjektet
ikke stopper opp. Endelig beslutning om prosjektet må tas av nye Viken fylkeskommune.
En eventuell lokalisering av helse og oppvekstfag til sykehuset vil tilføre mange nye elevplasser. Dette må ses i
sammenheng med øvrige skoler.
10.4.5.10 Videreutvikling av Lier vgs
Dette prosjektet må ses i sammenheng med eventuell ny skole i tilknytning til nytt sykehus. Hvis prosjektet skole
i nytt sykehus blir gjennomført, vil det bli flyttet opplæringstilbud og elever fra Lier videregående skole og
eventuelt andre skoler i Lier og Drammen, til den nye skolen. Det må da utredes hvilken konsekvens dette har
særlig for Lier videregående skole. For eksempel har Lier videregående skole to bygg, bygg E og bygg F som er i
svært dårlig forfatning. Hvis det bygges skole i nytt sykehus vil det være naturlig at disse to byggene rives. Hvis
det ikke blir ny skole i nytt sykehus, vil det være naturlig å utrede om byggene skal erstattes. Avventes inntil
skole i nytt sykehus er utredet.
10.4.5.11 Røyken videregående skole
Røyken videregående skole har høyt elevtall i forhold til skolens areal, noe som går utover undervisning og miljø.
Det er imidlertid for tidlig å fatte vedtak om tiltak. Eventuelle tiltak er bl.a. avhengig av hvordan elevfordelingen i
nye Viken fylkeskommune vil bli, særlig hensyntatt de to videregående skolene i nåværende Asker kommune og
at Asker, Røyken og Hurum kommuner slår seg sammen til en kommune fra 01.01.2020.
10.4.5.12 Ål videregående skole
Skolen har behov for å bygge om deler av hovedbygget for å bedre elevenes psykososiale skolemiljø, inkludert
felles kantine med ansatte. Det er gjennomført noen utredninger på et tidlig stadium. Behovene må
programmeres og utredes nærmere før behov er endelig avklart og eventuelt kan fremmes til politisk
behandling. Fylkestinget vedtok i sak 40/19 revidert økonomiplan å bevilge 0,250 mill. kr til videre utredning.
10.4.5.13 Kroppsøvingskapasitet i Lier og i Drammen
Drammen videregående skole
Fylkeskommunen har en vesentlig risiko for kroppsøvingskapasitet ved Drammen videregående skole, da
Drammen kommune kan si opp avtalen i Drammenshallen med 12 måneders varsel. Det bør utredes ulike
alternativer for å løse disse utfordringene.
Lier og St. Hallvard videregående skoler
Kroppsøvingskapasiteten i Reistad Arena er fullt utnyttet. Lier videregående skole har fra høsten 2020 behov for
mer halltid til kroppsøving for dekke elevens behov for kroppsøving. St. Hallvard videregående skole ønsker mer
halltid, men det er foreløpig ikke et strengt nødvendig behov. Elevveksten i Lier fremover tilsier flere elever ved
St Hallvard og Lier videregående skoler og økt behov for halltid til kroppsøving i årene som kommer. Reistad
Arena har planer klare for utbygging, men er avhengig av leieavtaler med blant annet fylkeskommunen for å øke
hallkapasiteten.
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11 Planlegging og analyse
Fylkesrådsområdet omfatter Vikens oppgaver innen folkehelse, miljø, kommunal planlegging og regional
planlegging. Gjennom samhandling med de andre rådsområdene, fylkesrådsleders kontor og Vikens eksterne
samarbeidspartnere og et helhetlig arbeid bidrar fylkeskommunen til
•
•
•
•
•

at FNs bærekraftsmål er en premiss i samfunnsplanleggingen lokalt og regionalt
at den regionale planleggingen blir et sentralt verktøy for fylkeskommunen som regional
samfunnsutvikler
å støtte kommunene i lokal samfunnsutvikling gjennom å delta i den kommunale planleggingen
å samordne folkehelsearbeidet lokalt og regionalt og være en pådriver for en god folkehelse i regionen
å være en pådriver for en helhetlig og bærekraftig forvaltning av miljø- og naturressurser i regionen

11.1 Nøkkeltall
Rådsområde Planlegging har virkemidler som virker i samspill med særlig kommuner, regional stat og
organisasjoner, og med virkemidler i øvrige rådsområder. Måloppnåelse for rådsområdet vil derfor først og
fremst kunne følges opp gjennom aktivitetsmål framfor konkrete resultatmål i form av nøkkeltall.

11.2 Innsatsområder
For at Viken fylkeskommune skal lykkes som regional samfunnsutvikler og for at regionen når FNs bærekraftmål
ligger flere av virkemidlene for å nå det i rollen som regional planmyndighet, som samordner og pådriver på
folkehelseområdet, som samordner og myndighet på miljøområdet, i veiledning til kommunene og i partnerskap
med lokale og regionale aktører i Viken.

11.2.1 Å sette strategisk retning: Felles plandokument for Vikensamfunnet

Regional planlegging er et viktig verktøy for fylkeskommunen som samfunnsutvikler. Fylkeskommunen skal ta
initiativ til, og lede, partnerskapsbaserte planprosesser i regionen.
FNs bærekraftsmål er grunnleggende premiss for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i regionen. Viken
fylkeskommune vil ta en ledende rolle i å realisere FNs bærekraftsmål i samfunns- og arealplanleggingen
regionalt og lokalt.
Regional planstrategi for Viken er et felles plandokument for regionen. Kommuner, statlige etater, næringslivet,
arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner, kulturlivet, institusjoner og innbyggere inviteres til å aktivt delta i å
skape felles, helhetlige mål, strategier og tiltak for å få en bærekraftig utvikling for Vikensamfunnet.
Fylkeskommunen har utviklet et kunnskapsgrunnlag om Vikensamfunnet med utgangspunkt i
bærekraftsmålene. Kunnskap om Vikensamfunnets utfordringer, fortrinn og utviklingsmuligheter skal bidra til
målrettet innsats for å oppfylle bærekraftsmålene.
Det er flere innsatsområder som er sentrale for planlegging og analyse:
•

•

•
•
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Viken skal være et attraktivt fylke å bo i, arbeide og besøke. Viken fylkeskommune skal bidra til
bærekraftig utvikling og bli et foregangsfylke innen klima, miljø og naturforvaltning. Befolkningsveksten
skal primært skje i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. Viken fylkeskommune skal
bidra til god folkehelse og ha et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse.
Viken fylkeskommune skal gi elever/lærlinger og studenter en kompetanse som gjør dem godt
kvalifisert for videre studier og dagens og fremtidens arbeidsliv. Flere skal fullføre og bestå
videregående opplæring med best mulig resultat.
Viken fylkeskommune skal bidra til økt verdiskaping og et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i
fylket der det er godt tilrettelagt for innovasjon, kompetansebygging og samhandling.
Viken skal ha en infrastruktur som sikrer framkommelighet og sikkerhet i trafikken, miljøvennlig
transport som bidrar til attraktive byer og bygder
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•

Fylkeskommunen skal lede det regionale partnerskapet i Viken og ha et aktivt og vitalt fylkesting med
legitimitet i befolkningen. Tjenesteproduksjonen utvikles, samordnes og drives kostnadseffektivt i tråd
med politiske vedtak og prioriteringer.

Dette betyr bl.a. følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional planstrategi utarbeides i partnerskap med Vikensamfunnet og setter samfunnsmål for
utviklingen av regionen basert på FNs bærekraftsmål
Har et kunnskapsgrunnlag om Vikensamfunnet bygd på FNs bærekraftsmål
Utvikle lokale og regionale indikatorer for oppfølging av FNs bærekraftsmål
Utvikle verktøy og metoder for å integrere FNs bærekraftsmål i samfunns- og arealplanleggingen i
Viken
Sikre god dialog og samordning om regionale planprosesser og oppfølging av de regionale planene med
kommunene, regional stat og andre
Planveiledning og tidlig plandialog i kommunale planprosesser og tilrettelegge regionalt planforum for
effektive kommunale planprosesser
Attraktiv partner med kommunene i by- og stedsutvikling i regionen
Har oversikt over folkehelsen i regionen og fremme god folkehelse hos innbyggerne i Viken i samarbeid
med kommunene, regional stat og organisasjoner
Utvikle og ta i bruk metoder og verktøy for innbyggermedvirkning, samt utvikle modeller for samstyring
og partnerskap i den regionale planleggingen
Være en pådriver, samordner og kunnskapsleverandør i forvaltningen av miljø- og naturressursene i
regionen
Være kunnskapsleverandør internt i fylkeskommunen og til kommunene
Delta i arbeidet med utvikling av helhetlige virkemidler og tverrfaglig samordning og utviklingsarbeid
med nytt plan- og styringssystem
God dialog og samhandling med kommunene, stat, næringslivet, arbeidslivets parter, frivillige
organisasjoner, kulturlivet, institusjoner og innbyggere
Pådriver for samordnet areal- og transportplanlegging

11.2.2 Regional samordning og mobilisering

Samfunnsutviklingen i Viken må tilpasses regionale og lokale utfordringer, forutsetninger og fortrinn. Aktiv
dialog og samarbeid med kommunene for å få en helhetlig utvikling lokalt og regionalt er avgjørende for å
lykkes.
Miljøutfordringene er globale. Miljø, natur og klima er en forutsetning, og en grunnmur, for en bærekraftig
utvikling. Fylkeskommunen vil ta initiativ til en regional og samordnet forvaltning av miljø- og naturressurser i
regionen. Viken blir landets befolkningsmessig største region hvor presset på arealer og naturressurser er stort.
Regionen har et naturmangfold som fylkeskommunen skal bidra til å ivareta. Viken vil ta en regional rolle som
kompetansebygger og kunnskapsressurs for kommunene for å redusere presset på naturgrunnlaget over tid.
Fylkeskommunen skal bidra til å utvikle felles målsettinger og tiltak for folkehelsearbeidet og sosial bærekraft på
tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Regional utvikling for å utjevne sosiale ulikheter i helse forutsetter en
mobilisering og koordinering av kunnskap, kompetanse og ressurser som finnes i privat sektor, offentlig sektor,
akademia og frivillige organisasjoner. Fylkeskommunen mobiliserer de ulike aktører gjennom for eksempel
møteplasser og nettverk.
Fylkeskommunen skal ha en aktiv dialog med Vikensamfunnet og skal etablere gode møteplasser knyttet til
medvirkning og samarbeid i den regionale og kommunale planleggingen, i folkehelse- og miljøarbeidet. Dette
ansvaret vil bli særlig tydelig i fylkeskommunens første driftsår i 2020, hvor Viken skal utarbeide regional
planstrategi. Både selve prosessen og resultatet fra planstrategien vil gi viktige føringer for hvordan samarbeid
og møteplasser vil utvikles i det nye fylket.

11.2.3 Nye oppgaver

I tråd med Fellesnemdas grunnlag beskrives kort nye ansvarsområder som er lagt til rådsområdet.
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11.2.3.1 Generell innbyggermedvirkning
Innbyggerne i Viken skal føle tilknytning til det nye fylket og skal oppleve at de er en ressurs i
samfunnsutviklingen. Samskaping skal trekke innbyggerne med i regionale prosesser hvor de opplever at de har
en reell påvirkning på og er en del av løsningen på samfunnets utfordringer. Fylkeskommunen har også en
vesentlig rolle i å ivareta barn og unge i disse prosessene. Innbyggermedvirkning bidrar til at innbyggerne deltar
i demokratiutviklingen og gis mulighet til aktivt medborgerskap. Rådsområdet skal bidra til å utvikle
innbyggermedvirkningen i regionen.
11.2.3.2 Universell utforming
Intensjonen med universell utforming er å sette mennesket i sentrum. Det handler om å skape attraktive,
inkluderende og mangfoldige samfunn. Deltakelse i samfunnets aktiviteter skal være mulig uavhengig av livsfase
og funksjonsevne. Dette stiller krav ikke bare til utformingen av det fysiske miljøet, tjenester og lokalisering av
funksjoner, men også til tenkemåter, holdninger og politiske prioriteringer. Arbeidet med universell utforming
er således flerdimensjonalt, og krever en helhetlig tilnærming på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
Rådsområdet vil utvikle regionens arbeid med universell utforming og ta en koordinerende rolle, både internt i
fylkeskommunen og med våre partnere i Vikensamfunnet.
11.2.3.3 Natur- og artsmangfold
Fylkesrådet ønsker å styrke regionens ivaretakelse av naturmangfold og oppfyllelse av nasjonale mål for naturog artsmangfold. Det har vært uttrykt gjennom en rekke vedtak i de respektive fylkeskommunene de siste årene
angående både naturrestaurering, biologisk mangfold, svartelista og rødlista arter og kunnskapsinnhenting. Det
er en naturlig regionalpolitisk rolle å bidra til regional samordning og mobilisering for naturmangfoldet, selv om
både Fylkesmannen og kommunene har flere konkrete ansvarsområder knyttet til forvaltningen. Den regionale
samordningen bør gjøres gjennom å innhente kunnskap om natur-/biomangfoldet i regionen, bygge nettverk og
møteplasser for deling, utvikle regionale prosjekter i samarbeid med f.eks. kommuner, forskningsmiljøer,
organisasjoner, forvalte tilskuddsordninger og gi faglig bistand i naturforvaltning, planprosesser,
plansaksbehandling, til kystsoneforvaltningen og fylkeskommunale investeringsprosjekter.
11.2.3.4 Nye oppgaver overført til fylkeskommunen i regionreformen
Rusmiddelforebyggende arbeid
Statlig tilskuddsordning til kommunalt rusmiddelforebyggendearbeid overføres fra 1.1.2020 fra Fylkesmannen til
fylkeskommunene. Tilskuddsordningen skal bidra til at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et
helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud i kommunene.
11.2.3.5 Regionale planer og temastrategier
Planlegging og analyse har betydelige oppgaver knyttet til oppfølging av flere regionale planer med
handlingsprogrammer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fylkesplan for Østfold
Regionale planer for vannforvaltning i vannregionene Glomma, Vest-Viken og Sogn og Fjordane
Regional planer for fjellområdene Hardangervidda, Nordfjella – Raudfjell og Norefjell - Reinsjøfjell
Regional kystsoneplan for Østfold
Regional plan for folkehelse i Østfold
Fylkesdelplan barn og unge (Østfold)
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Regional plan for areal og transport i Buskerud
Areal- og transportplan for Buskerudbyen 1 (gjelder retningslinjer for arealplanleggingen)
Regional plan for handel, service og senterstruktur (Akershus)
Regional plan for masseforvaltning i Akershus

I 2020 vil følgende regionale planprosesser pågå:
•
•
1

Regional planstrategi for Viken
Regional plan for Ringeriksregionen

Gjelder arealdelen av den regionale planen
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•
•

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden
Rullering av regional vannforvaltningsplan for vannregion Innlandet - Viken

Rådsområdet støtter også opp om gjennomføring av regionale planer og temastrategier som ligger i de øvrige
rådsområdene.

11.3 Driftsbudsjett
Driftsbudsjettet er delt inn i fem budsjettansvar:
Tabell 20: Driftsbudsjett planlegging og analyse
Planlegging og analyse
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Fylkesråd planlegging

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

1 900

1 900

1 900

1 900

Folkehelse

40 065

40 065

40 065

40 065

Kommunale planer

18 920

18 920

18 920

18 920

Miljø

16 299

16 299

16 299

16 299

Samfunnsplanlegging

25 656

21 333

21 347

21 212

0

-770

-1 216

-3 071

102 839

97 747

97 316

95 326

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum planlegging

113 734

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

11.3.1 Fylkesråd planlegging og analyse

Budsjettposten inneholder lønn- og driftskostnader til fylkesdirektøren, samt noen felleskostnader for hele
rådsområdet.
Rådsområdet er tilført 4 nye stillinger til kommunale planer, folkehelse og miljø. Dette er finansiert ved
overføring fra andre rådsområder med 3,9 mill.kr. Rådsområdet er også tilført 3 helt nye stillinger til kommunale
planer med utgift på 2,7 mill. kr, begrunnet bl.a. med nye kommuner i Viken. Det er også satt av 4 mill. kr i 2020
til utarbeidelse av regional planstrategi og oppfølging av handlingsplaner, og i alt 0,7 mill. kr 2020 – 22 til
delfinansiering av EU-prosjektet Smart Edge.
Det er i budsjettet ikke tatt hensyn til henstillingsvedtak fra dagens fylkeskommuner, f.eks. om
bie/innsektvennlig fylke og handlingsplan mot plastavfall i vann/hav

11.3.2 Folkehelse

Avdelingen er sentral pådriver og samordner for fylkeskommunens ansvar etter folkehelseloven og for å bidra til
lokal og regional samordning på folkehelseområdet. Dette krever godt samarbeid internt og også med ressurser
fra andre rådsområder som utdanning og kompetanse, kultur, næring og infrastruktur. Arbeidet krever også
godt samarbeid med kommunene, statlige aktører regionalt og nasjonalt, samt organisasjoner og frivillige.
Prioriteringer følger av vedtatte regionale planer og strategier fra de tre fylkeskommunene. Flere av disse viser
at folkehelsearbeidet er nært knyttet til innsats også fra andre rådsområder. Det er forskjellig nivå på
virkemiddelapparatet og på sikt er det behov for å se på en felles tilnærming av dette. Det er også ulikt hvordan
de tre fylkeskommunene har organisert partnerskap og samarbeid med kommunene og andre. I 2020 er det
behov for å vurdere hvordan Viken best kan videreføre samarbeid med disse. Budsjettposten inneholder
videreføring av det folkehelsearbeidet som er utført i de tre fylkeskommunene tidligere, bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
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Partnerskap med kommuner og frivillige organisasjoner om folkehelsearbeid
Avtaler med andre eksterne partnere
Regionale folkehelsemidler
Meningokokkvaksine for elever fra Buskerud
Skoler som nærmiljøarenaer
Regionale utviklingsmidler
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•

Forvaltning av nasjonale midler innen folkehelse

I henhold til vedtatte budsjetter i dagens fylkeskommuner er det midler meningokokkvaksine for elever fra
Buskerud, men ikke fra Østfold og Akershus.

11.3.3 Kommunale planer

Fylkeskommunen har som regional planmyndighet en vesentlig rolle for å bidra til lokal og regional
samfunnsutvikling ved å delta i kommunal samfunns- og arealplanlegging. Avdeling for kommunale planer har
en sentral rolle i å bidra til dette gjennom planveiledning og plansaksbehandling. Kommunene etterspør
veiledning og kompetanse for implementering av FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging og Viken
fylkeskommune kan her spille en sentral rolle for å få god lokal implementering av bærekraftsmålene.
Plansaksbehandlingen er en oppgave som innebærer tett samordning med fylkeskommunens mange ulike
roller, forvaltnings- og myndighetsoppgaver. Dette løses ved tett samordning mellom alle rådsområdene. De tre
fylkeskommunene har hatt ulik praksis i plansaksbehandlingen og i 2020 er det behov for å utarbeide en felles
praksis for Viken.
By- og tettstedsutvikling er et virkemiddel for vekst og utvikling i hele fylket og for å skape attraktive og levende
lokalsamfunn. Fylkeskommunen driver nettverk for kompetanseutvikling i kommunene og samarbeid med både
kommuner, forskningsinstitusjoner og næringsaktører m.v. i regionen for å bidra til et godt lokalt arbeid.
Budsjettet inneholder lønns- og driftskostnader til avdelingen samt noe midler til samarbeid med kommunene.
Budsjettet inneholder også tidligere midler fra Akershus til by- og tettstedsutvikling.

11.3.4 Samfunnsplanlegging

Avdelingen er sentral for å lykkes med at regional planlegging blir er godt verktøy for fylkeskommunen som
samfunnsutvikler for regional samordning. Dette krever et ustrakt samarbeid internt med alle rådsområdene,
fylkesrådsleders kontor og fylkeskommunens mange eksterne samarbeidspartnere. I 2020 vil dette i hovedsak
være prioritert gjennom utarbeidelse av ny regional planstrategi for Viken hvor langsiktige utviklingsmål for
Vikensamfunnet skal fastsettes. De tre fylkeskommunene har ulike regionale planer og et viktig arbeid i den
regionale planstrategien er å få regionale planer tilpasset Vikens behov.
Fylkeskommunen er også en betydelig kunnskapsleverandør for kommunal sektor og utarbeider statistikk og
analyser for fylkeskommunens egne tjenester og for kommunene.

11.3.5 Miljø

Fylkeskommunen er en del av miljøforvaltningen gjennom myndighetsoppgaver innen vannforvaltning, vilt- og
innlandsfiskeforvaltning. Avdelingen følger opp fylkeskommunens myndighetsoppgaver og er en pådriver for en
helhetlig og bærekraftig forvaltning av miljø- og naturressurser i regionen. Oppfølging av natur- og
miljøressursene skjer også gjennom samarbeid med andre rådsområder som Infrastruktur, Kultur og Næring.
Budsjettet er en videreføring av budsjettene fra de tre fylkeskommunene. Budsjettet skal dekke lønns- og
driftskostnader til ansatte, samt tiltak innenfor følgende temaer:
•
•
•
•
•

Forvaltning av vilt
Forvaltning av innlandsfisk og innlandsvassdrag
Gjennomføre arbeidet i vannregion Innlandet – Viken og for grensevassdragene og følge opp de
regionale vannforvaltningsplanene¨
Miljøsamarbeid med kommunene og andre
Naturrestaurering

Viken fylkeskommune vil i løpet av 2020 kunne etablere egen ressurs innen geologi og mineraler når
samarbeidsavtalen om felles regiongeolog med Vestfold-Telemark fylkeskommune avsluttes.
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12 Infrastruktur
Rådsområdet Infrastruktur har oppgaver innen mobilitet, vei, veipakker, kollektivtransport, luftfart/infrastruktur, sjøtransport/ferge/havn og bredbånd. Rådsområdet har oppgaver knyttet til utvikling og
vedlikehold av fylkesveier, som blant annet tidligere har blitt ivaretatt av sams veiadministrasjon i Statens
vegvesen. Rådsområdet finansieres blant annet av bypakker som har mål å kutte utslipp og styrke kollektiv,
sykkel og gange. Rådsområdet arbeider med strategisk planlegging og organisering av kollektivtrafikken og
samarbeider med nasjonale myndigheter om togtilbudet. Rådsområdet bidrar til utvikling av transportløsninger
som er tilpasset for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og forvalter transportløyver.

12.1 Bakgrunn for budsjettforslaget
Sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus til Viken omfatter også at ytterligere tre kommuner, Lunner,
Jevnaker og Svelvik, inngår i den nye fylkeskommunen. Samtidig gjennomføres overføring av sams
vegadministrasjon til fylkeskommunene. Overføringen innebærer at oppgaver tilsvarende i overkant av 300
årsverk overflyttes fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune. Prosessen er per ultimo november ikke
sluttført, og det er fortsatt usikkert hvor mange ansatte som overføres fra Statens Vegvesen til Viken
fylkeskommune.
Fellesnemda for Viken har vedtatt at dagens planverk med tilhørende virkemidler gjelder inntil ny politikk er
vedtatt (sak 113/18). Forslaget til økonomiplan og budsjett 2020 for rådsområde Infrastruktur er derfor basert
på vedtatte planer og føringer fra Østfold, Buskerud og Akershus, og bygger på handlingsprogrammene for
samferdsel for disse fylkeskommunene. Dette innebærer at litt ulike mål og prioriteringer ligger til grunn for
budsjettforslaget. Omtalen av budsjettforslaget er med dette som utgangspunkt i noen grad inndelt etter
dagens fylkeskommuner.
Viken fylkeskommune omfatter tre bypakker/bysamarbeid; Oslopakke 3/Bymiljøavtale for Oslo og Akershus,
Bypakke Nedre Glomma, og Buskerudbysamarbeidet. Gjennom bypakkene tilføres rådsområde Infrastruktur
eksterne midler i form av bompengeinntekter og belønningsmidler, som kommer i tillegg til fylkeskommunens
ordinære bevilgninger.Det er gjennom bypakkene fastlagt føringer for hvordan bompengeinntekter og
belønningsmidler kan benyttes, og en sentral føring er at de må benyttes innen bypakkenes avtaleområde. For
Oslopakke 3/Bymiljøavtale for Oslo og Akershus er avtaleområdet dagens Akershus fylkeskommune og Oslo
kommune, og en fordelingsnøkkel som innebærer at 40% av midlene skal benyttes til prosjekter og tiltak i
Akershus ligger til grunn. For Bypakke Nedre Glomma er avtaleområdet Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, og
for Buskerudbysamarbeidet er avtaleområdet kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker (inngår pr. 1.1.2020 i
Drammen), Øvre Eiker og Kongsberg.
I budsjettforslaget for 2020 er bymiljøavtalen for Oslo og Akershus lagt til grunn. Det er fremforhandlet en
byvekstavtale for Oslo og Akershus som forventes å tre i kraft i løpet av 2020, og den vil da erstatte gjeldene
bymiljøavtale. Tre kommuner i Akershus (Nordre Follo, Lillestrøm og Bærum) vil tre inn som nye parter i
byvekstavtalen.
Økonomiplanen inneholder i liten grad omtale av konkrete tiltak og prosjekter. Vedlegg 2 gir oversikt over
budsjetterte investeringsprosjekter i planperioden. Øvrig oversikt over planlagte tiltak og prosjekter, samt
nærmere omtale av mål, prioriteringer og satsingsområder finnes i handlingsprogrammene for samferdsel for
hhv Østfold, Buskerud og Akershus.

12.2 Nøkkeltall
12.2.1 Fylkesveier

Viken fylkeskommune vil samlet ha ansvar for ca 5355 km fylkesvei og ca 600 km gang- og sykkelvei. I Buskerud
er det ca 1830 km fylkesvei, samt ca 120 km gang- og sykkelvei. I Østfold er det 1697 km fylkesvei og 204 km
gang- og sykkelvei, og i Akershus 1827 km fylkesvei og ca 275 km gang- og sykkelvei.
KOSTRA-tall viser at Akershus fylkeskommune i 2018 har hatt den høyeste kostnaden til drift og vedlikehold pr.
km fylkesvei av alle fylkeskommuner. Høye kostnader til drift og vedlikehold pr. km fylkesvei kan ses i
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sammenheng med at Akershus fylkeskommune er et geografisk lite fylke, med stor trafikkbelastning og
tilhørende slitasje på veiene, noe som medfører behov for mer vedlikehold. Buskerud og Østfold
fylkeskommuners utgiftsnivå ligger omtrent som for landet uten Oslo.
Tabell 21: Brutto driftsutgifter i kr pr. km fylkesvei

Brutto driftsutgifter i kr pr. km fylkesvei
Akershus
Buskerud
Østfold
Landet uten Oslo

2018
351 138
242 427
178 278
202 388

Kilde: KOSTRA

12.2.2 Kollektivtrafikk
Tabell 22: Årlige reiser pr. 1000 innbyggere, bilruter

Årlige reiser pr. 1000 innbyggere, bilruter
Akershus
Buskerud
Østfold
Landet uten Oslo

2015
82 546
40 381
26 166
55 835

2016
89 000
41 094
26 118
57 367

2017
96 649
42 338
26 246
61 522

2018
99 230
43 049
32 272
63 156

Kilde: KOSTRA
Akershus-, Østfold og Buskerudbeboerne reiste mer med buss i 2018 enn året før. Veksten i reiser med buss var
på 5,6 prosent.
Østfold hadde høyest netto driftsutgifter til kollektivtransport per reise i 2018. Høyere kostnader til
kollektivtransport kan sees i sammenheng med at Østfold og Buskerud er geografisk spredte fylker, noe som
medfører behov for mer kjøring.
Akershus utgifter til drift av kollektivtransport finansieres også med eksterne midler fra belønningsordningen og
Oslopakke 3. Disse eksterne midlene inngår ikke i KOSTRA-tallene. KOSTRA-tall for Akershus er derfor ikke
sammenlignbare med tall for Buskerud og Østfold.
Tabell 23: Netto driftsutgifter til kollektivtransport pr. reise

Netto driftutgifter til kollektivtransport* pr. reise i kr.
Akershus
Buskerud
Østfold
Landet uten Oslo
*Buss, båtruter, t-bane og trykk/bybane
Kilde: KOSTRA
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18
31
39
27

2016
17
34
39
27

2017
16
30
41
26

2018
15
34
36
27
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12.3 Innsatsområder
12.3.1 Trafikksikker, effektiv og miljøvennlig transport

Viken skal ha transportløsninger som sikrer god framkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper, og som
bidrar til å redusere klimagassutslipp, lokal luftforurensning og støy.
Dette innsatsområdet følges opp først og fremst gjennom:
•
•
•
•
•

Økningen i persontransport håndteres med kollektiv, gange og sykkel i byområdene
Miljøvennlig kollektivtransport
Satsing på universell utforming
Trafikksikkerhetstiltak, herunder trygging av skoleveger og god standard på drift fylkesvei.
Godt vedlikehold av fylkesveiene som ivaretar veikapitalen

Virkemidlene innen rådsområde Infrastruktur bidrar også til innsatsområdene:
•
•
•

Bærekraftig fylke der det er attraktivt å bo, arbeide og besøke
Økt verdiskapning og produktivitet
Styring og samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for Vikens virksomhet. Innen rådsområde Infrastruktur er fokus særlig på
bærekraftsmålene som er sterkt knyttet til transport og samferdsel, herunder mål 3 “God helse”, mål 8
"Anstendig arbeid og økonomisk vekst", mål 9 "Innovasjon og infrastruktur", mål 10 "Mindre ulikhet", mål 11
"Bærekraftige byer og samfunn, mål 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon", og mål 13 "Stoppe klimaendringene".
12.3.1.1 Budsjettforslaget legger følgende vedtatte planer og strategier til grunn for prioriteringer:
Akershus
• Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
• Regional plan for handel, service og senterstruktur
• Regional plan for klima og energi
• Regional plan for masseforvaltning
• Samferdselsplan 2016-2025
• Handlingsprogram for samferdsel (2019-2022)
• Oslopakke 3, revidert avtale 2016
• Bymiljøavtale for Oslo og Akershus
• Strategi for innfartsparkering
• Sykkelstrategi for Akershus 2015 – 2030
• Handlingsplan for trafikksikkerhet
• Rapport om trygging av skoleveger (FT-sak 92/18)
Buskerud
• Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 – 35
• Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013 – 23
• Kollektivtransportplan for Buskerud fylke (regional plan)
• Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030
• Fylkesvegstrategi 2014 – 23
• Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021
• Strategi for trafikksikkerhet (2014 - 23) med handlingsprogram
Østfold
•
•
•
•
•

Fylkesplan "Østfold mot 2050"
Regional transportplan med handlingsplan for fylkesveger og kollektivtrafikk
Regional plan for klima og energi
Bypakke Nedre Glomma
Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtrafikk 2019-22
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•

Handlingsplan for klima og energi 2014-17

12.4 Driftsbudsjett
Tabell 24: Driftsbudsjett infrastruktur
Infrastruktur

Budsjett

(tall i 1000 kr)

2019

Fylkesråd infrastruktur
Mobilitet og samfunn

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

204 140

204 140

204 140

204 140

1 981 665

1 974 905

1 973 182

1 974 219

Fag

-2 078

-2 078

-2 078

-2 078

Samferdselsplanlegging og forvaltning

88 081

88 081

88 081

88 081

0

0

0

0

1 091 087

1 086 213

1 081 636

1 080 599

0

-26 251

-41 266

-104 389

3 362 894

3 325 011

3 303 696

3 240 572

Utbygging
Drift og vedlikehold
Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum infrastruktur

3 047 255

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.
Budsjettramme for infrastruktur er inkudert driftsbudsjettramme for Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT). Dersom fylkestinget i desember 2019
vedtar å videreføre AKT som fylkeskommunalt foretak, korrigeres budsjettrammene i henhold til dette.

Tabell 25: Fylkesveier og kollektivtransport

Infrastruktur (1000 kr)
Fylkesvei (kap 1.3.2) a)
Kollektivtransport (kap 1.3.3)
Lønn og drift rådsområdet (kap 1.3.4) b)
Sum

2020
1 114 920
1 999 931
247 911
3 362 762

2021
1 111 322
1 997 570
247 910
3 356 802

2022
1 108 046
2 000 810
247 910
3 356 766

2023
1 107 009
2 001 847
247 910
3 356 767

a) Inkludert midler til trafikksikkerhetsarbeid
b) Lønnskostnader for ansatte overført fra SVV er inkludert

12.4.1 Hovedprioriteringer i budsjettet

Driftsbudsjettet for rådsområde Infrastruktur omfatter drift av fylkesveg og drift av kollektivtransporten. I tillegg
kommer intern drift av rådsområdet. Forslag til netto driftsbudsjett for rådsområde Infrastruktur for 2020 er 3
363 mill.kr. Av dette går 1 115 mill. kr til drift av fylkesvei og 2 000 mill. kr til drift av kollektivtransporttilbudet.
Samlet brutto driftsbudsjett for rådsområde Infrastruktur, dvs. inkludert bruken av bompenger og
belønningsmidler fra staten i bypakkene, vil være på 3 922,2 mill. kr.
For fylkesveiene legger budsjettet opp til at nivået for drift og vedlikehold opprettholdes. Budsjettet sikrer
dermed grunnlag for en forsvarlig drift av veinettet, samtidig som det, sammen med planlagte
utbedringsprosjekter over investeringsbudsjettet, vil bidra til en viss innhenting av vedlikeholdsetterslepet.
Rammen i budsjettforslaget for drift kollektiv skal sikre videreføring av produksjonen i regi av
kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk i 2020, men vil også i noen grad gi rom for
videreutvikling av kollektivtilbudet.
Det foreslåtte driftsbudsjettet representerer i hovedtrekk en videreføring av rammene fra Akershus, Buskerud
og Østfold fylkeskommuner i 2019. Den vesentligste rammeøkningen i budsjettforslaget er knyttet til
kompensasjon fra staten i forbindelse med at fylkeskommunen overtar ansvaret for veiadministrasjonen
(SAMS), 201,8 mill. kr. Rådsområdet har også fått økt budsjettrammen med 60 mill. kr knyttet til de tre nye
kommunene, Svelvik, Jevnaker og Lunner, som blir en del av Viken fylkeskommune. I tillegg foreslås bruk av 38
mill. kr av Ruters egenkapital til utvikling av kollektivtilbudet og oppfølging av fylkeskommunens klimasatsing.
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Tabell 26: Rammeøkninger
Rammeøkninger (1000 kr)
Kompensasjon nye kommuner

2020

2021

2022

2023

60 000

60 000

60 000

60 000

201 877

201 877

201 877

201 877

Kompensasjon for nye saker

12 100

12 100

12 100

12 100

Innlemming av tilskudd i ramme a)
Finansieringsbidrag nye stillinger
rådsområde Plan (kutt)
Sum

28 188

26 511

26 511

26 511

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

300 258

298 581

298 581

298 581

Kompensasjon for SAMS

a) Disse midlene er tidligere gitt som tilskudd knyttet til tunnelforskrift, skredsikring, gang- og sykkelvei,
veibruksavgift, naturgass, samt overføring fiskerihavneanlegg.

12.4.2 Drift av fylkesveier

Driftsbudsjettet for fylkesveiene omfatter både drift og vedlikehold av fylkesveinettet i Viken. Drift er de
løpende oppgavene som sikrer at veiene er farbare og trygge, herunder brøyting og strøing. Vedlikehold er
nødvendige oppgaver for å opprettholde standarden og verdien på veiinfrastrukturen. Driftsbudsjettet for
fylkesveiene omfatter også midlene til trafikksikkerhetstiltak.
Tabell 27: Ramme drift og vedlikehold fylkesvei

Ramme drift og vedlikehold fylkesvei
(1000 kr)
Sum drift fylkesvei a)
Sum vedlikehold fylkesvei
Svelvik, Jevnaker og Lunner kommune b)
Innlemming av tilskudd i ramme c)
Sum drift og vedlikehold fylkesvei
Herav
* Akershus
* Buskerud
* Østfold
Innfartsparkering d)
Øvrige tiltak fylkesvei
Sum ekstern finansiering e)
Sum inkl ekstern finansiering

2020

2021

2022

2023

768 300
310 420

768 300
308 522

767 300
306 246

767 300
305 209

8 000

8 000

8 000

8 000

28 200
1 114 920

26 500
1 111 322

26 500
1 108 046

26 500
1 107 009

466 420
350 800
261 500
18 000
7 200
25 200
1 140 120

464 522
350 800
261 500
0
22 900
22 900
1 134 222

461 246
350 800
261 500
0
9 000
9 000
1 117 046

460 209
350 800
261 500
0
14 000
14 000
1 121 009

a) Inkluderer midler til trafikksikkerhetsarbeid
b) Ihht. statsbudsjettet
c) Disse midlene er tidligere gitt som tilskudd knyttet til tunnelforskrift, skredsikring, gang- og sykkelvei,
veibruksavgift, naturgass, samt overføring fiskerihavnanlegg.
d) Finansieres av bompenger og belønningsmiddel
e) Gjelder kun Akershus
Total budsjettramme til drift- og vedlikehold av fylkesveinettet i Viken er for 2020 foreslått satt til 1 114,9 mill.
kr. I tillegg til fylkeskommunale midler omfatter rammen også 20,7 mill. kr i belønningsmidler og 4,5 mill. kr i
bompenger. Budsjettforslaget representerer i hovedsak en videreføring av rammene for 2019, men det er gitt
full kompensasjon knyttet til at Viken fylkeskommune overtar ansvar for drift og vedlikehold av fylkesvegene i
Svelvik, Lunner og Jevnaker kommuner. I praksis videreføres inngåtte driftskontrakter for disse kommunene,
men utgiftene dekkes fra og med 2020 av Viken.
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12.4.3 Budsjettdisponeringer og utfordringer

Rammen for drift av fylkesveinettet er foreslått til 776,3 mill. kr, inkludert de nye kommunene. Av dette utgjør
faste driftskontrakter den klart største posten med 665 mill. kr. Driftskontraktene representerer i hovedsak en
bundet utgift i kontraktsperioden. I 2020 forventes noe kostnadsøkning på kontrakter i Buskerud og Østfold.
Dette skyldes i hovedsak nye kontrakter med høyere miljøkrav, samt generell kostnadsøkning i markedet. De
foreslåtte rammene tar høyde for forventet kostnadsøkning og skal sikre at fylkesvegnettet blir driftet på en
forsvarlig måte i 2020.
Både Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner har hatt fokus på å ta vare på vegkapitalen og redusere
vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Den foreslåtte rammen til vegvedlikehold på 310,8 mill.kr innebærer at
nivået på legging av nytt asfaltdekke tas noe ned i forhold til 2019, men rammene forventes likevel, sammen
med planlagte utbedringsprosjekter over investeringsbudsjettet, å bidra til en viss innhenting av
vedlikeholdsetterslep i 2020. Vedlikeholdsetterslepet vil først og fremst reduseres i Buskerud og Østfold. I
Akershus, som har det beste utgangspunktet, forventes etterslepet å forbli omtrent uendret.
I Buskerud vil forslaget til driftsbudsjett innebære at poster som bruvedlikehold, vegmerking og asfaltering
reduseres i 2020 sammenlignet med 2019. Det vil bli lagt nytt asfaltdekke på ca 60 km fylkesveg, en reduksjon
på ca 40 km i forhold til 2019.
I Østfold er forslaget til driftsbudsjett tilpasset kostnadsnivået i driftskontraktene. På grunn av ny kontrakt i
Østfold Nord med 3 års varighet må rammen for driftskontrakter økes for 2020-2022. Kostnadsøkningen hentes
inn gjennom tilsvarende reduksjon i rammen for vedlikehold. Innen vedlikehold prioriteres tiltak for å øke
levetiden på asfaltdekkene og redusere etterslepet på fylkesvei.
I revidert regional transportplan for Østfold vektlegges geografisk tilpasning av tiltak. Behov og utfordringer er
forskjellige på ulike vegstrekninger og i ulike deler av fylket, og type tiltak må derfor tilpasses.
Vedlikeholdsplanen er resultatet av en slik målrettet prioritering.
I Akershus vil forslaget til driftsbudsjett for fylkesveger for 2020 medføre et om lag uendret
vedlikeholdsetterslep. I tråd med strategien for etterslepsinnhenting er utbedring av bruer, tunneler, rekkverk,
skilter, belysning, rasteplasser mm. elementer som prioriteres.
12.4.3.1 Trafikksikkerhet og trafikksikkerhetsutvalg
Det har over tid vært en positiv utvikling i antall ulykker på fylkesvegnettet i Viken. Med bakgrunn i visjonen om
0 drepte og hardt skadde i trafikken er det likevel behov for at trafikksikkerhetsarbeidet fortsatt prioriteres. En
større andel eldre bilførere og en satsing på gående og syklende vil kunne gi risiko for flere ulykker. Det er
foreslått en ramme på 48,4 mill. kr til trafikksikkerhetstiltak, herunder arbeidet i fylkets trafikksikkerhetsutvalg
(FTU). Dette representerer en videreføring på omtrent samme nivå som i 2019.

12.4.4 Driftsbudsjett kollektivtransport

Driftsbudsjettet for kollektivtransport i Viken omfatter driften av det ordinære kollektivtilbudet, skoleskyss, samt
TT-transport.
Kollektivtransporten i Viken vil i 2020 være ulikt organisert i de ulike delene av fylkeskommunen. Brakar og
Ruter, med ansvar for kollektivtilbudet i Buskerud og i Akershus, er begge organisert som aksjeselskap, mens
Østfold Kollektivtransport (ØKT) er organisert som en avdeling i fylkeskommunen. I tillegg kommer Akershus
KollektivTerminaler (AKT), med ansvar for kollektivterminalene og drift av holdeplasser i Akershus, som er
organisert som fylkeskommunalt foretak.
Svelvik, Lunner og Jevnaker kommuner vil inngå i Vikens ansvarsområde for kollektivtransport. Brakar vil overta
ansvaret for kollektivtransporten i Svelvik og Jevnaker kommuner, samtidig som ansvaret for dagens Røyken og
Hurum kommuner overføres fra Brakar til Ruter. Ruter vil videre overta ansvaret for Lunner kommune, og tar
også over ansvaret for dagens Rømskog kommune fra Østfold kollektivtrafikk.
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Tabell 28: Ramme drift kollektiv

Ramme drift kollektiv (1000 kr)
Ramme Ruter a)
Ramme Brakar inkl ferje b)
Ramme ØKT
TT-transport c)
Ramme AKT d)
Sum

2020
1 046 400
456 216
383 389
77 329
36 597
1 999 931

2021
1 047 600
451 993
383 389
77 329
37 258
1 997 570

2022
1 049 000
451 993
383 389
77 329
39 099
2 000 810

2023
1 049 000
451 993
383 389
77 329
40 136
2 001 847

a) Inkludert 109 mill. kr for skoleskysskort, 19,261 mill. kr. Ruter får overført fra Brakar for Røyken og Hurum
kommune og 18 mill. kr for Lunner kommune.
b) Inkluderer fradrag på 19,261 mill. kr som er overført til Ruter, samt hhv 15 mill.kr og 10,5 mill.kr i friske
midler knyttet til Svelvik og Jevnaker kommuner.
c) Tall for Akershus og Buskerud. Tall for Østfold inngår i ramme ØKT
d) Netto tall etter leieinntekter. Brutto tall fremkommer i omtale av AKT.
Det foreslås en samlet ramme for fylkeskommunalt tilskudd til kollektiv drift i Viken for 2020 på 1 999,9 mill. kr.
Dette tallet inkluderer TT-transport. For Ruter foreslås en ramme på 1 046,4 mill. kr. Denne rammen omfatter
ordinært driftstilskudd til Ruter samt kjøp av skoleskysskort til elever i videregående skole. Forslag til
driftstilskudd til Brakar er 456,2 mill. kr, og for Østfold Kollektivtrafikk foreslås et tilskudd på 383,4 mill. kr.
Ordinært driftstilskudd til Akershus KollektivTerminaler er for 2020 foreslått til 36,6 mill. kr (se egen
budsjettomtale av AKT i kapittel 16 Fylkeskommunale energiselskaper og foretak). Ruter, Brakar og Østfold
Kollektivtrafikk finansieres i tillegg med belønningsmidler. Ruter mottar også bompenger til finansiering av
driften av kollektivtransporten.
Offentlig tilskudd utgjør en betydelig andel av kollektivselskapenes inntekter. For Ruter utgjør tilskuddet om lag
50 prosent av inntektene, for Brakar i underkant av 60 prosent, og for ØKT om lag 70 prosent. Resterende
inntekter er stort sett fra salg av billetter, i tillegg til refusjon fra kommunene for grunnskoleskyss.
De foreslåtte budsjettrammene for kollektivselskapene for 2020 innebærer i hovedsak en videreføring fra 2019,
men det er gitt kompensasjon knyttet til overtakelsen av ansvaret for kollektivtilbudet i Svelvik, Jevnaker og
Lunner kommuner. Budsjettforslaget forventes å gi god måloppnåelse i 2020, men for påfølgende år kan det
forventes at fortsatt uendret tilskuddsnivå vil kunne gjøre det krevende å nå politiske ambisjoner og
målsettinger knyttet til videre utvikling av kollektivtilbudet og overgang til mer klimavennlig kollektivtransport.

83

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

12.4.4.1 Budsjettdisponeringer Ruter
Tabell 29: Ramme drift ruter

Ramme drift Ruter (1000 .kr)
Rammetilskudd a)
Midler fra Oslopakke 3
Oslopakke 3- tilbakeføring av midler fra
Oslo kommune
Belønningsmidler
Sum

2020
1 046 400
427 000

2021
1 047 600
427 000

2022
1 049 000
427 000

2023
1 049 000
427 000

16 000

47 000

18 000

25 000

73 000
1 562 400

68 000
1 589 600

68 000
1 562 000

68 000
1 569 000

a) Inkludert 109 mill. kr for skoleskysskort, 19,261 mill. kr. Ruter får overført fra Brakar for Røyken og Hurum
kommune, og 18 mill. kr for Lunner kommune.
b) I regjeringens forslag til statsbudsjett 2020 er det satt av tilskuddsmidler for å redusere billettprisene i
storbyområdene. Det er satt av 50 mill.kr. Oslo og Akershus, og 20 mill.kr til Bypakke Nedre Glomma og 20
mill.kr til Buskerudbysamarbeidet. Tilskuddsmidlene inngår i regjeringspartienes bompengeavtale, og det vil
være behov for å avklare nærmere hvilke betingelser som stilles knyttet til tilskuddene. Fylkestinget vil få seg
forelagt egen sak om dette så snart bypakkene har hatt anledning til å vurdere alle deler av statens tilbud.
Ruters ramme til drift på 1562,4 mill. kr omfatter ordinært driftstilskudd til Ruter, kjøp av skoleskysskort til
elever i videregående skole, samt bompenger (427 mill.kr), belønningsmidler (73 mill.kr.), og tilbakeføring av
tidligere omdisponerte Oslopakke 3-midler fra Oslo kommune (16 mill.kr). Rammen skal, sammen med
billettinntekter, finansiere utgifter knyttet til ordinært kollektivtilbud (buss, båt, T-bane og trikk), samt utgifter til
skoleskyss.
Forslaget til ramme representerer en økning i tilskuddet knyttet til at Ruter er kompensert for at selskapet
overtar ansvaret for kollektivtilbudet i Lunner kommune (18 mill.kr) og dagens Røyken og Hurum kommuner
(19,3 mill.kr).
Forslaget til ramme for Ruter omfatter 15 mill. kr som en kompensasjon for inntektseffekten av hevingen av
aldersgrenser for barn og voksne til henholdsvis 6 og 18 år iverksatt i 2019. Denne kompensasjonen er finansiert
ved bruk av belønningsmidler.
Følgende føringer som Ruter skal følge opp i 2020, er ikke gitt ekstra finansiering:
•

•

•

Oppfølging av 0-vekstmålet: Ruter har beregnet et behov for 3% realvekst i driftstilskuddet over tid for
å kunne legge til rette et tilbud i tråd med politiske mål om at veksten i persontransport i Oslo og
Akershus skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Dette utgjør totalt 40 mill. kr i 2020. Av dette er 16
mill. kr finansiert i 2020 gjennom tilbakeføring av tidligere omdisponerte bompenger fra Oslo, mens
det ikke er gitt ekstra finansiering til 24 mill. kr.
Fossilfri/utslippsfri kollektivtransport: Ruter har beregnet et behov for 25 mill. kr i 2020 i miljøpåslag for
å følge opp satsingene om at kollektivtransporten skal være fossilfri innen 2020 og utslippsfri innen
2028. (se også egen omtale av kollektivtransportens klimaeffekt).
Kollektivansvar Røyken og Hurum: I forbindelse med at Ruter overtar ansvaret for Røyken og Hurum er
det beregnet en merkostnad på ca 6 mill.kr knyttet til spesialskyss for skoleelever.

Ruter har signalisert at det i 2020 vil være mulig å håndtere behovene knyttet til oppfølging av 0-vekstmålet og
målet om fossilfri/utslippsfri kollektivtransport gjennom bruk av 38 mill. kr av Ruters egenkapital, samt økte
billettinntekter og effektivisering. Ruter har over en periode hatt høy egenkapital, men med denne
prioriteringen vil egenkapitalandelen reduseres til ca. 20 prosent av selskapets totale kapital, som er målet
Ruters styre arbeider etter. Videre bruk av egenkapital forventes derfor ikke å være en mulighet videre i
planperioden.
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12.4.4.2 Budsjettdisponeringer Brakar
Tabell 30: Ramme drift Brakar

Ramme drift Brakar (1000 kr)
Rammetilskudd
Belønningsmidler
Sum

2020
456 216
52 000
508 216

2021
451 993
52 000
503 993

2022
451 993
52 000
503 993

2023
451 993
52 000
503 993

a) Inkluderer fradrag på 19,261 mill som er overført til Ruter, samt hhv 15 mill.kr og 10,5 mill.kr i friske midler knyttet til Svelvik og Jevnaker
kommuner
b) Foreløpig tall. Avklares endelig i Buskerudbysamarbeidet.
c) I regjeringens forslag til statsbudsjett 2020 er det satt av tilskuddsmidler for å redusere billettprisene i storbyområdene. Det er satt av 50
mill.kr. Oslo og Akershus, og 20 mill.kr til Bypakke Nedre Glomma og 20 mill.kr til Buskerudbysamarbeidet. Tilskuddsmidlene inngår i
regjeringspartienes bompengeavtale, og det vil være behov for å avklare nærmere hvilke betingelser som stilles knyttet til tilskuddene.
Fylkestinget vil få seg forelagt egen sak om dette så snart bypakkene har hatt anledning til å vurdere alle deler av statens tilbud.

Brakars ansvar omfatter kollektivtransport basert på buss, samt skoleskyss. Rammen til Brakar er på 508,2
mill.kr, noe som i tillegg til 456,2 mill.kr i ordinært tilskudd også omfatter 52 mill. kr i belønningsmidler.
Forslaget til ramme omfatter kompensasjon for at Brakar skal overta ansvaret for kollektivtilbudet i dagens
Svelvik kommune (15 mill.kr), Jevnaker kommune (10,5 mill.kr), og ansvaret for fergesambandet Svelvik - Verket
(12 mill.kr). Midler til kollektivtilbudet i Hurum og Røyken overføres 28. juni 2020 til Ruter, og rammen til Brakar
er tatt ned i henhold til dette (19,3 mill.kr.) Brakar er kompensert med 6 mill.kr for effekten av fellesnemdas
vedtak om harmonisering av prisstruktur og aldersgrenser (FN 54/19).
Følgende føringer som Brakar skal følge opp i 2020, er det ikke gitt ekstra finansiering til:
•
•

Nattbusstilbud Oslo - Kongsberg (fjerne forsterket busstilbud) innebærer kostnader på 1,3 mill.kr.
Prøveprosjektene på Kongsberg med HentMeg og Selvkjørende buss. Prosjektene har midler fram til
utløpet av henholdsvis 2. kvartal og 3. kvartal 2020, men mangler 2,1 mill.kr for å være fullfinansiert for
hele året.

12.4.4.3 Budsjettdisponeringer Østfold kollektivtrafikk
Tabell 31: Ramme drift ØKT

Ramme drift ØKT (1000 kr)
Rammetilskudd
Belønningsmidler
Sum

2020
383 400
14 500
397 900

2021
383 400
14 500
397 900

2022
383 400
14 500
397 900

2023
383 400
14 500
397 900

a) Inkludert TT- kjøp på 7 mill. kr
b) I regjeringens forslag til statsbudsjett 2020 er det satt av tilskuddsmidler for å redusere billettprisene i storbyområdene. Det er satt av 50
mill.kr. Oslo og Akershus, og 20 mill.kr til Bypakke Nedre Glomma og 20 mill.kr til Buskerudbysamarbeidet. Tilskuddsmidlene inngår i
regjeringspartienes bompengeavtale, og det vil være behov for å avklare nærmere hvilke betingelser som stilles knyttet til tilskuddene.
Fylkestinget vil få seg forelagt egen sak om dette så snart bypakkene har hatt anledning til å vurdere alle deler av statens tilbud.

Østfold kollektivtransport (ØKT) har ansvar for rutetilbud med buss og båt, samt skoleskyss. Rammen til ØKT på
397,9 mill.kr omfatter i tillegg til ordinært tilskudd på 383,4 mill.kr også 14,5 mill. kr i belønningsmidler.
Det er gjennomført utredninger av kollektivtilbudet i Østfold, og utviklingen av rutetilbudet gjennomføres i
faser. Andre fase, som omfatter nytt rutetilbud i Moss/Rygge, er startet opp i 2019. Siste fase vil være Halden og
Indre Østfold, som etter planen skal startes opp i januar 2021. ØKT er i rammeforslaget kompensert for
kostnadene knyttet til nytt rutetilbud i Moss/Rygge, 5,0 mill.kr, og kostnader knyttet til forlengelse av avtalen
med Hvalersambandet, 1,1 mill.kr.
Følgende føringer som ØKT skal følge opp i 2020, er ikke gitt ekstra finansiering:
•
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12.4.4.4 Skoleskyss
Kollektivselskapene har i tillegg til ordinær rutetransport også ansvar for skoleskyss for grunnskole og
videregående skole. Skoleskyssordningen omfatter skolebuss, skoleskysskort og spesialtransport for elever med
særlige behov. I Buskerud og Østfold utgjør skoleskyssen ofte grunnstammen i tilbudet i distriktet. Skolebussene
er normalt åpne for alle og noen steder er dette det eneste busstilbudet som finnes.
Viken fylkeskommune vil ha ansvar for å tilby skoleskyss for i størrelsesorden 45 000 elever med rett til skyss
etter opplæringsloven. I Buskerud er det fritak fra opplæringslovens krav om skoleskyss for elever i
videregående skole i de mest befolkningsrike kommunene. Skoleskyssen finansieres gjennom det ordinære
tilskuddet til kollektivselskapene, samt gjennom fylkeskommunens kjøp av skoleskysskort. Den største
kostnaden ved skoleskyssordningen er knyttet til spesialskyss. Vikens kostnader til spesialskyss er for 2020
estimert til noe over 400 mill.kr.
12.4.4.5 TT-transport
TT-ordningen er en del av fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport, og er et tilskudd til transport for
innbyggere som på grunn av varig funksjonsnedsettelse ikke kan reise kollektivt. Tilskuddet benyttes til dør-tildør transport med drosje. Samlet rammet for 2020 er foreslått satt til 84,3 mill.kr.
Tabell 32: Samlet ramme TT-kjøp

Samlet ramme TT-kjøp (1000 kr)
Akershus a)
Buskerud b)
Østfold c)
Sum

2020
56 300
21 029
7 000
84 329

2021
56 300
21 029
7 000
84 329

2022
56 300
21 029
7 000
84 329

2023
56 300
21 029
7 000
84 329

a) Inkludert Lunner kommune
b) Inkludert Svelvik og Jevnaker kommuner
c) Er inkludert i ramme ØKT
Det pågår dialog med Oslo vedr. dette.

12.4.4.6 Endringer i kollektivprisene
Kollektivselskapene har handlingsrom for å gjennomføre billettprisøkninger i henhold til den kommunale prisog lønnsdeflatoren på 3,1 prosent. For Brakar og Østfold Kollektivtrafikk kan fylkesrådet avgjøre eventuelle
mindre endringer i kollektivtakstene utover deflator.
Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk har hatt fullmakt til å fastsette billettpriser innenfor rammen av
kommunal deflator, som blir fastsatt i statsbudsjettet. Disse fullmaktene må fornyes i Viken. Fordi Ruter, Brakar
og ØKT er organisert ulikt må fullmaktene formuleres ulikt.
For Brakar og ØKT kan fullmakten vedtas direkte av fylkestinget. Styret i Ruter har en tilsvarende fullmakt i § 7 i
Ruters vedtekter. Ettersom Ruter eies sammen med Oslo kommune må alle takstendringer utover deflator
gjøres i tråd med aksjonæravtalen mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, som i pkt. 3.7
forutsetter enighet mellom kommunen og fylkeskommunen for å gjøre endringer i takstene utover deflator.
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har knyttet til revidert Oslopakke 3-avtale bestemt at
kollektivbrukerne skal bidra til finansieringen av de store investeringsprosjektene (herunder Fornebubanen) ved
at det gjennom økte priser hentes inn 164 mill. 2020-kr ekstra i året. Halve denne prisøkningen ble gjennomført
i 2018, den resterende var i utgangspunktet planlagt gjennomført i slutten av januar 2020. Dialog med Oslo
kommune vedr. når og hvordan den gjenstående prisøkningen eventuelt skal gjennomføres pågår høsten 2019.
I regjeringens forslag til statsbudsjett 2020 er det satt av tilskuddsmidler for å redusere billettprisene i
storbyområdene. Det er satt av 50 mill.kr. Oslo og Akershus, og 20 mill.kr til Bypakke Nedre Glomma og 20
mill.kr til Buskerudbysamarbeidet. Tilskuddsmidlene inngår i regjeringspartienes bompengeavtale, og det vil
være behov for å avklare nærmere hvilke betingelser som stilles knyttet til tilskuddene.
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12.4.4.7 Kollektivtrafikk – ekstern finansiering fra bypakker
Det budsjetteres med totalt 530 mill. kr knyttet til ekstern finansiering av drift av kollektivtrafikken i Viken.
Midlene kommer fra Oslopakke 3 (bompenger) og belønningsmidler fra staten gjennom bymiljøavtalen for Oslo
og Akershus, Bypakke Nedre Glomma og Buskerudbysamarbeidet.
Bompenger
Gjennom handlingsprogrammet for Oslopakke 3 er det vedtatt å bevilge 427 mill. kr til drift og småinvesteringer
i kollektivtrafikken i Akershus i 2020. I tillegg tilbakeføres 16 mill. kr. av tidligere omdisponerte driftsmidler fra
Oslo. Bakgrunnen for dette er at Ruter ut fra behovsvurderinger siden 2008 har foretatt midlertidige
omdisponeringer av driftsmidler fra Oslopakke 3 mellom Akershus og Oslo. Samlet beløp midlertidig
omdisponert fra Akershus til Oslo vil pr 31.12.2020 være 339 mill. kr. Langtidsprogrammet for Oslopakke 3
forutsetter at omdisponerte midler er tilbakeført ved utgangen av 2036.
Belønningsmidler
Bymiljøavtalen for Oslo og Akershus omfatter statlige belønningsmidler til bl.a. tilbudsstyrking og
infrastrukturtiltak. I henhold til bymiljøavtalen skal Oslo og Akershus motta 280 mill. kr pr. år i belønningsmidler
fram til 2023. I økonomiplanen er det budsjettert med utgangspunkt i at Viken skal disponere 112 mill. kr pr. år
til tiltak i Akershus. Disponering av beløpene omtales i handlingsprogrammet for samferdsel. I 2020 legges det til
grunn at 73 mill. kr disponeres av Ruter til kollektiv drift.
Det er søkt om belønningsmidler også for Buskerudbysamarbeidet og Bypakke Nedre Glomma. I forslag til
statsbudsjett 2020 er det satt av 80 mill.kr i belønningsmidler til Buskerudbysamarbeidet, og det er lagt til grunn
at 52 mill.kr av dette benyttes til drift kollektiv. Til Bypakke Nedre Glomma er det i forslaget til statsbudsjett satt
av 55 mill.kr i belønningsmidler, og det forventes at 14,5 mill. kr av dette prioriteres til drift kollektiv.
For både Oslopakke 3, Buskerudbysamarbeidet og Bypakke Nedre Glomma gjelder at prioriteringen av
belønningsmidler må godkjennes i bypakkenes styringsorganer.
12.4.4.8 Kollektivtransport og klimaeffekt
Kollektivtransporten er et sentralt virkemiddel for å redusere klimautslippene fra samferdselssektoren i Viken.
Økt kollektivtransporttilbud fører imidlertid til at fylkeskommunen som virksomhet får økte utslipp som følge av
sin aktivitet. Et virkemiddel for å unngå dette er overgang til lav- eller nullutslippsteknologi i
kollektivtransporten. Dette vil på kort sikt medføre økte kostnader, men på sikt forventes at utslippsfrie busser
og båter vil kunne utgjøre et økonomisk konkurransedyktig alternativ.
Selv om fylkeskommunen som virksomhet genererer store utslipp ved økt kollektivtilbud, vil dette føre til store
reduksjoner i utslipp i fylket som geografisk enhet. Det er større beregnet klimaeffekt for samfunnet pr.
budsjettkrone ved å stimulere til at flere velger kollektive løsninger, framfor å gjøre selve kollektivtrafikken
utslippsfri.
Kollektivtransporten i Viken er allerede langt på vei fossilfri, noe som er oppnådd gjennom overgang til
fornybare biodrivstoff. For Ruter er det i tillegg også vedtatt et mål om at kollektivtransporten skal være
utslippsfri i 2028. Elektriske busser er bl.a. i tatt i bruk på Romerike, og fergen mellom Nesoddtangen og Aker
brygge blir elektrifisert i løpet av 2019.
I forslaget til Statsbudsjett 2020 foreslår Regjeringen endringer i veibruksavgiften slik at biodrivstoff omfattes av
ordningen. For Viken er det estimert at økte kostnader som påløper med den foreslåtte endringen, kan utgjøre
om lag 75 mill. kr på årsbasis. Dette fordeler seg i hovedsak på Ruter, med om lag 53 mill. kr, og om lag 20 mill.
kr for Brakar. For ØKT blir effekten liten, drøyt 1 mill. kr, da det i Østfold benyttes mye biogass, noe som ikke
rammes av endringen i avgift. Dersom avgiftsendringen implementeres og ikke kompenseres gjennom økte
rammer, kan kollektivselskapene stå ovenfor et valg mellom å gå tilbake til ordinær autodiesel der dette er
mulig, eller å finansiere avgiftsøkningen gjennom å redusere rutetilbudet.

12.4.5 Internt driftsbudsjett for rådsområde Infrastruktur

Internt driftsbudsjett for rådsområde Infrastruktur omfatter lønn og drift av rådsområdets fem avdelinger.
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Tabell 33: Internt driftsbudsjett infrastruktur

Infrastruktur (1000 kr)
Lønn
Lønnskostnader for ansatte overført fra SVV
Drift og overordnet planlegging
Sum

2020
35 156
201 877
10 878
247 911

2021
35 156
201 877
10 877
247 910

2022
35 156
201 877
10 877
247 910

2023
35 156
201 877
10 877
247 910

12.4.5.1 Lønnsbudsjett for rådsområde Infrastruktur
Lønnsbudsjettet for rådsområde Infrastruktur vil omfatte lønnsmidlene til samferdselsadministrasjonen i dagens
fylkeskommuner, lønnsmidler som overføres fra staten i forbindelse med avviklingen av sams
vegadministrasjon, samt en andel av rådsområdets investeringsbudsjett knyttet til planleggings- og
utbyggingsoppgaver mm som skal utføres av fylkeskommunens egne ansatte.
Lønnsmidler knyttet til samferdselsadministrasjonene i dagens fylkeskommuner videreføres med 35,2 mill.kr.
Knyttet til avviklingen av sams vegadministrasjon overtar Viken fylkeskommunen oppgaver tilsvarende i
overkant av 300 årsverk fra Statens vegvesen. Av tilleggsinnstilling til statsbudsjettet datert 08.11.2019 fremgår
at Viken fylkeskommune vil få overført 201,9 mill.kr i lønnsmidler fra staten for dette. Lønnsmidlene er knyttet
til de oppgavene og årsverkene som tidligere har vært finansiert av staten gjennom sams, og som i hovedsak er
knyttet til drift og vedlikehold av fylkesveiene.
En vesentlig del av årsverkene som overføres fra Statens vegvesen har tidligere vært finansiert av
fylkeskommunene, ved at personalkostnader og overhead etc for ansatte i Statens vegvesen som jobber på
investeringsprosjekter har blitt belastet investeringsbudsjettet. Dette omfatter arbeid med planlegging og
utbyggingsprosjekter. Erfaringene fra sams veiadministrasjon i Statens vegvesen tilsier at ressursbruken denne
type oppgaver normalt utgjør 10-15 % av et investeringsprosjekts totale kostnader.
Personalkostnader og overhead knyttet til egne ansattes bidrag på investeringsprosjekter vil fortsatt bli
finansiert over fylkeskommunens investeringsbudsjett. I tråd med god kommunal regnskapsskikk vil disse
kostnadene bli belastet det enkelte prosjekt og inngå i prosjektets totalkostnader. Personalkostnadene knyttet
til egne ansattes bidrag på investeringsprosjektene vil også måtte sees i sammenheng med kjøp av
konsulenttjenester til samme type arbeidsoppgaver.
12.4.5.2 Overordnet planlegging og utvikling
Driftsbudsjettet for rådsområdet inneholder 10,9 mill.kr i 2020 satt av til overordnet planlegging og utvikling.
Overordnet planlegging omfatter FOU-prosjekter, utredninger og analyser for å øke det samlede
kunnskapsgrunnlaget og kompetansen innen samferdsel, infrastruktur, bærekraft og digitale tjenester. Mye av
dette arbeidet skjer i samarbeid med andre aktører, som TØI og Oslo kommune. Midlene skal også dekke
medlemskapsavgifter og deltakelse i arenaer som er viktige innenfor rådsområdets samlede virksomhet.
12.4.5.3 Finansiering av bussanlegg og sjåførfasiliteter
Akershus fylkeskommune har tidligere kjøpt Kjul Bussanlegg AS og Leiraveien Bussanlegg AS. I tillegg er det
vedtatt investeringer i prosjekter knyttet til el- lading Leiraveien, bussoppstillingsplass Leiraveien nord og
sjåførfasiliteter Romerike og Vest. Fylkestinget har lagt til grunn at prosjektene skal finansieres med bruk av
kostandsdekkende leie. Ruters bussoperatører som benytter anleggene skal betale leie for bruken av anleggene
fra 01.07.2019.
Leie for anleggene er knyttet til husleie for anleggene, FDV kostnader og kapitalkostnader (avdrag og renter).
Avdrag og renter er for 2020 foreløpig beregnet til å være 9,5 mill. kr og 11,9 mill. kr. Leieinntekter skal dekke
fylkeskommunens kostnader til finansiering av kjøp av bussanleggene og investeringene som er utført så langt.
Leieinntekter og FDV-kostnader budsjetteres på rådsområde Infrastruktur. Øvrige leieinntekter tilbakeføres til
infrastrukturfond samferdsel- vedlikehold og investering, som en inndekning av fylkeskommunens utlegg knyttet
til disse anleggene.
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12.5 Investeringsbudsjett
12.5.1 Investeringsbudsjett fylkesveger

Investeringsbudsjettet for fylkesveg omfatter alle investeringstiltak på fylkesvegnettet i Viken, herunder også
kollektivframkommelighetstiltak og gang- og sykkeltiltak. I vedlegg 3 til økonomiplanen finnes en nærmere
spesifisering av investeringsprosjektene knyttet til fylkesvei.
Tabell 34: Investeringsbudsjett infrastruktur
Investeringsramme fylkesvei (1000 kr)

2020

2021

2022

2023

Store utbedringstiltak inkl. bruer, tunneler

401 285

326 746

444 456

508 340

1 680 827

Gang- og sykkelveier a)

273 694

285 231

273 159

226 559

1 058 643

Trafikksikkerhetstiltak

116 082

110 937

78 399

74 199

379 616

Kollektivtiltak fylkesvei

104 000

54 712

68 157

49 757

276 626

6 000

11 765

11 643

11 643

41 050

73 000

81 595

73 997

72 997

301 589

Miljøtiltak
Planlegging

Sum

2 100

0

0

0

2 100

356 836

284 951

227 904

227 204

1 096 894

35 000

10 000

0

0

45 000

Sum
1 367 996
a) Inkluderer 20 mill. kr til gang og sykkelveiprosjekt Bypakke Nedre Glomma

1 165 936

1 177 714

1 170 698

4 882 344

Grunnerverv
Mindre utbedringer
Forskuttering Bypakke Nedre Glomma

Samlet forslag til investeringsbudsjett for rådsområde Infrastruktur i Viken fylkeskommune, inkludert
rebudsjettering av ubrukte midler fra 2019, vil i 2020 være 1 368 mill. kr. Av dette utgjør fylkeskommunale
midler 1088,5 mill.kr, bompenger fra Oslopakke 3 utgjør 259,5 mill. kr, og bompenger fra Bypakke Nedre
Glomma 20 mill. kr. De største investeringspostene er satt av til strekningsvise tiltak, utbedringstiltak og gangog sykkelveier. Til reguleringsplanlegging er det i 2020 foreslått en ramme på 73 mill. kr. Midler til
reguleringsplanlegging er avgjørende for å få større investeringsprosjekter klare til gjennomføring.
Investeringsrammen legger til grunn en samlet rebudsjettering av ubrukte midler på 216,2 mill. kr fra 2019 til
2020. Tallet omfatter både fylkeskommunale midler og bompenger. Mindreforbruk og rebudsjettering av
investeringsmidler henger i de fleste tilfelle sammen med forsinkelser i prosjekter. Forsinkelsene oppstår ofte i
planfasen av prosjektene, men har også vært knyttet til redusert gjennomføringskapasitet.
Mange av fylkeskommunens egne ansatte vil jobbe med planlegging og utbyggingsprosjekter, og
investeringsbudsjettet vil dermed måtte sees i sammenheng med lønnsbudsjettet for rådsområde Infrastruktur
(se nærmere omtale under kapittel 12.3.5).
12.5.1.1 Budsjettdisponeringer og utfordringer på investeringsbudsjettet
Samlet ramme for investeringstiltak i Buskerud for 2020 er foreslått til 370,6 mill. kr. Prosjektene i Buskerud
omfatter oppstart av bygging av tre nye bruer som erstatning for eksisterende gamle bruer, og det skal
igangsettes bygging av to større gang- og sykkelvegprosjekter.
Trafikksikkerhetstiltak omfatter etablering av midtdelere på utvalgte strekninger på fylkesveg 40 gjennom
Numedal. Det skal også gjennomføres flere tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslepet i Buskerud, bl.a. større
utbedringer på fylkesveg 319 i Drammen og fylkesveg 287 i Sigdal. Gitt foreslått investerings- og driftsramme
forventes vedlikeholdsetterslepet redusert med ca. 80 mill. kr i 2020.
Rammen for investeringstiltak i Østfold for 2020 er foreslått til 221 mill. kr. Rammen inkluderer at lånemidler
stilles til disposisjon for brufornyingsprogrammet og forskuttering av byggeplanlegging og grunnerverv på
fv.109, og at det gjennom Bypakke Nedre Glomma vil bli rekvirert 20 mill. kr fra bompengeselskapet til gang- og
sykkelprosjekt i Fredrikstad. Investeringsprogrammet er innrettet for å følge opp vedtatte prioriteringer i Østfold
fylkeskommune. I hovedsak oppfølging av brufornyingsprogrammet, tiltak for gående og syklende og
planlegging av fremtidige prosjekter.
Rammen for investeringstiltak i Akershus for 2020 er foreslått til 776,4 mill. kr. Tallet omfatter bompenger fra
Oslopakke 3. Størst andel investeringsmidler går til strekningsvise tiltak og utbedringstiltak som bl.a. omfatter

89

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

bru- og tunnelprosjekter. Vesentlige deler går også til bygging av gang- og sykkelveger (20 prosjekter), og
kollektivtiltak langs fylkesveg. Dette er prosjekter som er viktige for å nå målet om at veksten i
persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
Bruken av bompenger til investeringstiltak i Akershus er i samsvar med revidert avtale og vedtatt
handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2020-2023. Bompengerammen er godkjent av fylkestinget i
Akershus og bystyret i Oslo i juni 2019, og skal godkjennes av Stortinget i forbindelse med behandlingen av
statsbudsjettet for 2020.
Risiko
Det ligger risiko knyttet til kostnadsanslagene i alle større investeringsprosjekter på vei, og det jobbes
kontinuerlig med å sikre kostnadsanslagenes kvalitet. For fylkeskommunen ligger det i tillegg risiko knyttet til
ordningen med garanti for bompengeprosjekter og ved forskutteringer:
•

•

Akershus fylkeskommune har garantert for planlegging av prosjektet E16 Slomarka – Nybakk med inntil
60 mill.kr. Det kan være usikkert om prosjektet vil bli prioritert i Nasjonal Transportplan 2022-2033, og i
så fall vil planmidlene som er brukt heller ikke kunne finansieres med bompenger. Det er dermed en
risiko for at fylkeskommunen vil måtte innfri garantien.
Østfold fylkeskommune har våren 2018 sendt søknad til Samferdselsdepartementet om å få anledning
til å forskuttere inntil 350 mill.kr for Bypakke Nedre Glomma. Forskutteringen er forutsatt benyttet til
grunnerverv og gjennomføring av planprosesser bl.a. knyttet til Glommakryssingene og
programområdetiltak innen kollektiv og sykkelveg. Det avventes svar på søknaden.

12.5.2 Investeringsbudsjett infrastrukturprosjekter kollektiv
•

•

•

Oslopakke 3 bidrar med bompenger til finansiering av fylkeskommunens andel av store
infrastrukturprosjekter knyttet til T-banen. Disse prosjektene er Fornebubanen, nytt signal- og
sikringsanlegg, og ny tunnel gjennom Oslo sentrum. Fornebubanen skal ha byggestart våren 2020,
mens signal- og sikringsanlegg og ny tunnel gjennom Oslo er prosjekter som i 2020 fremdeles vil være i
planleggingsfasen.
Knyttet til bymiljøavtalen for Oslo og Akershus mottar fylkeskommunen belønningsmidler fra staten.
Belønningsmidler er foreslått prioritert til finansiering av pågående bygging av ny gateterminal i Ski
samt prosjekter knyttet til oppgradering av eksisterende kollektivterminaler.
Brakars egenkapital foreslås styrket med 20 mill.kr over investeringsbudsjettet. Dette vil muliggjøre at
Brakar kan utvide satsingen på elektriske busser i Drammen, og gjennomføre investering i ny
ladeinfrastruktur delfinansiert med støtte fra Enova. Det er rebudsjettert 42,5 mill.kr til pågående
arbeid med bussanlegg i Leiraveien på Romerike og til etablering av sjåførfasiliteter, og det er
rebudsjettert 18 mill.kr til Bekkestua terminal.

Tabell 35: Investeringsramme øvrige infrastrukturprosjekter
Investeringsramme øvrige (1000 kr)

2020

2021

2022

2023

Fornebubanen

Sum

217 500

528 000

536 400

640 400

1 922 300

Signal og sikringsanlegg T-bane

73 600

125 400

125 400

135 800

460 200

Ny T-banetunell gjennom Oslo

35 000

35 000

35 000

35 000

140 000

Ski gateterminal a)

18 300

6 200

8 000

0

32 500

Kollektivterminaler b)

18 000

15 000

35 000

30 000

98 000

Investering Brakar AS

20 000

0

0

0

20 000

Bussanlegg og sjåførfasiliteter

42 500

0

0

0

42 500

Sum
424 900
709 600
739 800
841 200
2 715 500
a) I tillegg prioriteres 24 mill. kr i tidligere udisponerte belønningsmidler til grunnerverv.
b) AKT investerer i tillegg 6,88 mill. kr fra eget disposisjonsfond i 2020.
c) Budsjettramme for infrastruktur er inkludert investeringsbudsjettramme for Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT). Dersom fylkestinget i
desember 2019 vedtar å videreføre AKT som fylkeskommunalt foretak, korrigeres budsjettrammene i henhold til dette.
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Bevilgningen for Fornebubanen gjelder Viken sin andel av bompenger og billettinntekter i samsvar med
handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2020-2023. Handlingsprogrammet forutsetter i tillegg bruk
av allerede innhentede grunneierbidrag på 570 mill. kr og statlige tilskudd.
Det er inngått avtale mellom Akershus fylkeskommune og private utbyggere om grunneierbidrag knyttet til
finansieringen av Fornebubanen. Grunneierbidragene vil bli hentet inn etter hvert som utbyggingen av boliger
på Fornebu gjennomføres, og grunneierbidragene må derfor forskutteres for å stille midler til disposisjon til
Fornebubanen. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har så langt forutsatt at bompenger benyttes
knyttet til slik forskuttering. Samferdselsdepartementet har orientert om at de mener bompenger ikke kan
benyttes til dette formål, og det er dermed risiko for at Oslo og Viken selv vil måtte forskuttere
grunneierbidragene.

12.6 Akershus KollektivTerminaler FKF
Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) forvalter, drifter og utvikler fylkeskommunens faste eiendommer knyttet
til kollektivformål (bussterminaler, stoppesteder, holdeplasser, brygger og bussanlegg), samt
innfartsparkeringsplasser.
Det legges fram fylkestingssak i desember 2019 med forslag om at AKT videreføres inntil videre som foretak. I
henhold til hovedprosjektleders innstilling i denne saken, omtales budsjettet til AKT ut fra dette. Det vises til
omtale kapittel 16 i Fylkeskommunale energiselskaper og foretak om forslag til budsjettrammer for AKT.
Det foreslås 36,6 mill. kr i ordinært tilskudd til AKT i 2020, i tillegg til bidrag til FDV- utgifter til nye bussanlegg og
sjåførfasiliteter på 22,7 mill. kr.
I 2020 foreslås en brutto investeringsramme på 6,88 mill. kr som finansieres av AKT sitt disposisjonsfond.
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13 Næring
Rådsområde for næring skal ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle ved å stimulere til lønnsom
næringsutvikling ved bruk av ulike næringspolitiske virkemidler. Gjennom nærhet til nærings- og
kompetansemiljøer skal det innhentes kunnskap om bedriftenes utviklingsmuligheter og hvilken kombinasjon av
virkemidler som best fremmer ønsket utvikling i fylket. Rådsområdet har også ansvar for den offentlige
tannhelsetjenesten i Viken.

13.1 Nøkkeltall
Tabell 36: Verdiskaping
Verdiskaping:
Andel unge foretak med >10 ansatte (alle org. former). Kilde:
SSB tabell 08316

Østfold

Akershus

Buskerud

Viken

0,5 %

0,4 %

0,4 %

0,4 %

16 %

20 %

21 %

12,8 %

7,5 %

13,5 %

Næringsattraktivitet (rangering mellom fylkene). Kun 2018

13

5

16

Ikke relevant

Næringsattraktivitet (rangering mellom fylkene for perioden
2009-2018

16

1

7

Ikke relevant

Bedrifters tilgang til kvalifiserte arbeidssøkere*.
Fra NAVs bedriftsundersøkelse 2019

1,6

1,6 - 2,2

2,2

20 %

18 % – 20 %

18 %

Andel virksomheter med FoU-aktivitet i 2017 (virksomheter
med 10+ ansatte):
Andel ansatte i konkurranseutsatte næringer i 2017
(definisjon som i SSB-rapport 58/2013)

Andel virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer. Fra
NAVs bedriftsundersøkelse 2019.

Norge

21 %
10,1 %

Tentativt: 1,9

2,2
17 %

*Bedrifters tilgang til kvalifiserte arbeidssøkere er definert som stramhet i arbeidsmarkedet i hhv. Vestviken (Buskerud + Asker/Bærum) og
Østviken (Romerike, Follo, Østfold) våren 2019. Verdi 1 = balanse mellom tilbud og etterspørsel. Jo høyere verdi over 1, jo større mangel på
kvalifisert arbeidskraft.

13.2 Innsatsområder
Viken fylkeskommune skal bidra til økt verdiskaping og et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i fylket
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.
• Videreutvikle arbeidet med innovative offentlige anskaffelser.
Og gjennom dette oppnå:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Flere innovative virksomheter, klynger og nettverk som er nasjonalt og internasjonalt
konkurransedyktig.
Flere bedrifter med vekstpotensial og vekstambisjoner.
Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter tidligfasekapital.
Nye virksomheter, kapital og kompetanse i Vikens regioner.
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.
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13.3 Driftsbudsjett
Tabell 37: Driftsbudsjett næring (ekskl. tannhelse)
Næring (ekskl. tannhelse)

Budsjett

(tall i 1000 kr)

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Fylkesråd næring

17 489

11 639

11 639

11 639

Distriktsutvikling

26 923

26 923

26 923

26 923

Entreprenørskap og kompetanse

34 512

34 513

34 513

34 513

FOU og innovasjon

32 789

32 790

32 790

32 790

0

-829

-1 306

-3 304

111 714

105 036

104 560

102 562

581 136

574 600

575 912

571 354

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum næring, ekskl. tannhelse
Sum næring totalt

563 828

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

I tillegg mottar rådsområdet følgende eksterne midler:
•

•
•

Øremerkede midler som følger med de nye oppgavene som overføres fra staten i 2020. Dette gjelder
-Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse (ca. 43,6 mill. kr)
-Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (nasjonal ramme er ikke fordelt på fylkene p.t.)
Viken fylkeskommune vil motta anslagsvis 26 mill. kr til regionalt forskningsfond.
Viken fylkeskommune vil motta 12,2 mill. kr i tilskudd fra Norges Forskningsråd som videreføring av tre
prosjekter inn i 2020.Deler av denne summen vil også tilfalle Oslo kommune i 2020.

13.3.1 Næringsutvikling
13.3.1.1 Hovedprioriteringer
Rådsområdets netto driftsbudsjettrammer knyttet til næringsutvikling er i underkant av 112 mill. kr, i tillegg til at
rådsområdet forvalter betydelig tilskuddsmidler. Hovedprioriteringer i budsjettet er:
•
•

Videreutvikling av innovasjonssystemet i fylket.
Tilskudd til utviklingsprosjekter og tiltak innen:
o
o
o
o

Entreprenørskap og vekstbedrifter
Klynge- og nettverksutvikling
Forskning og innovasjon
Attraktivitet for næringsutvikling

Generelt
Det er store regionale forskjeller i næringslivet innad i Viken, som gjør at utviklingsarbeidet må tilpasses de ulike
delregionenes særlige utfordringer og muligheter for vekst. Innovasjonssystemet er også svært ulikt utviklet i de
ulike delene av Viken.
Befolkningsutvikling og arbeidsplassutvikling må balansere best mulig. Det samme må tilgangen til kompetanse
og arbeidslivets behov for kompetanse. Her er det store variasjoner mellom ulike bransjer og sektorer i dag,
samtidig som en for stor andel av befolkningen i Viken står utenfor arbeidslivet.
Det vil være viktig å forbedre og forsterke samarbeidet mellom aktørene i det innovative økosystemet. Det
omfatter klynger og nettverk, forskning og utdanning, kapital, gründere og det offentlige virkemiddelapparatet.
Det må arbeides med hver enkelt del og samhandlingen mellom delene.
De eksisterende regionale planene vil være førende for fylkeskommunens innsats innenfor næringsområdet.
Det er behov for et bredt partnerskapsarbeid med andre aktører for å oppnå målet om et internasjonalt
konkurransedyktig næringsliv. Arbeidet skjer i nært samarbeid med lokale, regionale og statlige aktører.
Fylkeskommunens bidrag inn i samarbeidene kan være økonomi, kompetanse eller nettverk. En vesentlig del av
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budsjettrammen inngår i utlysninger, slik at eksterne aktører kan søke støtte til gjennomføring av tiltak som
bidrar til å nå avdelingens målsettinger. Avdelingen gir støtte til andre aktørers aktiviteter, men driver også egne
prosjekter og tjenester.
Budsjettet fremkommer som forbruket knyttet til næringsenhetene i de tre fylkeskommunene i 2019. En
generell ramme for støtte til næringsutvikling/oppfølging av regionale planer ligger under ansvar 701010
(Fylkesråd Næring, totalt 11,6 mill.kr), men vil bli fordelt på de tre avdelingene, avhengig av tematikken i
søknadene som innvilges støtte.
I tillegg til aktiviteter som dekkes av postene i budsjettet vil en rekke pågående aktiviteter på næringsområdet
være finansiert av bevilgninger gitt i tidligere års budsjett. Disse er avsatt på fond.
Tilskuddsposten «Støtte til medfinansiering av EU- og Interregprosjekter» i Østfold er foreslått flyttet fra Næring
til Fylkesrådsleders kontor, sammen med ansvaret for å lyse ut og behandle søknader om støtte. Posten
utgjorde kr 1 835 000 i 2019. I tillegg er det fra tidligere avsatt midler til medfinansiering av EUInterregprosjekter for fylkeskommunens egne virksomheter. Resterende midler bør overføres til
Fylkesrådsleders kontor, sammen med ansvaret for å forvalte støtteordningen.
Fra 2020 vil deler av de statlige regionale utviklingsmidlene bli lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene.
Samlet for Viken-fylkene utgjør disse postene ca. 7,2 mill.kr. For å opprettholde aktiviteten på næringsområdet
er det en forutsetning at midlene fortsatt benyttes til næringsutvikling.
Det er også andre midler i statsbudsjettet som overføres til næringsområdet:
•
•
•
•

Arbeidsmarkedstiltak Bedriftsintern opplæring (BIO): 8,030 mill. kr
Etablereropplæring for innvandrere: 0,93 mill. kr
Mentor- og traineeordning: 1,471 mill. kr
Overføring av oppgaver fra landbruksområdet: 1,28 mill. kr

13.3.1.2 Distrikt og regional næringsutvikling
Netto driftsbudsjettrammer for distrikt og regional næringsutvikling er 18,8 mill. kr i 2020.
I mange regioner er det dårlig balanse mellom bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet, og mens noen
regioner fremstår som motorer er andre regioner preget av fraflytting eller nedleggelser. En viktig oppgave blir å
delta i strategisk arbeid med kommuneregionene for å utvikle den enkelte region ut fra egne muligheter og
fortrinn innen næringsutvikling. I dette inngår også næringsrettet kunnskapsgrunnlag og bidrag til å fremme
næringsutvikling i relevante kommunale planer og strategier. Distriktskommunene i Viken har særskilte, men
også sammenfallende utfordringer og skreddersydde virkemidler vil bli iverksatt rettet mot disse. Det samme
gjelder arbeid med omstillingskommuner og omstillingsområder.
Landbruk, reiseliv, havbruk og bioøkonomi er viktige næringer å løfte, og disse er tett knyttet til regionenes egen
utvikling. Innen landbruk vil nye virkemidler bli overført fra Fylkesmannen fra 2020, og det vil gjøre oss i stand til
å samle utviklingsarbeidet og aktørene i næringen og i større grad harmonisere dette med regionale føringer og
satsninger. Reiseliv henger tett sammen med stedsutvikling for øvrig og vil kobles både til landbruk, kultur,
kulturminner og miljø. Det finnes egne virkemidler rettet mot både reiseliv og landbruk som i henhold til
regionale planer videreføres inn i 2020. Bioøkonomi er en regional styrke Viken kan bygge videre på, og egne
prosjekter og satsninger knyttet til dette vil videreføres med hele Viken som nedslagsfelt.
13.3.1.3 FoU og innovasjon
Netto driftsbudsjettrammer for Fou og innovasjon er 32,8 mill. kr i 2020.
Det er behov for å styrke næringslivet i Viken sin internasjonale konkurransekraft. Viken har sterke og
internasjonalt orienterte kunnskapsmiljøer og klynger på Kongsberg, i Halden, på Kjeller, Fornebu og Ås,
samtidig som deler av regionen har lav FoU-aktivitet. I Viken er det betydelige forskningsmiljøer, men det
kommer i for liten grad næringsutvikling ut av forskningen. Det vil derfor være en viktig oppgave å oppnå et
forsterket samarbeid mellom næringslivet i hele fylket og forskningsmiljøene i Viken for å øke
kommersialiseringen av FoU og styrke næringslivets innovasjonsevne. Det er behov for å stimulere til økt FoUaktivitet i deler av fylket, der denne er lav. Gjennom Regionale forskningsfond og FORREGION skal det
mobiliseres til økt forskningssamarbeid i næringslivet.
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Det skal arbeides for at forskningen resulterer i flere nye bedrifter eller i nye produkter og tjenester i
eksisterende bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked.
Det blir viktig å arbeide for videreutvikling av de sterke innovasjons-miljøene og klyngene i Viken og tilrettelegge
for, og stimulere til nye nettverk som kan bli morgendagens klynger. Det skal arbeides for
kompetanseoverføring og innovasjonssamarbeid innad og på tvers av klynger og nettverk i hele Viken.
Samhandlingen mellom forskning, klynger og andre deler av det innovative økosystemet som entreprenørskap,
investormiljøer, inkubatorer og gründertjenester skal styrkes.
Arbeid for å fremme innovative offentlige anskaffelser i egen virksomhet og finne gode løsninger for at
regionale bedrifter kan delta i utviklingsarbeidet. Det skal samarbeides med andre rådsområder i Viken. Målet er
å møte fylkets utfordringer og bedre den fylkeskommunale oppgaveløsningen. Viken skal også stimulere andre
offentlige institusjoner til å bruke leverandørutvikling for å fremme innovasjon og nyskaping i næringslivet. På
dette området er det behov for flere og bedre møteplasser mellom offentlige innkjøpere og
leverandørmarkedet.
Å tiltrekke attraktivt næringsliv til Viken, internasjonal profilering og samarbeid med mål om økt
internasjonalisering av næringslivet er også viktige oppgaver.
13.3.1.4 Entreprenørskap og næringsrettet kompetanse
Netto driftsbudsjettrammer for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse er på 24,1 mill. kr i 2020.
Stor omstilling i næringslivet gjør at nye bedrifter må erstatte de som av ulike grunner faller bort.
Overlevelsesevnen til nystartede bedrifter er imidlertid for lav. For få nyetablerte bedrifter bidrar også til
sysselsetting av betydning. Derfor er det behov for flere robuste vekstbedrifter i hele Viken. For mange av
bedriftene er dårlig tilgang til risikokapital et hinder for vekst og realisering av innovasjonsaktiviteter. En
oppgave blir å stimulere til at flere etablerer bedrifter i alle deler av Viken. Videre å bidra til at flere nyetablerte
bedrifter overlever, at sysselsettingseffekten av etableringer øker og at flere nyetablerte bedrifter når ut i et
internasjonalt marked. Verktøyene er veiledning og opplæring gjennom egne og eksterne etablerersentre,
eierskap i såkornfond, støtte til vekstmiljøer som inkubatorer og næringshager og ulike former for
vekstprogram.
Innenfor mange bransjer er det en utfordring å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette hemmer nødvendig
omstilling og utvikling. Vikens oppgave er å bidra til at næringslivets behov for kompetanse dekkes gjennom
tilbudene som gis i utdanningssystemet, og gjennom særskilte tiltak og støtteordninger i fylkeskommunens regi.
Prosjektene Kompetanseforum Østfold og Innovasjonsverket er særlige satsinger på kompetanseområdet.
Flere av de nye oppgavene som legges til fylkeskommunen fra 1.1.2020 vil være knyttet til rådsområdet. Dette
gjelder oppgaver fra IMDI (etablererveiledning, mentor- og trainee-ordninger), NAV (bedriftsintern opplæring)
Innovasjon Norge (oppdragsgiveransvar for etablerertilskudd) og SIVA (oppdragsgiveransvar for næringshageog inkubatorprogrammet). Oppgavene vil supplere oppgavene som allerede ligger på rådsområdet, og vil styrke
områdets samlede tjenesteportefølje. Med oppgavene fra IMDI følger også ett nytt årsverk.
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14 Tannhelse
Tannhelsetjenesten har ca 60 tannklinikker, hvorav 56 ordinære klinikker og 2-4 biklinikker. Tjenesten har ansvar
for ca 320 000 pasienter og har ca 600 ansatte.

14.1 Nøkkeltall
Tabell 38: Nøkkeltall tannhelse

Østfold
Akershus
Buskerud
Landet

0-18 år
C1,
C2,
Prioriterte
5 år
18år
18 år
under tilsyn % Under tilsyn % Under tilsyn Us/behandlet Uten hull % < 4 hull % > 9 hull %
95,9
89,7
14,2
43 490
80,9
74,2
5,7
95,7
83,4
20,1
101 490
79,2
78,6
4,5
98,1
93,3
37,7
47 521
82,4
74,9
5,6
98,4
85,3
27,5
855 411
81,3
71,5
7,3

Nøkkeltallene er hentet fra Kostra-rapportering 2018. C1 er grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon.
C2 er grupper av eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie. Prioriterte pasienter er alle som har rettigheter
etter Lov om tannhelsetjenesten.

14.2 Innsatsområder
Etter Lov om tannhelsetjenesten (1984) skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, herunder
spesialisthelsetjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Den
fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til barn og unge til og med det
året de fyller 18 år (gruppe a), til psykisk utviklingshemmede (gruppe b) og til eldre, uføre og langtidssyke i
institusjoner og hjemmesykepleie (gruppe c1 og c2). 19- og 20 åringer skal ha tilbud om tannhelsetjenester med
75 % moderasjon (gruppe d). I tillegg kan fylkeskommunen vedta å gi et bredere tilbud til særskilte grupper
(gruppe e).
Etter loven skal forebyggende arbeid gis høyeste prioritet. Tannhelsetjenesten utfører ordinær behandling på
den voksne befolkning (gruppe f) mot honorar.
Overordnet mål for tannhelsetjenesten er å sette befolkningen i stand til å bevare egne tenner hele livet.
God tannhelse skapes i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid ved å legge til rette for muligheten til å gjøre
sunne valg, fremme helse og for å forebygge sykdom og plager.

Målene for Viken Tannhelse er forankret i Viken fylkeskommunes overordnede strategiske mål. Tjenesten skal
levere, drifte og utvikle likeverdige og kvalitetssikrede offentlige tannhelsetjenester til pasienter og
samarbeidspartnere i Viken fylkeskommune.
Viken tannhelse skal bidra til å skape best mulig helse for alle, og gi god behandling til de som trenger det. Målet
er at den enkelte i størst mulig grad skal mestre å ta vare på egen tannhelse. Viken Tannhelse skal gjennom
beste praksis i alle prosesser legge til rette for dette, og at ulikheter i pasienttilbudet i fylkeskommunen
harmoniseres i perioden.
Dagens tre fylkeskommuner har ulikt tannhelsetilbud til andre persongrupper etter lov om tannhelsetjenestens
§ 1-3 første ledd, bokstav e. Sak om harmonisering av pasienttilbudet med forslag til tre ulike løsninger ble lagt
fram for Fellesnemda i juni 2019. Fellesnemda besluttet at saken avklares i forbindelse med budsjett for 2020
fordi det vil øke utgiftene vesentlig hvis man skal legge opp til Buskeruds tilbud i hele Viken.
Hovedregelen er at gjeldende politikk videreføres inn i Viken fram til nye planer er vedtatt. Det betyr at
løsningsforslag tre i saken anbefales: «Dagens ordninger videreføres fram til det foreligger en ny helhetlig
tannhelseplan for Viken og /eller endringer i skjermingsordningene».
Formålsparagrafen i Tannhelsetjenesteloven sier at «Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen
og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om, og
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øke interessen for, hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen». Dedikerte
folkehelseressurser i tannhelsetjenesten har en sentral rolle i dette arbeidet, og bidrar til koordinering og
systematisering av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i distriktene og i kommunene gjennom
samarbeid og samskaping med mange ulike aktører.

14.2.1 Mål og indikatorer

Tjenestene som ytes av den offentlige tannhelsetjenesten er i all vesentlig grad konkrete og målbare.
Tannhelseresultater og dekningsgrad rapporteres årlig via Kostra. Viken Tannhelse vil utarbeide konkrete mål
som evalueres og justeres på bakgrunn av tidligere resultater og landsgjennomsnitt.
Tabell 39: Mål og indikatorer
1
2
3

4

5

Mål

Indikator

Gi tannhelsetilbud til prioriterte grupper
Utvikle et hensiktsmessig og moderne
klinikktilbud
Videreutvikle systemer for utvikling og
sikring av kvalitet

Tannhelseresultater og andel behandlet/under tilsyn
Kvalifisert personell, samhandling med andre sektorer,
tidsmessig utstyr, tilgjengelighet
Levere tjenester av høy kvalitet, jf. indikatorer i
KOSTRA, ISO-sertifisering, resultat av
brukerundersøkelser, samarbeidspartnere og
pasienter
Videreutvikle er god og effektiv
Enhetlig ledelse med fokus på tydelighet. Ansatte som
organisasjon som synliggjør
utfører arbeidet i henhold til krav til kvalitet,
fylkeskommunen som tjenesteytende organ forsvarlighet og pasientsikkerhet. Stor grad av
elektronisk kommunikasjon
Tannhelsetjenesten skal være pådriver og Henvisningsrutiner, samarbeidsavtaler,
medspiller i folkehelsearbeidet for å
tannhelseresultater
redusere ulikheter i helse og tannhelse

14.3 Driftsbudsjett
For tannhelsetjenesten foreslås følgende driftsbudsjett:
Tabell 40: Driftsbudsjett tannhelse
Tannhelse
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Tannhelse felles

11 088

11 392

11 443

14 106

Klinikker Sør-Øst

113 303

113 303

113 303

113 303

Klinikker Hallingdal, Ringerike, Jevnaker og Øvre Romerike

67 733

68 388

69 056

69 736

Klinikker Asker, Bærum, Lier

86 700

87 853

89 028

90 225

107 168

109 204

111 279

113 393

80 329

80 029

80 029

80 029

3 100

3 100

3 100

3 100

0

-3 707

-5 888

-15 101

469 423

469 563

471 352

468 792

581 136

574 600

575 912

571 354

Klinikker Nedre Romerike og Follo
Klinikker Lågen, Krødherad, Drammen og Svelvik
Sum admin og ledelse TKØ
Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum tannhelse
Sum næring totalt

563 828

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

14.3.1.1 Hovedprioriteringer
Netto driftsramme for tannhelsetjenesten er 469,4 mill. kr i 2020. Det er forventet en befolkningsøkning på 25
000 innbyggere i kommende budsjettperiode som en følge av at Svelvik, Jevnaker og Lunner kommuner
implementeres i Viken, i tillegg til den generelle demografiske utviklingen. Det er lagt inn en årlig kompensasjon
på 5 mill. kr for å dekke opp drift av tannklinikkene i Svelvik og Jevnaker. I tillegg kjøpes tjenester av Gran
kommune for å behandle befolkningen i Lunner. Budsjettet er pris- og lønnsjustert og i tillegg blir det lagt til
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i 2023 en vekst tilsvarende 2 mill. kr i rammen for å kompensere for den generelle
befolkningsveksten. Kompensasjon for befolkningsveksten ligger allerede inne fram til 2022.
Dagens tjenestetilbud i fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold videreføres fram til det foreligger en
ny helhetlig tannhelseplan for Viken og /eller endringer i skjermingsordningene.
Det er behov for å etablere flere klinikker i perioden som følge av at leieavtaler utløper og for å tilpasse
klinikkstrukturen til tjenestebehovet i befolkningen. Midler til dette er innarbeidet i investeringsbudsjettet, i
tråd med tidligere fylkestingsvedtak i dagens fylkeskommuner.
14.3.1.2 Driftsbudsjett tannhelsetjenesten
Netto driftsramme for tannhelsetjenesten er 469,4 mill. kr i 2020. Brutto driftsbudsjettet omfatter av
rammebevilgningen fra fylkeskommunen, honorarer fra betalende pasienter og ulike finansieringsordninger fra
staten. Tannhelsetjenesten legger til rette for, men kriminalomsorgen og vertskommunene finansierer,
tannhelsetjenestene i de ulike fengslene.
Tannhelsetjenester til personer som har vært utsatt for tortur og overgrep og har sterk tannbehandlingsangst
(TOO), finansieres med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Kjøp av tjenester for å erstatte egenproduksjon,
for eksempel spesialisthelsetjenester dekkes av tannhelsetjenesten. Det er store variasjoner i grad av
voksenbehandling i Viken. Takstene for honorar fra betalende klientell harmoniseres og økes i takt med den
generelle konsumprisindeksen.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) videreføres som et interfylkeskommunalt samarbeid mellom
Innlandet og Viken etter kommuneloven (1992) §27, med Viken fylkeskommune som hovedkontorfylke fra
01.01.2020. Årlig eierbidrag utgjør 4,36 mill. kr, en økning på 2,84 mill. kr utover dagens bidrag til
kompetansesenter Øst og Sør.

14.4 Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjettet i tannhelsetjenesten skal dekke alle behov for nyanskaffelser av utstyr over en viss
terskelverdi. Dette er i tråd med tidligere praksis. Gjennomføring av investeringer i tannklinikker følges opp av
eiendomsavdelingen i rådsområde Finans, administrasjon og klima.
Investeringer i IKT budsjetteres på rådsområde Finans, administrasjon og klima, digitaliseringsavdelingen.
Hovedoppgaver i kommende periode vil være etablering av felles IKT-plattform, oppgradering og tilpasninger av
dagens systemer og utstyr.
Det er foreløpig budsjettert 5 mill. kr til etablering av ny felles pasientjournal (EPJ) på investeringsbudsjettet til
Finans, administrasjon og klima. Ytterligere investeringsbehov utover rammene i dagens økonomiplan må
påregnes, jfr. omtale av investeringer i kapittel om Finans, administrasjon og klima. Tannhelsefaglig IKT-satsing
innenfor radiologi og billedlagring er et viktig satsingsområde i perioden, og det legges opp til en felles
pasientjournal for å få en hensiktsmessig deling av informasjon. Det vil være behov for bruk av ekstern
kompetanse.
Påbegynte/prosjekterte klinikkbyggeprosjekter før etableringen i Viken er lokalisert i Nannestad, Eidsvoll,
Fornebu, Strømmen, Ringerike, Kongsberg, Sarpsborg og Fredrikstad.
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Tabell 41: Investeringsbudsjett tannhelse
Prosjektnavn

Budsjett

Budsjett

Totalt

2019

Bjørkelangen tannklinikk
Nannestad tannklinikk - nye lokaler

10 000

Strømmen tannklinikk - nye lokaler

26 000

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

1 195

0

0

0

0

0

2 000

8 000

0

0

0

14 000

12 000

0

0

1 075

0

0

0

0

Diverse klinikker - mindre oppgraderinger (årlig bevilgning)

950

1 500

1 500

1 500

1 500

Diverse klinikker - utredning (årlig bevilgning)

500

500

500

500

500

Elektronisk bildebehandlingssystem

Sørumsand tannklinikk - nye lokaler

15 000

0

9 000

6 000

0

0

Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler

23 000

0

0

16 000

7 000

0

Fornebu tannklinikk - nye lokaler

27 500

0

16 500

11 000

0

0

Asker sentrum tannklinikk - nye lokaler

28 000

27 200

0

0

0

0

Investering utstyr (årlig bevilgning)

6 000

4 500

4 500

4 500

4 500

Investering (årlig bevilgning)

7 199

4 791

4 791

4 791

4 791

10 011

2 060

2 060

2 060

2 060

0

0

0

41 200

0

50

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

56 180

56 851

68 351

63 551

15 351

Investering utstyr (årlig bevilgning)
Investering bygg - tannklinikk Sarpsborg

41 200

Reklamasjonsavsetning byggeprosjekter tannklinikker
Investeringsreserve (årlig bevilgning)
Sum investeringsbudsjett tannhelse

129 500

14.4.1 Investeringsprosjekter
14.4.1.1 Nannestad tannklinikk – nye lokaler
I oktober 2017 ble det politisk vedtatt at det skulle etableres ny klinikk på Nannestad. På grunn av
befolkningsvekst og manglende behandlingskapasitet på øvre Romerike samt utsettelse av ny tannklinikk i
Eidsvoll, må den nye klinikken ha 4 behandlingsrom.
Ny klinikk med 4 behandlingsrom er anslått til å koste 10,0 mill. kr. Av den totale rammen, er det anslått at løst
inventar og utstyr utgjør om lag 3,5 mill. kr. Prosjektet antas å starte i løpet av siste halvdel i 2020. Det er hittil
bevilget 10,0 mill. kr til prosjektet som på grunn av forskyvning i fremdriften foreslås å rebudsjetteres med
henholdsvis 2,0 mill. kr i 2020 og 8,0 mill. kr i 2021.
Strømmen tannklinikk – nye lokaler
Befolkningsveksten i Strømmen-området er større enn det dagens klinikk har kapasitet til å håndtere, og det er
behov for ytterligere to behandlingsrom utover dagens klinikk, totalt 10 behandlingsrom. Det er ingen mulighet
til å utvide dagens klinikk. En ny tannklinikk i denne størrelsesorden er ut fra tidligere erfaringstall anslått med
kostnad rundt 26,0 mill. kr. Av den totale rammen, er det anslått at løst inventar og utstyr utgjør 6,0 mill. kr.
Tannhelse/foretaket er i dialog med Thon, og oppstart på byggeprosjektet vil være i løpet av 2020. Det er hittil
bevilget 20,0 mill. kr til prosjektet, og foreslås i økonomiplanen å avsette ytterligere 6,0 mill. kr. i 2021. På grunn
av forskyvning i fremdriften foreslås tidligere bevilgede midler på 20,0 mill. kr å rebudsjetteres med henholdsvis
14,0 mill. kr i 2020 og 6,0 mill. kr i 2021.
14.4.1.2 Sørumsand tannklinikk – nye lokaler
Sørumsand tannklinikk har dårlig ventilasjon og det er ikke mulig å utbedre forholdne. Planløsningen på dagens
klinikk er ikke optimal i forhold til arbeidsmiljø. Dagens klinikk har 6 behandlingsrom, og det vil være behov for
en klinikk med 7 behandlingsrom, når man bygger ny klinikk. Gårdeier skal utvide eksisterende bygg, og
tannhelsetjenesten har fått tilbud om nye lokaler i den nye delen. En del av utrustningen fra dagens klinikk kan
gjenbrukes, slik at prosjektet er noe rimeligere enn man ville estimert med en klinikk på 7 behandlingsrom. En
ny tannklinikk er anslått med kostnad rundt 15,0 mill. kr. Av den totale rammen, er det anslått at løst inventar
og utstyr utgjør 5,0 mill. kr. Det foreslås å avsette 9,0 mill. kr i 2020 og 6,0 mill. kr i 2021. Mer informasjon om
prosjektstart vil være kjent i 2020.
14.4.1.3 Eidsvoll tannklinikk – nye lokaler
Sak om ny tannklinikk i Eidsvoll er behandlet av fylkestinget i september 2017. I påvente av ny kommuneplan og
reguleringsplaner i kommunen, vil det ikke være mulig å få tak i egnede lokaler til ny tannklinikk før tidligst i
2021-22. Av den totale rammen på 23,0 mill. kr, er det anslått at løst inventar og utstyr utgjør 6 mill. kr. Det er

99

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

hittil bevilget 10 mill. kr som på grunn av forskyvning i fremdriften foreslås å rebudsjetteres til 2021. Videre
foreslås det å avsette ytterligere 6 mill. kr i 2021 og 7 mill. kr i 2022.
14.4.1.4 Fornebu tannklinikk – nye lokaler
Leieavtale for eksisterende klinikk er sagt opp. Bygget skal rives som en følge av etablering av Fornebubanen.
Det er varslet fraflytning i mars 2020, men dette tidspunktet kan forskyves dersom det oppstår forsinkelser
knyttet til gravearbeider på Fornebubanen. banen. Det haster å få en ny klinikk på plass og planleggingen er
igangsatt. Det er behov for å utvide antall behandlingsrom fra dagens klinikk, med 2 behandlingsrom, slik at den
nye klinikken vil ha 10 behandlingsrom. En ny tannklinikk i denne størrelsesorden er ut fra tidligere erfaringstall
anslått med kostnad rundt 27,5 mill. kr. Av den totale rammen, er det anslått at løst inventar og utstyr utgjør 6
mill. kr. Det foreslås å avsette 16,5 mill. kr i 2020 og 11,0 mill. kr i 2021.
14.4.1.5 Ny tannklinikk i Sarpsborg
Det er budsjettert 41,2 mill. kr. i 2022 til bygging av ny tannklinikk i Sarpsborg. Den skal bygges som en del av St.
Olav videregående skole.

14.4.2 Årlige bevilgninger
14.4.2.1 Utstyr
Det foreslås å avsette 11,35 mill. kr. årlig til utstyr og spesialtilpasninger i nye og eksisterende tannklinikker.
14.4.2.2 Investeringsreserve
Det foreslås å avsette 2,0 mill. kr årlig i investeringsreserve. Investeringsreserven benyttes til finansiering av
uforutsette utgifter som ikke er budsjettert i økonomiplanen.
14.4.2.3 Mindre oppgraderinger
Det er behov for mindre rehabilitering av klinikker som har lange leiekontrakter og som ikke omfattes av en
større rehabilitering eller ombygging. De fleste klinikkene er i god stand, men det er fortsatt behov for mindre
bygningsmessige tilpasninger og rehabiliteringer. Det foreslås å avsette 1,5 mill. kr årlig til dette.
14.4.2.4 Utredninger
Det foreslås å avsette 0,5 mill. kr årlig til utredninger i forbindelse med byggeprosjekter.
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15 Kultur og integrering
Fylkesrådsområde for kultur og integrering har oppgaver knyttet til frivillighet, friluftsliv og idrett,
fylkesbibliotek, kunst og kultur og kulturarv. Kunst og kultur har en klar egenverdi og er samtidig en viktig
utviklingsfaktor innen alle samfunnsområder. Kulturpolitikken og ivaretakelsen av kulturarv er forankret i
nasjonal lovgivning, i internasjonale konvensjoner og i FNs bærekraftmål.
Fylkesrådsområdet har også oppgaver knyttet til integrering, hvor budsjettet inntil videre ligger på andre
fylkesrådsområder. Regulering av budsjett gjennomføres på et senere tidspunkt i tråd med fylkesrådsområdets
oppgaver.

15.1 Nøkkeltall
Tabell 42: Nøkkeltall kultur
Landet
Østfold
uten Oslo
Nøkkeltall kultur
Prosent av netto driftsutgifter til kultur (2017)
2,5
1,5
Netto driftsutgifter til kultur pr. innbygger (2017)
315
147
Aktivitet DKS:
Antall elever
Antall arrangementer

Akershus Buskerud Viken
1,8
178

2,5
252
193 000
6 000

Arkeologiske registreringer - antall
Bibliotek - 2018
Kurs/møter/seminarer
Antall deltagere kurs/møter/seminarer
Utlån klassesett
Utlån biblioteksbuss
Spillemidler 2019
Beløp (mill. kr):
Antall ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

199

27
512
8 825

30
1181
7 650
33 382

21
664
11 856

296,8
341

Tabellen viser at fylkeskommunene i Viken bruker en mindre andel av budsjett og pr. innbygger til kulturformål
enn landet eksklusive Oslo. Aktiviteten innen Den Kulturelle skolesekken er høy, og tildelte spillemidler dekker et
stort behov for idrettsanlegg i regionen.

15.2 Innsatsområder
Hovedsatsingene innen kultur i 2020 er definert i sektorplanene, strategiene og de regionale planene, samt de
vedtatte handlingsprogrammene til disse. Følgende overordnede innsatsområde vil være spesielt relevant for
kultur:
Viken skal være et attraktivt fylke å bo i, arbeide og besøke. Viken fylkeskommune skal bidra til bærekraftig
utvikling og bli et foregangsfylke innen klima, miljø og naturforvaltning. Befolkningsveksten skal primært skje i
byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. Viken fylkeskommune skal bidra til god folkehelse og ha
et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse.
Dette betyr bl.a. følgende for de ulike avdelingene:
15.2.1.1 Frivillighet-, friluftsliv- og idrett
• Fokus på hverdagsaktivitet og folkehelse
• Nært og tilrettelagt friluftsliv,
• Utvikling av regionale anlegg og områder
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•
•
•
•

Nytenkning og innovasjon for flere og bedre idretts- og friluftslivsanlegg.
Frivillighet: forhindre utenforskap gjennom like mulighet for deltagelse
Frivillighet: mer mangfold i rekrutteringen samt fokus på frivillighetens økte kompetanse- og
kostnadskrav.
Ivareta nye forvaltningsoppgaver innen friluftsliv fra Klima og Miljødepartementet.

15.2.1.2 Fylkesbibliotek
• Bidra til å styrke biblioteksektoren gjennom prosjektutvikling, kompetanseheving og samordning av
tjenester for en mest mulig effektiv ressursutnyttelse.
• Stimulere til samarbeid og nettverk mellom bibliotekene og andre relevante aktører.
• Utvikling av bibliotekene som relevante arenaer for opplevelser og livslang læring
• Fokus på tiltak som fremmer leseferdighet, digital kompetanse, utvikling og formidling av digitalt
innhold i bibliotekene
15.2.1.3 Kulturarv
• Bevare og bruke kulturminner og kulturmiljøer som ressurs i samfunnsutviklingen, både i utviklingen av
byer og tettsteder med kvalitet og i stedsutviklingen for øvrig.
• Ivareta rollen som myndighet for nasjonale og regionale kulturminneverdier, herunder nye oppgaver
som overføres fra Riksantikvaren
15.2.1.4 Kunst og kultur
• Legge til rette for et rikt kunst- og kulturliv.
• Et bredt spekter av kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet
• Kunst og kultur skal være viktige elementer i by- og tettstedsutvikling
• Kunst- og kulturopplevelser som er inkluderende og motvirker utenforskap
• Fremme utvikling, fornying og innovasjon talentutvikling og verdiskaping på kulturfeltet
Gjeldende planer innenfor kulturområdet:
Tabell 43: Planer innenfor kulturområdet
Frivillighet, friluftsliv og idrett

Kunst og kultur

Kulturarv

Regional plan for fysisk aktivitet Regionalplan kultur 2018 – 29 Kulturminneplan
(Østfold)
2018 -29. Østfold i bevegelse.
2010 – 22
Strategi for idrett og friluftsliv med
handlingsprogram (Buskerud)

Østfold Regionalplan kultur 2018 –
29 (Østfold)

Kunst- og kulturstrategi for
Buskerud 2019 - 2022
Bibliotekstrategi
for
Regional plan for fysisk aktivitet,
Kulturminnekompasset Kulturplan for Akershus 2016 Buskerud
2015-2020
idrett og friluftsliv (Akershus) 2016regional plan for
23
(forlenget fram til ny felles
2030 “Aktivitetsløftet”
kulturminnevern (Buskerud)
strategi/plan avløser)
Regional plan for
for Akershus
kulturminner og kulturmiljøer Kulturplan
2016-2023
(oppdateres 2019)
(Akershus)
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15.3 Driftsbudsjett
Tabell 44: Driftsbudsjett kultur
Kultur

Budsjett

(tall i 1000 kr)

2019

Fylkesråd kultur
Frivillighet, friluftsliv og idrett

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

1 445

1 445

1 445

1 445

72 753

72 971

72 971

72 971

Fylkesbibliotek

30 331

30 333

30 333

30 333

Kunst og kultur

151 506

151 714

151 920

151 920

Kulturarv

132 629

136 122

130 122

130 122

0

-3 075

-4 772

-12 071

388 664

389 509

382 019

374 719

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum kultur

370 989

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

I 2020 er 2 mill. kr finansiert fra fond til Viken bygningsvernsenter og i 2021 6 mill.kr. I budsjettforslaget ligger
midler til integrering, bl.a. fra IMDI, på budsjettet til fylkesrådsleders kontor.

15.3.1 Hovedprioriteringer

Budsjettrammen til kultur og integrering er i 2020 på 388,7 mill. kr i 2020. På kort sikt følges de prioriteringer og
innsatsområder som ligger i de tre fylkeskommunenes vedtatte økonomiplaner i all hovedsak opp. På lengre sikt
2021 – 2023 må det vurderes om det kan oppnås samordningsgevinster mht. tiltak som er relativt like i de tre
fylkeskommunene, bl.a. i forhold til administrative kostnader, slik at en større andel av midlene kan disponeres
til økt aktivitet.
I 2020 overføres en rekke nye oppgaver på kulturområdet fra staten, først og fremst innenfor kulturarv,
integrering og på friluftsområdet. I tillegg overføres tre kommuner til Viken fylkeskommune. En av de viktigste
satsingene i 2020 vil være å ivareta disse oppgavene og de nye kommunene med høy kvalitet, og på en måte
som oppfyller forventningene hos våre samarbeidspartnere og som er integrert i en regional utviklingstenkning.
På frivillighet-, friluftsliv- og idrettsområdet skal fylkene overta oppgaver fra både Miljødirektoratet og
Fylkesmannen som innebærer ansvar for forvaltning av statlig sikrede områder, samt ansvar for oppfølging av
Skjærgårdstjenesten. Innen frivillighet skal fylkene overta oppgaver fra IMDI knyttet til integrering i frivillighet og
samfunnsdeltagelse. Fylkene vil også få mer ansvar og oppgaver innenfor forvaltningen av spillemidler til anlegg
for idrett og fysisk aktivitet som skal utredes nærmere.
På kulturarvområdet overføres myndighet for middelalderbygninger, en rekke automatisk fredete kulturminner,
fartøyvernet samt om lag 600 fredete statlige bygninger og dessuten flere tilskuddsordninger. Dette gir først og
fremst behov for økt kapasitet, men også rekruttering av noe spesialkompetanse innenfor områder som
fartøyvern, middelalderbygninger og håndtering av store og komplekse bygningsmasser med sammensatte
antikvariske problemstillinger. Ut fra bemanningsmaler utarbeidet av Riksantikvaren er behovet beregnet til fem
årsverk. I tillegg kommer ett årsverk for å håndtere de tre nye kommunene, dvs. i alt seks årsverk. I
budsjettforslaget er det lagt inn midler til 1,5 av disse. Rammeøkningen som er vist i statsbudsjettet knyttet til
de nye oppgavene utgjør kun 0,3 mill. kr for Vikens del, tilsvarende om lag 1/3 årsverk. Den statlige
underfinansieringen av de nye oppgavene vil medføre redusert servicegrad overfor kommuner og eiere.
Kulturdepartementet har startet prosessen med de framtidige elleve fylkeskommunene om å komme frem til en
hensiktsmessig arbeidsdeling om oppfølging av regionreformen. I dialogen med fylkeskommunene planlegges
det fremtidig samarbeid mellom forvaltningsnivåene for å sikre at vi sammen når målene for den nasjonale
kulturpolitikken. Det tas sikte på at Stortinget skal få et helhetlig forslag til behandling i kommuneproposisjonen
for 2021, og at endelig beslutning om konkrete oppgaveoverføringer og budsjettkonsekvenser legges frem for
Stortingets behandling i budsjettproposisjonene for 2021.
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Fylkesrådsområdet har også oppgaver knyttet til integrering, hvor budsjettet inntil videre ligger på andre
fylkesrådsområder. Regulering av budsjett gjennomføres på et senere tidspunkt i tråd med fylkesrådsområdets
oppgaver.

15.3.2 Fylkesråd kultur og integrering

På dette ansvaret ligger lønn og generalia til fylkesdirektør.

15.3.3 Frivillighet, friluftsliv og idrett

På dette området foreslås en bevilgning på 72,8 mill. kr i 2020 og 73 mill. kr resten av planperioden.
Som en del av regionreformen, overføres fylkesmannens oppgaver knyttet til Skjærgårdstjenesten og statlig
sikrede friluftsområder til fylkeskommunene. Også Miljødirektoratets oppgaver knyttet til forvaltningsansvaret
for de statlig sikrede friluftsområdene overføres. Av en samlet statlig overføring på 2,7 mill. kr er Viken tildelt
0,4 mill. kr.
Følgende tabell viser hovedpostene for tiltak og tilskudd innenfor dette området:
Tabell 45: Tiltak og tilskudd innenfor frivillighet, friluftsliv og idrett
Frivillighet, friluftsliv og idrett
71610 Friluftsliv. 2020-kr
Regional utvikling og driftsstøtte frivillighet
Regional utvikling friluftsliv

2020

2022

2021

2023

41 200

41 200

41 200

41 200

881

881

881

881

881

881

881

881

Kontingenter friluftsråd/skjærgårdstjenester

3 376

3 376

3 376

3 376

Støtte til nasjonale og internasjonale arrangement

2 524

2 524

2 524

2 524

Driftsstøtte til regionale anlegg og organisasjoner

4 095

4 095

4 095

4 095

Regionale prosjekter

1 911

1 911

1 911

1 911

Regionale støtteordninger idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet

4 984

4 984

4 984

4 984

Friluftsområder, friluftstiltak med statlig tilskudd

12 137

12 137

12 137

12 137

Sum frivillighet, friluftsliv og idrett

71 989

71 989

71 989

71 989

-11 926

-11 926

-11 926

-11 926

60 063

60 063

60 063

60 063

Regional utvikling idrett

Statlig tilskudd til friluftsområder og friluftstiltak
Netto utgift frivillighet, friluftsliv og idrett

Det foreslås bevilget 60,1 mill. kr av fylkeskommunale midler til tiltak innenfor frivillighet, friluftsliv og idrett i
2020, som i det alt vesentlige er en videreføring av fylkeskommunenes vedtatte handlingsprogrammer og
partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Budsjettet går ned med 1,5 mill. kr fra 2021 fordi støtte til
Vikersund hoppsenter bortfaller.
15.3.3.1 Regional utvikling og driftsstøtte frivillighet
En vesentlig del av midlene til dette området bevilges til utvikling og driftsstøtte til frivillige organisasjoner,
herunder organisasjoner innenfor idrett, friluftsliv, funksjonshemmedes organisasjoner, kultur, barn og ungdom
og studieorganisasjoner. Midlene går i all hovedsak til regionale paraplyorganisasjoner. Det er også videreført 2
mill. kr i tilskudd til møteplasser for frivillighet, og ca. 3,7 mill. kr til utviklingsmidler for frivilligheten. Midlene går
til utviklingsarbeid i form av søkbare støtteordninger, kompetanse- og nettverksbygging samt veiledning og
konferanser, som er en del av det regionale partnerskapet for frivillighet.
15.3.3.2 Regional utvikling friluftsliv og idrett
Det er foreslått bevilget ca. 0,9 mill. kr til hvert av områdene knyttet til kommunikasjon- og informasjonsarbeid,
kompetanse- og nettverksbygging, veiledning, konferanser, prosjekter og arrangementer. Oppfølging av
kommunene er sentralt her.
Kontingenter regionale friluftsråd og skjærgårdstjenesten
Ca. 3,4 mill. kr går til kontingenter til disse organisasjonene.
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15.3.3.3 Støtte til nasjonale og internasjonale arrangement
Posten omfatter søkbar støtte til store idrettsarrangement som WC Skiflyvning i Vikersund, WC Drammen
Skisprint, samt sykkelløpet "Ladies Tour of Norway".
15.3.3.4 Driftsstøtte til regionale anlegg og organisasjoner
Konkret er det her tilskudd til Østfoldhallen, til Olympiatoppen Øst og Sør-Øst og tilskudd til idrettskonferanse.
Videre er det tatt med støtte til Vikersund hoppsenter med 1,5 mill. kr i 2020.
15.3.3.5 Regionale prosjekter
Dette er i det alt vesentlige støtte til utvikling av Nordre Øyeren friluftsområde i Akershus.
15.3.3.6 Regionale støtteordninger idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Til utvikling av regionale aktivitetstiltak og områder er det foreslått 3 mill. kr for oppfølging av regional plan for
idrett/friluftsliv Akershus (Aktivitetsløftmidler), og 0.7 mill. kr til strategiplan for idrett/friluftsliv i Buskerud. Det
er også foreslått søkbare midler til friluftstiltak og midler til tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Sykkelstrategien
i Akershus videreføres, og priser og stipend innenfor idrett er en del av denne posten.
15.3.3.7 Statlige midler/spillemidler til friluftsliv og fysisk aktivitet
Det budsjetteres med i alt 12,1 mill.kr til tiltak i statlig sikrede friluftsområder og statlige midler til
friluftsaktivitet. Dette er bruttobeløp, som i det alt vesentlige finansieres av statlige tilskudd. Det er usikkerhet
knyttet til størrelsen på de statlige midlene som fordeles på grunnlag av søknader, men det er forutsatt samme
nivå som tidligere tildelinger.
I statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Miljødirektoratets Ferdselsåreprosjekt med
4 millioner kroner. Prosjektet skal fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking av sammenhengende
nettverk av ferdselsårer for friluftsliv i kommunene. Dette vil gi mulighet for økt statlig finansiering av
ferdselsåreprosjekter i Viken.
Viken fylkeskommune vil i 2020 motta ca. 296 mill. kr i spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg. Følgende
tabell viser dette:
Tabell 46: Spillemidler
Spillemidler. 2019-kr

2020

Spillemidler bygg og anlegg

276 910

Spillemidler adm. nærmiljøanlegg
Utviklingsmidler/kompetansemidler
Kulturbygg
Sum

2021

2022

2023

276 910

276 910

276 910

7 388

7 388

7 388

7 388

150

150

150

150

11 915

11 915

11 915

11 915

296 363

296 363

296 363

296 363

Tildelingen er videreført på samme nominelle nivå som i 2019. Det er imidlertid en ambisjon å øke tildelingen til
Viken ut over dette nivået.

15.3.4 Fylkesbibliotek

Følgende tabell viser hovedtall for bibliotek:
Tabell 47: Hovedtall for bibliotek
Hovedtall for bibliotek
Lønn og drift
Tiltak kurs og konferanse
Fengsel Ullersmo
Sum utgifter bibliotek
Inntekter/refusjoner
Netto utgift bibliotek
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2020
25 736
5 547
801
32 084
-1 752
30 332

2021
25 736
5 547
801
32 084
-1 752
30 332

2022
25 736
5 547
801
32 084
-1 752
30 332

2023
25 736
5 547
801
32 084
-1 752
30 332

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Fylkeskommunens oppgaver på bibliotekområdet er hjemlet i Lov om folkebibliotek § 6. Hovedsatsingene i 2020
er i all hovedsak definert gjennom eksisterende planer og politiske vedtak i tre fylkeskommunene. Det foreslås
bevilget 30,3 mill. kr til fylkesbibliotek i 2020, en reell videreføring av nivået fra 2019. Fylkesbiblioteket drifter
fengselsbiblioteket på Ullersmo og mottar ca. 0,8 mill. kr i øremerket tilskudd for å finansiere virksomheten. I
tillegg mottar fylkesbiblioteket årlig prosjektmidler fra aktører som Nasjonalbiblioteket og Fritt Ord.
Fylkesbiblioteket skal stimulere til et rikt og mangfoldig kulturliv som bidrar til et levende demokrati som
ivaretar ytringsfriheten. Bibliotekene har en sentral rolle som kultur – og kunnskapsformidler, og
fylkesbiblioteket skal gjennom sin regionale utviklerrolle bidra til å styrke bibliotekenes rolle som relevante
samfunnsaktører på tvers av politikkområdene. Bibliotekene skal videreutvikles som uavhengige møteplasser
som fremmer opplevelser, livslang læring, demokrati og inkludering. Som læringsarena spiller bibliotekene en
viktig rolle for borgerne når de skal møte økende krav til kunnskap og livslang læring som kreves for å mestre
krav i arbeidslivet og for å delta i samfunnslivet generelt. Bibliotekene er viktige bidragsytere for å oppfylle en
rekke av FNs bærekraftmål og fylkesbiblioteket vil fortsette arbeidet med å synliggjøre og videreutvikle dette
arbeidet.
Fylkesbiblioteket skal utvikle tiltak som bidrar til å fremme leseferdighet og leseglede i befolkningen. Lesing er
en forutsetning for læring og deltakelse i et demokrati, men utfordres stadig av andre underholdningsformer og
nye plattformer. Det meste av lesestimuleringstiltakene foregår i folke- og skolebibliotek, og fylkesbiblioteket
skal bidra til å skape gode tiltak for å styrke lesingen gjennom aktiv formidling av bibliotekenes fysiske og digitale
samlinger. Noen av tiltakene er også Viken fylkeskommune direkte involvert i, gjennom skolebibliotekene i den
videregående skolen og bibliotekbussen.
Videre vil fylkesbiblioteket utvikle tiltak som fremmer digital kompetanse og deltakelse hos befolkningen,
gjennom å legge til rette for utvikling, tilrettelegging og formidling av digitalt innhold i bibliotekene. Tiltak som
styrker bibliotekenes bidrag med å løfte den digitale kompetansen i befolkningen handler primært om å gi
innbyggerne veiledning og opplæring innenfor grunnleggende digitale ferdigheter, og gjennom den regionale
utviklerrollen skal fylkesbiblioteket både videreutvikle eksisterende tiltak og vurdere nye tiltak i samarbeid med
bibliotekene. Utvikling, tilrettelegging og formidling av digitalt innhold i bibliotekene handler både om å øke
omfanget av digitale ressurser, iverksette konkrete formidlingstiltak, samt å videreutvikle plattformer for utlån
av digitalt materiale i bibliotekene. Arbeidet med dette må sees i sammenheng med statens innsats på området,
og hvor alle typer bibliotek er en del av et nasjonalt biblioteksystem. Viken har en ambisjon om å ta på seg
nasjonale bibliotekutviklingsoppgaver, slik som videreutvikling av Webløft og e-læringskurs for bibliotekansatte.
Fylkesbiblioteket skal legge til rette for at bibliotekene kan utvikles som sentrale arenaer for
innbyggermedvirkning. Med over 4,8 millioner besøk årlig når folkebibliotekene i Viken svært mange av
regionens innbyggere og det ligger derfor store muligheter i å utvikle bibliotekene som arena hvor kommunene
sammen med innbyggerne, næringsliv, organisasjoner og foreninger utvikler nye løsninger for å skape gode
lokalsamfunn og et godt liv for den enkelte innbygger.
Nasjonal bibliotekstrategi for 2020 – 2023 beskriver statens ansvar og oppgaver for utviklingen av en
fremtidsrettet biblioteksektor. Målet er å videreutvikle bibliotekene som relevante og viktige institusjoner som
skal bidra til folkeopplysning og dannelse for befolkningen. Strategien beskriver hvordan staten ønsker å
samhandle med det regionale biblioteknivået og vil derfor få betydning for fylkesbibliotekets arbeid i ØPperioden.
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15.3.5 Kunst og kultur

På dette området foreslås en bevilgning på 151,5 mill. kr. i 2020 som omfatter lønn og driftsutgifter, tiltak og
tilskudd og Den Kulturelle Skolesekken.
Følgende tabell viser hovedpostene mht. tilskudd og tiltak innenfor dette området:
Tabell 48: Tiltak og tilskudd innenfor kunst og kultur
Kunst og kultur
Visuell kunst
Teater
Dans
Opera
Festivaler
Musikk
Ung kultur
Inkluderende kulturliv
Talentutvikling
Regional utvikling kultur
Støtte til kulturprod.
Oppfølging kunst og kulturstrategi
Diverse kultur
Film og media
Den kulturelle spasersstokken
3 nye kommuner - søkbare midler Buskerud
Sum

2020
26 546
19 858
7 696
5 218
3 630
10 993
4 783
1 956
7 891
2 823
2 972
2 996
2 400
9 702
6 300
300
116 064

2021
26 546
19 858
7 696
5 218
3 630
10 993
4 783
1 956
7 891
2 823
2 972
2 996
2 400
9 702
6 300
300
116 064

2022
26 546
19 858
7 696
5 218
3 630
10 993
4 783
1 956
7 891
2 823
2 972
2 996
2 400
9 702
6 300
300
116 064

2023
26 546
19 858
7 696
5 218
3 630
10 993
4 783
1 956
7 891
2 823
2 972
2 996
2 400
9 702
6 300
300
116 064

Budsjettforslaget videreføres i all hovedsak aktivitetene og bevilgningsnivået i de tre fylkeskommunene i dag.
Det er en økning på 2 mill. kr til Akershus Kunstsenter fra 2019 som er tidligere vedtatt økt driftsstøtte i
forbindelse med nybygg.
Post for oppfølging av kunst og kulturstrategi for Buskerud er økt med 0,3 mill. kr grunnet avtaler med Innlandet
og Vestfold og Telemark fylkeskommune, som følge av nye kommuner. Avtalene legger opp til at nye kommuner
i Viken i 2020 følger denne planen og tilhørende virkemidler.
For avdeling kunst og kultur ligger det tre kulturplaner og strategier gjeldende for de tre fylkeskommunene til
grunn for kultursatsninger i Viken i 2020. Planene har egne handlingsplaner som detaljerer arbeidet for 2020
noe mer enn det som beskrives nedenfor. Planene som ligger til grunn for Viken fylkeskommunes kulturpolitikk
er Kulturplan Akershus 2016-2023, Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 og Regional plan for kultur i
Østfold 2018-2029. Nedenfor er satsninger og mål i disse planene listet opp.
15.3.5.1 Kulturplan Akershus
Mål:
•
•
•
•

Akershus fylkeskommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kunst- og
kulturvirksomhet av høy kvalitet
Kunst og kultur skal være viktige elementer i en helhetlig regional utvikling, og spesielt i by- og
tettstedsutviklingen
Akershus fylkeskommune skal stimulere til utviklende og bærekraftige samarbeid
Relasjon, relevans og resonans skal være sentrale begreper for fylkeskommunens arbeid med publikum
og publikumsutvikling

Satsingsområder:
• Et inkluderende kulturliv
• Barn og unge
• Talentutvikling
• Kulturnæringer
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15.3.5.2 Kunst og kulturstrategi for Buskerud
Visjon - Et rikt kunst- og kulturliv
Kunst- og kulturstrategien legger til grunn at fylkeskommunens rolle i hovedsak skal prioritere den profesjonelle
delen av kunst- og kulturlivet. Fylkeskommunenes innsats på amatørfeltet går i hovedsak gjennom regionale
organisasjoner og fylkesledd av nasjonale organisasjoner
Mål:
Å fremme stedsidentitet og tilhørighet:
•

Kunst- og kultursatsinger som skaper attraktive steder og møteplasser i både bygd og by

Å tilrettelegge for deltagelse:
•
•
•

Gode kunst- og kulturopplevelser som er inkluderende og motvirker utenforskap
Tydelig satsing på barn og unge.
Et mangfold av festivaler som sikrer tilgang for alle

Å sikre profesjonalitet og innovasjon:
•
•
•
•

Sterke profesjonelle kunst- og kultur institusjoner, organisasjoner og frie produserende miljøer som
sikrer kvalitet og mangfold
Sterke regionale fyrtårn
Fremme utvikling, fornying og innovasjon på kulturfeltet ovenfor etablerte institusjoner og nye
profesjonelle aktører
Buskerud skal være et godt sted å bo, produsere og arbeide for kunstnere og kulturarbeidere

15.3.5.3 Regional plan for kultur i Østfold 2017-2029
Fire gjennomgående tema:
•
•
•
•

Et inkluderende samfunn
Frivillighet
Internasjonalisering
Digitalisering

Planen
•
•
•
•
•
•

legger regional utvikling til grunn som en viktig premiss for kulturområdet
har som ambisjon at Østfold skal være et ledende kulturfylke. I det legger vi å være ledende gjennom
ambisiøse kultursatsinger
legger opplevelse, identitetsbygging og verdiskaping til grunn som viktige målsettinger på
kulturområdet
prioriterer innsats for å øke den kulturelle kompetansen i fylket
videreutvikler og konkretiserer prinsippet om kulturelle fyrtårn og særlige satsninger, gjennom
prioriterte samarbeidsområder
bygger på et bredt og forpliktende partnerskap for utviklingen på kulturområdet.

Kommentarer til tabellen:
Visuell kunst omfatter bl.a. følgende budsjett for 2020:
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Tabell 49: Budsjett visuell kunst
Kunstsentre

Vikens budsjett Statstilskudd
13 110

Punkt Ø (Galleri F15)
Henie Onstad kunstsente
Vestfossen kunstlab
Leveld kunstnartun
Pilotgallerier

Div. visuell kunst
Sum

4 360
2 530
1 530
165
2 129

13 040
13 305
3 945
430

2 722
26 546

30 720

Sum
Kommentar
13 110 Inkludert økning til Akershus
kunstsenter på 2 mill. kr fra 2020 i
sammenheng med nybygg
17 400
15 835
5 475
595
2 129
Omfatter bl.a. Kunstvisitten,
Romeriksutstillingen,
Østlandsutstillingen, Trafo, Kunst rett
vest og fordypingsprogram og
2 722 talentsatsing innen visuell unst
57 266

Vikens budsjett foreslås videreført i hele perioden. Statstilskuddet er usikkert ut over 2020.
Teater viderefører bevilgningene til teatrene i Viken på samme reelle nivå som i 2019, og omfatter følgende:
Tabell 50: Budsjett teater

Akershus Teater
Buskerud teater
Brageteatret
Østfold teater
Studio Actoris
Sum

Vikens budsjett Statstilskudd Sum
5 722
7 470
2 467
4 635
15 650
6 600
8 720
434
19 858

31 840

13 192
2 467
20 285
15 320
434

51 698

Vikens budsjett foreslås videreført i hele perioden. Statstilskuddet er usikkert ut over 2020.
Teater Studio Actoris: Det er i tillegg til driftsstøtte på ca. 0,4 mill. kr som ligger i tabellen vedtatt å bruke 4,5
mill. kr fra fond i Østfold for å støtte virksomheten. Det er forutsatt utbetaling på 1,5 mill. kr i 2019 og at
resterende 3 mill. kr avsettes på fond til senere bruk.
Det ble fattet følgende vedtak i Østfold:
«4,5 mill av udisponerte midler på 5,0 mill avsatt til styrking av skolehelsetjenesten omdisponeres til å sikre drift
av Studium Actoris i tre år. Studium Actoris er internasjonalt anerkjent, og er en av de få frie gruppene som er på
statsbudsjettet. Østfold får lite statlige midler til scenekunst. Det er svært viktig at Studium Actoris sikres videre
drift inn i Viken.»
Dans omfatter bevilgning på samme reelle nivå som i 2019 til Schia Nagelhus dansekompani (6,18 mill. kr),
kompetansesenter for dans i Bærum og et mindre tilskudd til dans i Østfold.
Opera omfatter Opera Østfold og Oscarsborgoperaen. Det ble vedtatt en økning til Opera Østfold fra 2020 på
0,3 mill. kr. Til Opera Østfold foreslås bevilget 3,6 mill. kr. I tillegg kommer statlig tilskudd i 2020 på 6,25 mill. kr,
slik at samlet tilskudd blir 9,85 mill. kr. Til Oscarsborg-operaen foreslås bevilget kr 1 618 000. I tillegg kommer
statlig støtte på kr 4 185 000, slik at samlet tilskudd blir kr 5 803 000.
Det foreslås at Viken gir støtte til festivaler på samme nivå som i 2019 – i alt ca. 3,6 mill. kr.
Musikk omfatter bl.a. støtte til Det Norske Blåseensemble (5,68 mill.kr). Blåseensemble får dessuten statlig
tilskudd på 26,42 mill. kr. Støtte til Kongsberg jazzfestival videreføres med ca. 2,6 mill. kr., og det gjør også støtte
til regionale musikkorganisasjoner (Buskerud) med 1,9 mill. kr. Posten omfatter også beløp til Østfold
symfoniorkester og regionale utviklingstiltak for musikk (ca.3,6 mill. kr).
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Ung kultur: Det er satt av bevilgninger på samme reelle nivå som i 2019 til UKM og til kulturkortet i Buskerud
(Bizzy) – i alt nesten 4,8 mill. kr.
Bevilgningene til inkluderende kulturtiltak og til talentutvikling bl.a. Follopiloten (musikk), danseFOT og ungTEKST
videreføres på samme reelle nivå som i 2019.
Det er satt av midler til regionale utviklingstiltak for kultur og oppfølging av kunst og kulturstrategi med i
overkant av 6 mill. kr. Søkbar bevilgning til kulturproduksjoner i Østfold videreføres med nesten 3 mill. kr.
Film og media omfatter Mediefabrikken i Akershus (ca. 5,1 mill.kr) og Østfold medieverksted (0,6 mill. kr). Støtte
til Viken film AS inngår også i denne posten med ca. 4,3 mill. kr.. Som følge av endret eierstruktur Viken
filmsenter AS, hvor Vestfold fylkeskommune går ut vil det trolig være behov for økt bevilgning fra 2020. Dette vil
fylkesrådet komme tilbake til når dette er nærmere avklart.
15.3.5.4 Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken vil få et betydelig omfang i Viken.
Tabell 51: Den kulturelle skolesekken - omfang

Den kulturelle skolesekken
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall

skoler
elever
arrangementer pr år
publikumsmøter
kontrakterte utøvere

600
193 000
6 000
520 000
800

Det er forutsatt samme reelle nivå på fylkeskommunal innsats som i 2019. Følgende tabell viser dette:
Tabell 52: Budsjett den kulturelle skolesekken

DKS - lønn og drift
DKS - grunnskole
DKS - videregående skole
Sum DKS
Refusjon kommuner

Netto fylkeskommunalt bidrag DKS

2020

18 639
5 732
2 010
26 381
-2 650
23 731

2021

18 639
5 732
2 010
26 381
-2 650
23 731

2022

18 639
5 732
2 010
26 381
-2 650
23 731

2023

18 639
5 732
2 010
26 381
-2 650
23 731

I tillegg kommer statlig finansiering gjennom spillemidler – anslagsvis 35 – 40 mill. kr. Det er knyttet usikkerhet
til finansiering i årene framover.

15.3.6 Kulturarv

På dette området foreslås en bevilgning til løpende drift og tiltak på 130,1 mill. kr. I tillegg kommer 2 mill. kr i
2020 og 6 mill. kr i 2021 som finansieringsbidrag til Viken bygningsvernsenter.
Utenom lønn og drift foreslås 88,6 mill. kr til kulturarv i 2020, fordelt på 75,5 mill. kr i driftstilskudd til
kulturhistorisk formidling/museer og 13,1 mill. kr til det fylkeskommunale kulturminnevernarbeidet. Dette er i
det alt vesentlige en videreføring av dagens nivå i de tre fylkeskommunene. I tillegg forvalter fylkeskommunen
statlige tilskudd til fredete bygninger og anlegg, og fra 2020 flere andre statlige tilskuddsordninger. Beløpene
har variert over tid, men kan i 2020 antas å utgjøre om lag 24 mill. kr. I tillegg kommer statstilskudd til
fartøyvern på 3,5 mill. kr.
Fylkeskommunene driver oppdragsvirksomhet innen arkeologi med en brutto utgift anslått til ca. 18,8 mill. kr og
inntekter anslått til ca. 17 mill. kr. Netto utgiften på ca. 1,8 mill. kr ligger inne i utgiftene til arkeologi i tabellen
ovenfor.
15.3.6.1 Det fylkeskommunale kulturminnevernet
Hovedsatsingene i 2020 er definert i de regionale kulturminneplanene og handlingsprogrammene til disse, i
tverrsektorielle strategier og satsinger og i ulike politiske vedtak i de tre fylkeskommunene. Fylkeskommunens
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myndighetsrolle på kulturarvområdet følger av kulturminneloven og ny forskrift om myndighet etter denne
loven vedtatt i 2019, samt plan- og bygningsloven. Vi vil legge vekt på å vise hvordan tverrfaglig og
tverrsektorielt samarbeid for å oppnå god bevaring og riktig bruk kulturarven er et viktig element i arbeidet for å
oppfylle FNs bærekraftmål.
En hovedoppgave i rollen som utviklingsaktør vil være å bevare og bruke kulturminner og kulturmiljøer som
ressurs i samfunnsutviklingen, både i utviklingen av byer og tettsteder med kvalitet og i stedsutviklingen for
øvrig. Bevaring og bruk må bygge på kulturminnenes verdi for opplevelse, identitet og forståelse, og en
forståelse av kulturminnenes betydning som ressurs for verdiskaping og utvikling av gode steder. Integrering av
kulturminnevernet i den overordnede arealplanleggingen og i by- og tettstedsutviklingen vil stå sentralt.
Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med kommunene, staten, museene, frivilligheten, næringslivet og eierne.
I 2020 vil midlene i stor grad bli prioritert til å videreføre igangsatte satsinger:
Arbeide for vern, bærekraftig bruk og bred formidling av Vikens kulturarv.
Styrke innbyggernes kunnskap og forståelse av, oppslutning om og interesse for fylkets kulturarv og
derigjennom forståelse av fylkeskommunens rolle som kulturminnemyndighet.
Sikre helhetlig kunnskapsgrunnlag, høy kompetanse og styrket samhandling om kulturminnevern.
Forvalte regionale og nasjonale kulturminneinteresser som regional kulturminnemyndighet.
•
•
•

•
•

Sikre god oppfølging av den økende porteføljen av fredete kulturminner.
Gi råd og veiledning til kommuner og eiere i saker etter plan- og bygningsloven.
Arbeide for å styrke kommunenes kompetanse og sikre god samhandling mellom dem og
fylkeskommunen, gjennom nettverksarbeid og kompetansehevende tiltak og ved å vektlegge
kommunenes eget kulturminneansvar.
Arbeide for å styrke samarbeidet med eierne, frivilligheten og museene, og vektlegge verdiskapning,
tilgjengelighet og formidling av kulturminner.
Følge opp arbeidet med samlingsforvaltning og privatarkiv for å sikre tilstrekkelig og sikker
magasinplass samt fellestjenester for arkiv og magasinfunksjoner.

Høy kvalitet i fylkeskommunens forvaltningsoppgaver er et viktig grunnlag for å styrke kulturarven som ressurs i
samfunnsutviklingen, i samvirke med kommunene og andre. Dette vil fortsatt være kjernen i fylkeskommunens
arbeid på kulturarvområdet. Vi vil vektlegge tidlig involvering og utøve tydelig og løsningsorientert rådgivning.
En sentral oppgave er å bidra til lett tilgjengelige og kvalitativt gode kulturminnedata, herunder å kvalitetssikre
den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden gjennom nødvendige kontrollregistreringer.
Seksjon for feltarkeologi utfører lovpålagte arkeologiske registreringer i forbindelse med plansaker og større
byggetiltak. Høy planleggings- og byggeaktivitet i mange av kommunene krever effektiv oppfølging.
Registreringsarbeidet er hovedsakelig eksternt finansiert, som oppdrag for tiltakshaverne. For 2020 anslås det at
dette vil utgjøre ca. 17 mill. kr. Fylkeskommunen finansierer i tillegg ca. 1,8 mill. kr.
Det er også svært viktig at fylkeskommunen klarer å ivareta sine nye oppgaver på en god måte.
Saksbehandlingskapasiteten knyttet til disse oppgavene vil være vesentlig, jf. omtale under kapittelet
Hovedprioriteringer.
15.3.6.2 Driftstilskudd til kulturhistorisk formidling / museer
Det foreslås 75,5 mill. kr til kulturhistorisk formidling/museer i 2019. Dette innebærer reelt samme
budsjettramme som i 2019. Viken vil legge stor vekt på dialog og samarbeid med museene, både for at de skal
oppfylle sin samfunnsrolle og for at man skal lykkes med i å bruke kulturarven som ressurs i
samfunnsutviklingen.
I 2020 omfatter fylkeskommunens tilskudd til MiA – Museene i Akershus om lag 2 mill. kr til drift av Akershus
bygningsvernsenter. I tillegg vil fylkeskommunen bidra med om lag et halvt årsverk. Akershus
bygningsvernsenter har hatt et særlig behov for å avklare de fremtidige fysiske fasilitetene, og det er nå gitt
signaler om i alt 16 mill. kr i statlige investeringsmidler til et kurs- og utstillingsbygg ved MiAs avdeling Follo
Museum, herav 3 mill. kr i 2020. Det er forutsatt fylkeskommunal medvirkning til finansieringen med 8 mill. kr.
Det foreslås avsatt 2 mill. kr i 2020 og de resterende 6 mill. kr i 2021 finansiert fra fond.
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Buskerud bygningsvernsenter er integrert i fylkeskommunens organisasjon, og finansieres som del av denne
med om lag 1,4 mill. kr. Det er stor etterspørsel etter bygningsvernsentrenes tjenester, både håndverkerkurs på
ulike nivåer, rådgivning til private eiere og annet. Vi vil legge vekt på god samordning av bygningsvernsentrenes
arbeid, samt å følge opp utredningsarbeidet i regi av Østfold fylkeskommune for å etablere et fartøyvernsenter.
Tabell 53: Tilskudd til museer
Vikens
Tilskudd til museér 2020 (1000-kr):
Statstilskudd
budsjett
MiA - museéne i Akershus
28 492
29 830
Skibladner
158
2 690
Mjøssamlingene
287
Tunet Gardermoen
1 039
Østfoldmuséene
18 513
30 630
Privatarkiv/Vestfoldmuseene
454
Blåfarveverket
3 624
10 550
Lån Blåfarveverket og Veien
962
Buskerudmuséet
13 563
23 130
Drammen museum for kunst- og
5 731
8 260
Norsk bergverksmuseum
17 155
Finansieringsbidrag muséer i nye kommune
1 800
Haldenvassdragets kanalselskap*
862
Sum
75 485
122 245

Sum
58 322
2 848
287
1 039
49 143
454
14 174
962
36 693
13 991
17 155
1 800
862
197 730

15.4 Investeringsbudsjett
Tabell 54: Investeringsbudsjett kultur
Prosjektnavn

Økonomiplan

Budsjett
Totalt

2020

2021

2022

2023

Buskerud-utstilling - gamle Kongsberg kino

12 500

12 500

0

0

0

Sum investeringsbudsjett kultur

12 500

12 500

0

0

0

I økonomiplan 2019 – 22 ble et avsatt 10 mill eks. mva kr i 2021 til å etablere en utstilling om Buskerud i gamle
Kongsberg kino. Denne planen er nå endret. I møte 04.09.2019 vedtok fylkesutvalget i Buskerud å bevilge kr
250 000 til forprosjekt. I saken skrives følgende:
I fylkestingets budsjettvedtak for 2019 ble det avsatt kr 10 mill. kr eks mva til utvikling av en utstilling om
Buskerud. Fram til april 2019 ble det utredet og planlagt for etablering av utstilling i samlokalisering med
Kongsberg videregående skole og Buskerudmuseet i Kongsberg kino. Dette prosjektet ble av ulike grunner
skrinlagt. Det er nå laget et anbudsgrunnlag for et forprosjekt som ønskes gjennomført. I forprosjektet skal
rammer for arbeidet med utvikling av Buskerudutstillingen fastsettes. Forprosjektet skal resultere i en
konseptskisse for Buskerudutstillingen og en prosjektplan for utvikling av utstillingen.
Utstillingen er planlagt åpnet 15.01.2021. Investeringsbevilgningen må derfor framskyves til 2020. Forprosjektet
skal være ferdig i løpet av 2019, og skal etter planen behandles i fylkesutvalget i Buskerud i desember. I og med
at dette er en del av Vikens budsjett bør imidlertid forprosjektet behandles av relevante organer i Viken. Som
følge av at opprinnelig plan er endret, må reelt bevilgningsbehov vurderes nærmere når forprosjekt foreligger.
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16 Investeringer, finansiering og fond
16.1 Investeringer
Det foreslås en investeringsramme i 2020-2023 på ca. 16,9 milliarder kr, inklusiv ca. 3,8 milliarder kr finansiert
av bompenger og belønningsmidler fra staten. Nærmere beskrivelse av investeringsprosjektene finnes i omtalen
i økonomiplanen av de respektive programområdene, samt i Handlingsprogram for infrastruktur 2020-2023.
Tabell 55: Hovedoversikt investeringer
Hovedoversikt investeringer

Økonomiplan

Budsjett

(tall i 1 000 kr)

2019

2020

2021

Total-

2022

2023

sum

Finans, administrasjon og klima

184 948

54 128

20 553

16 700

12 200

103 581

Utdanning og kompetanse

676 509

1 660 421

2 697 764

2 317 624

2 317 975

8 993 784

56 180

56 851

68 351

63 551

15 351

204 103

0

12 500

0

0

0

12 500

1 046 873

1 171 000

932 900

887 800

819 700

3 811 400

Tannhelse
Kultur
Infrastruktur
Pensjonskasse

10 551

9 519

9 519

9 519

9 519

38 076

357 325

603 673

921 400

986 800

1 162 200

3 674 073

25 800

18 300

21 200

43 000

30 000

112 500

Sum Investeringer

2 358 186

3 586 391

4 671 687

4 324 994

4 366 945

16 950 017

Lån

-1 186 969

-1 898 000

-2 630 900

-2 387 541

-2 284 500

-9 360 141

0

-128 800

-30 400

Oslopakke 3
Belønningsmidler

Ubrukte lån
Overført fra driftsbudsjettet

-574 263

-297 295

-346 527

-304 207

-304 207

-1 252 236

Bruk av ubundet investeringsfond / disposisjonsfond

-106 264

-111 000

-62 500

-7 500

0

-287 264

Avsetning til fond

220 800

Mva-kompensasjon

-581 184

-529 323

-658 760

-595 946

-586 038

-2 370 067

-15 281

0

0

0

0

0

Sum egenkapital

-1 056 192

-937 618

-1 067 787

-907 653

-890 245

-3 803 303

Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler

-2 243 161

-2 964 418

-3 729 087

-3 295 194

-3 174 745

-13 163 444

-89 225

-603 673

-921 400

-986 800

-1 162 200

-3 674 073

-25 800

-18 300

-21 200

-43 000

-30 000

-112 500

Bruk av infrastrukturfond

Sum Oslopakke 3 - inntekter
Sum belønningsmidler - inntekter

2)

Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler

-2 358 186

-3 586 391

-4 671 687

-4 324 994

-4 366 945

-16 950 017

1) Rebudsjettering: Investeringsbudsjettet er ettårig. Det betyr at ubrukte bevilgninger til investeringsprosjekter ikke kan disponeres i påfølgende år uten at de rebudsjetteres
av fylkestinget. Dette betyr at investeringsprosjekter som vil gå over flere budsjettår må tas inn i budsjettet kun med den delen av utgiftene som forventes i det aktuelle
budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift.
2) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i bymiljøavtale mellom Oslo kommune,
Akershus fylkeskommune og staten.
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16.2 Finansiering
Tabell 56: Finansiering av investeringer - prosentvis fordeling
Finansiering - prosentvis fordeling

Økonomiplan
2020

2021

ØP-perioden

2022

2023

2020-2023

Lån

66,9

71,1

72,5

72,0

70,6

Overført fra driftsbudsjettet

10,5

9,4

9,2

9,6

9,7

3,9

1,7

0,2

0,0

1,5

Mva-kompensasjon

18,7

17,9

18,1

18,5

18,3

Egenkapital og mva-kompensasjon

33,1

28,9

27,5

28,0

29,4

Bruk av fond

Tabellen viser utviklingen i den prosentvise fordelingen mellom lån, egenkapital samt mva.-kompensasjon i
perioden 2020-2023.
Gjennomsnittlig lånefinansieres 70,6 prosent av fylkeskommunens investeringer (ekskl. Oslopakke 3) i perioden.
Andelen lånefinansiering er lavere i 2020 enn i resten av perioden, som følge at 111 mill. kr fra investeringsfond
finansierer deler av investeringene.

16.2.1 Lånegjeld

Tabellen under viser utviklingen i Viken fylkeskommunes lånegjeld i ØP-perioden ut ifra forslag til
investeringsrammer som omtales i kapitlene for de respektive rådsområdene. Ved utgangen av 2019 er
fylkeskommunens samlede lånegjeld beregnet til ca. 10,2 milliarder kr. Av dette utgjør «ordinær» lånegjeld ca.
9,3 milliarder kr, 0,8 mill. kr er gjeldsbelastning i form av finansiell leasingavtale for Jessheim videregående skole
og 0,1 mill. kr i gjeld til kommuner vedr. forskuttering av fylkesveiprosjekter.
Forslaget til finansiering av investeringer i økonomiplanen øker lånegjelden i 4-årsperioden med ca. 69 prosent
til vel 17 milliarder kr.
Tabell 57: Samlet lånegjeld
Samlet lånegjeld

Økonomiplan
2019

Bokført "ordinær" gjeld pr. 01.01.

9 281 761

Finansiell leasinggjeld - Jessheim vgs

2021

2022

2023

10 111 927

11 612 627

13 760 127

15 570 268

783 967

Nedbetaling lån Buskerud

-450 000

Nye låneopptak 2019-2023
Avdrag inkl finansiell leasing 1)
Sum gjeld inkl finansiell leasing
Annen gjeld kommuner m.m.
Gjeld pr. 31.12.

905 476

1 898 000

2 620 900

2 387 541

2 284 500

-409 277

-397 300

-473 400

-577 400

-673 400

10 111 927

11 612 627

13 760 127

15 570 268

17 181 368

131 060

131 060

131 060

131 060

131 060

10 242 987

11 743 687

13 891 187

15 701 328

17 312 428

Årlig økning lånegjeld
Gjeldbelastning i prosent av driftsinntekter

2020

14,7 %
2)

64,0 %

68,7 %

18,3 %
81,3 %

13,0 %
91,4 %

10,3 %
100,9 %

1) Gjeldsbelastningen regnet i forhold til brutto driftsinntekter

Forslaget til økonomiplan innebærer at lånegjelden øker vesentlig i perioden, og utgjør i 2022/2023 vel 100
prosent av driftsinntektene (ekskl. Oslopakke 3-midler), mot dagens ca. 64 prosent. Prognosen for
fylkeskommunens lånegjeld pr. innbygger øker for øvrig med ca. 62 prosent fra kr 8 346 i 2019 til kr 13 545 i
2023.
Lånegjeld i forhold til driftsinntekter viser evne til å bære gjeld. Viken har en "moderat" gjeldsbelastning på 64
prosent av driftsinntektene i 2019. Den økte og høye gjeldsbelastningen fra 2021 vil gi gradvis mindre
handlingsrom på driftsbudsjettet til å finansiere øvrige drifts- eller investeringstiltak.
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For å holde lånegjelden på bærekraftig nivå fastsetter ny kommunelov at det skal vedtas måltall/handlingsregler
for økonomiske nøkkeltall som gjeldsnivået. I kapittel 6 om finansielle måltall er det gitt anbefaling om måltall
for gjeldsgraden.
16.2.1.1 Trekkrettigheter på 500 mill. kr
Fylkeskommunen finansierer sine investeringsutgifter ved opptak av årlige større samlelån. Dette forutsetter
opptak eller refinansiering av lån i størrelsesorden 500 mill. kr. Låneporteføljen øker vesentlig, og i forslaget til
finansstrategi er rammen for størrelse på enkeltlån satt til 10 prosent av samlet lånevolum. For å ha mulighet til
mellomfinansiering, og unngå opplåning på ugunstige tidspunkter i forhold til rentebetingelser, er
fylkeskommunens bankavtale tilrettelagt med en trekkrettighet på 500 mill. kr.

16.2.2 Egenkapital

I økonomiplanen 2020-2023 foreslås det å bruke 1,4 mrd. kr i egenkapital, fra driftsbudsjettet (1,2 mrd. kr) og
fra investeringsfond 0,2 mill. kr. Egenkapitalfinansieringen av investeringene i perioden på gjennomsnittlig ca.
13 prosent bør økes, for over tid å ha en bærekraftig gjeldsbelastning. Det vises til kapittel 6 om finansielle
nøkkeltall og handlingsmål.
I tillegg brukes 3 821 mill. kr i bompenger og 112 mill. kr av belønningsmidler. Mva.-kompensasjon utgjør ca. 2,3
milliarder kr, inkl. mva.-kompensasjon fra Oslopakke 3 prosjekter.
16.2.2.1 Kompensasjon for merverdiavgift
Samlet mva.-kompensasjon knyttet til investeringer i skolebygg og samferdsels-investeringer utgjør i
fireårsperioden ca. 2,37 mrd. kr. Herav utgjør 187 mill. kr mva.-kompensasjon knyttet til Oslopakke 3investeringer.

16.3 Finansutgifter og finansinntekter
Tabell 58: Finansutgifter og finansinntekter
Finansutgifter og finansinntekter

Revidert

Økonomiplan

budsjett
2019

2020

2021

2022

2023

Sum renteutgifter inkl finansiell leasing

268 395

285 980

324 520

359 870

388 850

Sum avdragsutgifter

409 277

397 300

473 400

577 400

673 400

Sum rente- og avdragsutgifter

677 672

683 280

797 920

937 270

1 062 250

Sum renteinntekter

-138 120

-176 821

-175 526

-171 905

-169 119

Netto finansutgifter

539 552

506 459

622 394

765 365

893 131

Utbytte fra Akershus Energi (AE) og Østfold Energi

-225 000

-195 000

-195 000

-205 000

-215 000

Netto finansutgifter inkl. utbytte fra AE/ØE

314 552

311 459

427 394

560 365

678 131

Tabellen over viser utviklingen i renteutgifter og renteinntekter, låneavdrag samt utbytte fra Akershus Energi og
Østfold Energi. Dette utgjør fylkeskommunens netto finansinntekter/-utgifter i økonomiplanperioden. Tabellen
viser:
•
•

•
•
•
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Rente- og avdragsutgiftene øker fra ca. 678 mill. kr i 2019 til ca. 1,1 milliard kr i 2023, dvs. med 384
mill. kr i fireårsperioden. Dette utgjør en økning på 57 prosent.
I forhold til 2019 er renteinntektene økt som følge av økt rentenivå, økt margin i ny bankavtale og økt
likviditetsvolum. Fra 2020-2023 er renteinntektene om lag de samme, som følge av en "flat"
rentekurve i samme periode.
Totalt sett øker netto finansutgifter med ca. 353 mill. kr fra 2019 til 2023, dvs. 65 prosent fra 2019 til
2023.
I perioden 2020/2021 er årlig utbytte fra Akershus Energi og Østfold Energi anslått til 195 mill. kr, og
for 2022/2023 er utbytteprognosen på hhv. 205 og 215 mill. kr.
Netto finansutgifter inkl. utbytte fra Akershus Energi og Østfold Energi øker fra ca. 315 mill. kr i 2019 til
ca. 678 mill. kr 2023, dvs. ca. 115 prosent.
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16.3.1 Finansutgifter

Fylkeskommunens brutto rente- og avdragsutgifter øker med ca. 384 mill. kr i løpet av ØP-perioden fra 2019, jf.
tabellen ovenfor. Andelen av fylkeskommunens driftsinntekter som går til å dekke renter og avdrag (rente- og
avdragsbelastning) øker fra 4,2 prosent i 2019 til 6,2 prosent i 2023. I 2018 var landsgjennomsnittet for
fylkeskommunene på 5 prosent.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av Viken fylkeskommunes finansutgifter i 2020-2023:
•
•

•
•
•

Gjennomsnittlig (flytende) rentenivå: 2,25 prosent i perioden 2020 -2023. Dette innebærer en nesten
helt flat rentekurve i økonomiplanperioden.
Når det gjelder rentenivået, er Norges Bank sin rentebane fra siste rentemøte i september 2019 lagt til
grunn. På toppen av styringsrenten, som pt. er 1,5 prosent, er det anslått et gjennomsnittlig
risikopåslag i pengemarkedet (0,45 prosentpoeng) samt kredittpåslag på bankenes utlånsmarginer
(0,25 prosentpoeng). Dette er usikre faktorer som har variert mye de siste årene.
Renteutgifter på nye lån som tas opp er beregnet for et halvt år det første året.
Det forutsettes at nye låneopptak nedbetales over gjennomsnittlig 25 år.
Kommuneloven (§ 50 nr. 7) fastsetter minste lovlige årlige avdrag. Hovedprinsippet for reglene om
minimumsavdrag er at gjelden som minimum skal nedbetales i takt med, og gi uttrykk for, kapitalslitet
(avskrivningene).

16.3.2 Finansinntekter
Tabell 59: Finansinntekter
Finansinntekter

Revidert

Økonomiplan

budsjett
2019

2020

2021

2022

2023

Rentekompensasjon for skoleanlegg

-13 056

-12 055

-10 760

-9 470

-8 090

Rentekompensasjon samferdsel

-38 683

-42 000

-42 000

-42 000

-42 000

Renter løpende likviditet 1)

-64 000

-98 000

-98 000

-96 000

-95 000

Ansvarlig lån Vardar AS / utviklingsmidler Vardar AS

-22 381

-24 766

-24 766

-24 435

-24 029

Utbytte Akershus Energi AS og Østfold Energi

-225 000

-195 000

-195 000

-205 000

-215 000

Sum finansinntekter
1) Inkl renteinntekter lån Galleriet ca 4 mill. kr

-363 120

-371 821

-370 526

-376 905

-384 119

16.3.2.1 Rentekompensasjon for skoleanlegg
Rentekompensasjonsordningene for skolebygg og samferdsel gir en anslått årlig inntekt fra ca. 54 mill. kr i 2020
synkende til ca. 50 mill. kr i 2023. Anslaget er beregnet i henhold til nye renteforutsetninger for
rentekompensasjonsordningene fra Finansdepartementet, samt årlig avdragsnedtrappet grunnlag.
16.3.2.2 Rentekompensasjon samferdsel
I Nasjonal transportplan 2010-19 ble det vedtatt å etablere en rentekompensasjons- ordning for transporttiltak i
fylkeskommunene med en ramme på 2 milliarder kr årlig. I statsbudsjettet for 2018 ble
rentekompensasjonsordningen for fylkesveier vedtatt avviklet f.o.m. 2018. Rentekompensasjon for
transporttiltak er beregnet til ca. 42 mill. kr i perioden 2020-2023 i henhold til renteforutsetninger fra
Finansdepartementet, samt årlig avdragsnedtrappet grunnlag.
Rentekompensasjon for skolebygg og samferdsel dekker gjennomsnittlig ca. 15,5 prosent av fylkeskommunens
samlede renteutgifter i økonomiplanperioden 2020-2023.
16.3.2.3 Renter løpende likviditet
Renteinntekter av løpende likviditet er beregnet på bakgrunn av likviditetsbeholdning i bank og plasseringer i
pengemarked. Prognoser for gjennomsnittlig likviditet er vurdert til ca. 3,6 milliarder kr fra 2020 til 2023. Viken
fylkeskommune har vært ute på anbud for å skaffe ny bankavtale. Danske Bank vant anbudet, og vil være
hovedbankforbindelsen i Viken fylkeskommune.
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Det er lagt til grunn en renteprognose for likviditet på 2,5 prosent i perioden, som inkluderer fylkeskommunens
marginpåslag i henhold til ny bankavtale. Basisrenten er som for renteutgifter basert på 3 mnd. Nibor.
Likviditetsutviklingen - og renteinntekter knyttet til denne - er en usikker størrelse framover i
økonomiplanperioden.
16.3.2.4 Ansvarlig lån Vardar
Viken fylkeskommune har et ansvarlig lån til Varder på 507,5 mill. kr. Lånet løper avdragsfritt frem til
01.01.2030. Renter beregnes av hovedstol og baseres på 6 mnd. nibor med et påslag på 3%. Budsjettert rente
pr. 01.01.2020 er på 4,9 prosent.
16.3.2.5 Utbytte fra Akershus Energi AS og Østfold Energi AS
Det er i økonomiplanperioden lagt til grunn et totalt utbytte på 195 mill. kr i 2020 og 2021, 205 mill. kr i 2022 og
215 mill. kr i 2023. Herav utgjør utbytte fra Østfold Energi 35 mill. kr i hele perioden. Det vises for øvrig til
kommentarer i kapittel 15.

16.4 Fond
Fylkeskommunens disposisjonsfond består av reservefond (tidligere kalt disposisjonsfond), klima- og miljøfond,
regionalfond og infrastrukturfond for samferdsel. Dette er fond som fylkeskommunen kan disponere fritt, med
unntak av reservefondet der fylkestinget har fattet vedtak om hvilke formål de øvrige fondene skal brukes til.
Disse fondene vil imidlertid kunne benyttes hvis fylkeskommunen får økonomiske problemer.
De bundne fondene til samferdsel må brukes til samferdselsformål, og er også unndratt fra å måtte benyttes
hvis fylkeskommunen får økonomiske problemer.
Tabellen er ikke en fullstendig liste, men et utdrag av de fondene som har vært benyttet i forbindelse med
foreliggende årsbudsjetter og økonomiplaner, samt brukt i årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023.
En fullstendig liste og oppdatert liste vil bli presentert i forbindelse med behandlingen av regnskapene for 2019.
Tabell 60: Fondsoversikt
Ubundne fond (disposisjonsfond)

2020

2021

2022

2023

Reservefond (IB)

641 836

623 787

588 047

547 976

Avsetning ØP

29 754

29 754

29 754

0

Sum avsetning

29 754

29 754

29 754

0

Bruk ØP

-47 803

-65 494

-69 825

-300

Sum bruk

-47 803

-65 494

-69 825

-300

Reservefond (UB)

623 787

588 047

547 976

547 676

61 300

16 700

26 700

36 700

Avsetning fra driftsbudsjettet

10 000

10 000

10 000

10 000

Bevilget men ikke utbetalt

-54 600

0

0

0

Klima- og miljøfond (UB)

16 700

26 700

36 700

46 700

Klima- og miljøfond (IB)

117

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (IB)
Prispåslag kollektivbillett (FT- sak 92/15)
Likviditetsbuffer kostnadsdekkende leie
Likviditetsbuffer kostandsdekkende leie (oppgr. Leiraveien bussanlegg)

51 115
42 859
951

94 925
42 859
932

138 716

182 489

42 859
914

42 859
895

Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (UB)

94 925

138 716

182 489

226 243

Regionalfond (IB)

11 628

1 778

1 778

1 778

Bruk 2020 Øp

-9 850

0

0

0

1 778

1 778

1 778

1 778

2022

2023

138 716

182 489

Regionalfond (UB)

Ubundne fond (disposisjonsfond)
Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (IB)
Prispåslag kollektivbillett (FT- sak 92/15)
Likviditetsbuffer kostnadsdekkende leie
Likviditetsbuffer kostandsdekkende leie (oppgr.
Leiraveien bussanlegg)
Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (UB)
Bundne fond

2020

2021

51 115

94 925

42 859
951

94 925
2020

42 859
932

138 716
2021

42 859
914

42 859
895

182 489

226 243

2022

2023

Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (IB)

46 086

49 429

52 597

55 545

Renter Oslo vognselskap (FT- sak 92/15)

3 343

3 168

2 948

2 736

Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (UB)

49 429

52 597

55 545

58 281

Infrastrukturfond samferdsel - investering (IB)

9 148

25 505

41 445

56 967

Avdrag Oslo vognselskap (FT- sak 92/15)
Likviditetsbuffer kostnadsdekkende leie
El-lading Leiraveien (FT- sak 13/19)
El- lading Leiraveien ekstra finansiering (T2- rapport)
Bussoppstillingsplass Leiraveien nord (T1- rapport)
Bussoppstillingsplass Leiraveien nord ekstra finansiering (T2- rapport)
Sjåførfasiliteter Romerike (FT- sak 13/19)
Sjåførfasiliteter Vest (T1- rapport)

8 000

8 000

8 000

8 000

8 357

7 940

7 522

7 104

25 505

41 445

56 967

72 071

Infrastrukturfond samferdsel - investering (UB)

16.4.1.1 Reservefond
Dette er fylkeskommunens reelle reserve som kan brukes ved inntektssvikt eller til å finansiere uforutsette
utgifter. Etter vedtatt avsetning og bruk av fond i 2019 og tidligere, er inngående saldo på fondet beregnet til
641,8 mill. kr ved inngangen til 2019.
Det er foreslått bruk av reservefondet til følgende formål i ØP-perioden 2020-2023:
•

128,1 mill. kr i nettobruk av disposisjonsfond til dekning av utgifter ihht. vedtak i
årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

16.4.1.2 Klima- og miljøfond
Ved utgangen av 2019 anslås det at ca. 6,7 mill. kr er disponibelt på fondet. I tillegg er ca. 54,6 mill. kr bundet
opp i prosjekter som ikke er utbetalt. Det foreslås avsatt ytterligere 40 mill. kr fra driftsbudsjettet i
planperioden.
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16.4.1.3 Regionalfond
Ved utgangen av 2019 er ca. 11,6 mill. kr disponibelt på fondet. Det er foreslått brukt 9,85 mill. kr av disse i
2020. Midlene benyttes til å videreføre satsinger knyttet til klima (4 mill. kr) og næring (5,85 mill. kr) på
rådsområdene finans, administrasjon og klima, samt næring.
16.4.1.4 Samferdselsprosjekter- infrastrukturfond samferdsel
Det er tre infrastrukturfond for infrastruktur:
•
•
•

Bundet infrastrukturfond for vedlikehold
Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold
Bundet infrastrukturfond for investeringer

Fondene har til hensikt å sikre økonomi til å drifte, vedlikeholde og utvikle kollektivinfrastruktur og rullende
materiell, slik at verdiene ivaretas.
Bundet infrastrukturfond for vedlikehold består av tidligere avsatte midler fra Oslopakke 2, «75-øringen», som
var et prispåslag på kollektivbillettene som varte fram til 1. november 2011. Fondet bygges videre opp ved å
avsette renteinntekter fra et utlån på 240 mill. kr til Oslo Vognselskap AS. Utlånet er knyttet til finansiering av
innkjøp av vogner til Kolsåsbanen. I og med at utlånet er finansiert av avsatte midler fra bompenger i Oslopakke
2, som av staten var bundet til samferdselsformål, betraktes også rentene fra fondet som bundet. Forventet
avsetning fra renteinntekter i 2020 er ca. 3,3 mill. kr. Framtidige avsetninger er begrunnet i renteestimater fra
Norges Bank. Saldo på fondet inngangen til 2020 vil være 46,1 mill. kr.
Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold bygges opp ved at prispåslaget fra Oslopakke 2 ble videreført i
forbindelse med FT-vedtak 78/12, og prispåslaget skulle avsettes til dette fondet. Det budsjetteres med en årlig
avsetning på 42,8 mill. kr. I tillegg tilføres fondet midler fra kostnadsdekkende husleie knyttet til Kjul og Leira
bussanlegg mv. Ved utgangen av 2020 vil fondet ha udisponerte midler på 94,9 mill. kr.
Infrastrukturfond samferdsel – investering. Bundet investeringsfond for infrastruktur samferdsel har til hensikt å
sikre økonomi til å utvikle kollektivinfrastruktur. Fondet bygges opp av avdragsinntekter på utlånet til Oslo
Vognselskap AS. Utlånet ble finansiert av avsatte midler fra bompenger i Oslopakke 2. Avdragene er på 8 mill. kr
pr. år som avsettes til fondet. Ved utgangen av 2020 vil fondet ha udisponerte midler på 25 mill. kr.
Det legges opp til at fondet benyttes som midlertidig likviditetsbuffer i forbindelse med etablering av en ny
kostnadsdekkende finansieringsmodell for Kjul og Leiraveien bussanlegg, samt sjåførfasiliteter for Ruters
bussoperatører. Modellen for kostnadsdekkende leie innebærer at fylkeskommunens investeringer og drifts- og
vedlikeholdsutgifter for anleggene dekkes inn via leie fra bussoperatørene i en periode på 30 år.
Fylkeskommunen vil imidlertid ha et likviditetsmessig utlegg til FDV-kostnader og oppgraderinger i anlegget før
leieinntektene innbetales til fylkeskommunen. Som følge av dette legges det opp til at fondet brukes som en
midlertidig likviditetsbuffer for fylkeskommunen. Det vises til omtale av i kapittel 12 Infrastruktur.
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17 Fylkeskommunale energiselskaper og
foretak
17.1 Akershus Energi AS
Akershus Energi AS er heleid av fylkeskommunen og morselskap i Akershus Energi konsern. Kjernevirksomheten
er vannkraftproduksjon, krafthandel og fjernvarme, og normalproduksjonen er 2 500 GWh.

17.1.1 Resultatutvikling

Akershus Energis resultater vil kunne variere mye fra år til år, først og fremst avhengig av strømpris, valutakurs
og hydrologi. Regnskapet føres etter internasjonale regnskapsregler (IFRS).
Konsernets resultat etter skatt i 2018 ble 198 mill. kr (108 mill. kr i 2017). Konsernets resultat etter skatt i
2017 korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter ble 189 mill. kr (144 mill. kr i 2017).
Konsernresultatet etter skatt var på 113 mill. kr for første halvår 2019, mot 90 mill. kr i 1. halvår 2018.
Selskapets egenkapitalandel var ved utløpet av 2018 på 40,5 prosent, mot 43 prosent i 2017.
Verdijustert egenkapital i selskapet er beregnet til 8,4 mrd. kr.

17.1.2 Utbyttenivå
Tabell 61: Historisk utbyttenivå Akershus Energi
Resultat konsern*
Egenkapitalandel (%)
Utbytte
Utbytteandel (%)
Utbetalingsår utbytte

2009
267 000
51,0
290 000
108,6
2010

2010
203 000
48,0
200 000
98,5
2011

2011
143 000
53,0
170 000
118,9
2012

2012
170 000
51,0
170 000
100,0
2013

2013
210 000
48,0
170 000
81,0
2014

2014
159 000
45,0
130 000
81,8
2015

2015
128 000
46,0
109 000
85,2
2016

2016
138 000
43,0
115 000
83,3
2017

2017
144 000
43,0
140 000
97,2
2018

2018
189 000
40,5
160 000
84,7
2019

*Resultat etter skatt. Fra 2007 føres regnskapet etter internasjonal regnskapsstandard (IFRS). IFRS-effektene er her tatt ut for å få
sammenlignbare tall.

Tabellen viser selskapets årsresultater og utbyttenivå i perioden 2009-2018. Utbetalt utbytte utgjør 94,5
prosent av resultatet i denne perioden. For de siste fem årene ligger gjennomsnittlig utbytteandel på
86,3 prosent.
Gjeldende utbyttemodell (FT-sak 69/13) legger til grunn at utbyttet er relatert til selskapets konsernresultat:
•
•
•

Ved årsresultat inntil 80 mill. kr skal 80 mill. kr betales som utbytte.
Ved årsresultat mellom 80 mill. kr og 150 mill. kr skal i tillegg 60 prosent av det overskytende utbetales
som utbytte.
Ved årsresultat over 150 mill. kr skal i tillegg 80 prosent av det overskytende utbetales som utbytte.

Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norske regnskapsregler.
Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene
beholdes i selskapet.
I forslaget til økonomiplan for 2020-2023 er det forutsatt følgende utbytte:
Tabell 62: Forventet utbyttenivå i planperioden
År

2020

2021

2022

2023

Sum

Utbytte

160 000

160 000

170 000

180 000

670 000
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Budsjettert utbytte fra Akershus Energi er i 4 års perioden 2020-2023 nedjustert med totalt 14 mill. kr
sammenlignet med utbyttenivået i økonomiplanen for 2019-2022.
Konsernet gjennomfører høsten 2019 en prosess med etablering av ny strategi og nye forretningsmessige mål.
Konsernet utvikler seg mot flere nye forretningsområder innen fornybar energi, og har målsetning om å være en
sentral energiaktør i regionen.

17.2 Østfold Energi AS
Østfold Energi driver vannkraftverkene i Indre Sogn og Østfold. I tillegg eier Østfold Energi kraftverkene Siso og
Lakshola i Nordland sammen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 5 (NTE), og er medeier i småkraftselskapet
NGK Utbygging. Totalproduksjonen i 2018 var 2430 gwh hvorav ca. 95 prosent basert på vannkraft. Østfold
Energi leverer dessuten fjernvarme til ca. 200 kunder i Østfold og er innenfor vindkraft medeier i vindparkene
Mehuken i Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland, og deltar aktivt i utvikling av ny vindkraft gjennom
Zephyr AS.
Selskapets verdijusterte egenkapital er beregnet til 6,1 mrd. kr. Totalkapitalen (balanseverdien) er i 2018 på 4
223 mill. kr. Egenkapitalandelen er i 2018 ca. 47 prosent mot 48 prosent i 2017. Årsresultatet etter skatt var i
2018 på 165 mill. kr, en økning fra 89 mill. kr i 2017.
Utbytte fra Østfold energi til fylkeskommunen har i gjennomsnitt de siste 10 årene vært på 58,25 mill. kr.
Størrelsen har variert fra kr 0 i 2016 til kr 105 mill. kr i 2010. Utbyttet i 2017 var 15 mill. kr, i 2018 var det på kr
28 mill. kr, og perioden 2019 til og med 2023 er det budsjettert med et utbytte på 35 mill. kr. Faktisk utbytte i
2019 ble 65 mill. kr.
Fylkestinget i Østfold fattet 20.06.2019 følgende vedtak:
•
•

•
•
•
•
•

Østfold fylkeskommune inngår en avtale med kommunene i Østfold etter innbyggertall om å overdra
10%, av sin eierandel i Østfold Energi nå.
Østfold fylkeskommune inngår en avtale med eierkommunene i Østfold Energi om å overdra 40%, av
dagens eierandel til kommunene i Østfold etter innbyggertall om 12 år. De siste 10 prosentene av disse
blir gitt som en opsjon på kjøp.
Østfold/Viken fylkeskommune vil sitte igjen med 25 prosent av aksjene i Østfold Energi.
Det tas inn et nytt punkt i vedtektene der aksjonene overføres til kommunene i Østfold dersom det
regionale nivået avvikles.
Dersom grensene til Viken fylkeskommune endres, skal det nye fylket Østfold blir en del av, få Viken
fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi.
Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.
Med dette vedtaket anser fylkesutvalget at Østfold fylkeskommune har en økonomiplan i balanse og at
alle vedtatte investeringer går som planlagt.

Dette betyr at Vikens eierandel i Østfold energi reduseres til 40 prosent fra 2020 og kan bli redusert til 25
prosent fra 2032. Vedtaket er oversendt Kommunal og moderniseringsdepartementet for lovlighetskontroll. Det
foreligger pr. dato ikke noe svar på dette.

17.3 Ramfoss Kraftlag
Kraftlaget er et § 27 samarbeid mellom Krødsherad, Modum, Sigdal kommuner (KMS) og Buskerud
fylkeskommune. En avtale fra 2003 gir KMS-kommunene en utkjøpsrett når Buskerud fylkeskommune opphører.
Retten er under utøvelse, men det er usikkert når overdragelsen kan ferdigstilles. Viken fylkeskommune vil
motta salgsproveny. Det er stor usikkerhet om beløp pga. uavklarte skattemessige forhold. Uten skatt er verdien
tidligere anslått til ca. 60 mill. kr.

17.4 Akershus KollektivTerminaler FKF
Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) forvalter, drifter og utvikler fylkeskommunens faste eiendommer knyttet
til kollektivformål (bussterminaler, stoppesteder, holdeplasser, brygger og bussanlegg), samt
innfartsparkeringsplasser.
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AKT har avtale med Vaterland Bussterminal AS om forvaltning og drift av Oslo Bussterminal. Driftsbudsjettet for
terminalen i Oslo føres i AKT sitt budsjett.
Forslag til budsjett 2020 er basert på at AKT videreføres som et fylkeskommunalt foretak eid av Viken
fylkeskommune. Det er samtidig lagt til grunn at det er behov for å utrede og avklare fremtidig organisering av
AKTs virksomhet.

17.4.1 Driftsbehov og investeringsbehov i 2020

AKT har i sine budsjettinnspill lagt frem et driftsbehov på 60 mill. kr og et investeringsbehov på 14,4 mill. kr i
2020. AKT har presentert behov knyttet til å gjennomføre investeringer i fire prosjekter i 2020: nytt
informasjonsanlegg i Sandvika og universell utforming av tre bussterminaler.

17.4.2 Driftsbudsjett AKT
Tabell 63: Driftsbudsjett AKT

Driftsbudsjett AKT (1000 kr)
Anløpsinntekter og andre driftsinntekter
Ordinært tilskudd fra Viken
Drift holdeplasser- ordinært tilskudd fra Viken
Bidrag til kostnadsdekkning drift bussanlegg Kjul og Leiraveien a)
Bidrag til kostnadsdekkning vedlikehold bussanlegg Leiraveien a)
Bidrag til kostnadsdekkning drift sjåførfasiliteter Romerike a)
Driftsinntekter
Driftskostnader
Netto finansposter
Resultat
Avsetninger
Resultat etter avsetninger

2020
45 788
31 345
5 252
3 811
12 200
6 695
105 091
105 481
390
0
0
0

2021
45 404
31 346
5 912
3 811
6 752
6 695
99 920
100 322
402
0
0
0

2022
47 027
31 346
7 753
3 811
1 185
6 695
97 816
98 230
414
0
0
0

2023
49 239
31 346
8 790
3 811
1 185
6 695
101 066
101 493
427
0
0
0

a) Det må rapporteres særskilt på hver av disse bidragene

Det foreslås et ordinært driftstilskudd til AKT til løpende drift og drift av holdeplasser for 2020 på 36,6 mill.kr.
Dette representerer en økning av nivået fra 2019 med kr 1,6 mill. kr, noe som er knyttet til at AKT overtar
ansvaret for flere holdeplasser på Romerike vest i 2020. Midlene er trukket ut av rammen til drift fylkesveg.
Drift og vedlikeholdskostnader knyttet til bussanleggene på Kjul og Leiraveien, samt sjåførfasiliteter dekkes over
tid gjennom kostnadsdekkende leieinntekter. Til dette foreslås for 2020 satt av bidrag på inntil 12,2 mill.kr
knyttet til ekstraordinære drift og vedlikeholdsutgifter til Leiraveien bussanlegg, inntil 3,8 mill. kr til drift
Leiraveien og Kjul bussanlegg, og inntil 6,7 mill.kr til drift sjåførfasiliteter Romerike. De aktuelle postene er
merket med a) i tabellen ovenfor.
For å trygge korrekt innkreving av kostnadsdekkende leie skal det utarbeides eget prosjektregnskap for hver av
postene som inngår i kostnadsdekkende leie og dette rapporteres sammen med tertialrapportering.
Basert på det foreslått driftstilskudd anslås en samlet ramme for AKTs driftsinntekter på 105,1 mill. kr i 2020.
Det vesentlige av AKTs inntekter er betaling for tjenester fra fylkeskommunen og anløpsinntekter fra
busselskapene. Anløpsinntektene gjelder i sin helhet Oslo Bussterminal, som føres i AKTs regnskap i henhold til
driftsavtale med Vaterland Bussterminal AS. I tillegg kommer provisjonsinntekter for salg av billetter,
toalettinntekter og inntekter for utleie av oppbevaringsbokser.

17.4.3 Investeringsbudsjett AKT

Ramme for investeringsprosjekter i 2020 foreslås satt til 6,9 mill.kr. Midlene benyttes til informasjonsanlegg på
Sandvika terminal og til terminaloppgradering i henhold til universell utforming (UU) av én bussterminal.
Investeringsprosjektene foreslås finansiert med AKTs disposisjonsfond.
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Tabell 64: Investeringsbudsjett AKT
Investeringsbudsjett AKT (1000 kr)

Sandvika - nytt informasjonsanlegg
En terminal- modernisering og oppgradering UU- bygg
Fire terminaler - modernisering og oppgradering UU- bygg
Fire terminaler - modernisering og oppgradering UU- bygg
Bekkestua BT – total rehabilitering/evt. ny terminal
En terminal- modernisering og oppgradering UU- bygg
Sum investeringer

2020

2023

3 750
15 000
15 000
20 000

26 250
3 750

6 875
6 875

Sum finansiering

6 875
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2022

3 125

AKT disposisjonsfond
Belønningsmidler
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2021

15 000

35 000

30 000

15 000

35 000

30 000

15 000

35 000

30 000
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18 Rådsuavhengige utgifter og inntekter
Rådsuavhengige utgifter og inntekter omfatter reguleringspremie, pensjonskasser og amortisering.

18.1 Driftsbudsjett
Tabell 65: Driftsbudsjett rådsuavhengige utgifter og inntekter
Rådsuavhengige utgifter og inntekter

Økonomiplan

(tall i 1000 kr)

2020

2021

2022

2023

Reguleringspremie og rentegarantipremie

118 168

111 464

144 164

142 164

Sum reguleringspremie

118 168

111 464

144 164

142 164

Premieavvik Statens pensjonskasse

-120 683

0

0

0

Premieavvik Viken pensjonskasse

-264 769

0

0

0

Avsetning til premieavviksfond Staten pensjonskasse

120 683

0

0

0

Avsetning til premieavviksfond Viken pensjonskasse

264 769

0

0

0

0

0

0

0

Amortisering premieavvik pensjonskasse

217 134

0

0

0

Finansiering amortisering bruk av premieavviksfond

-217 134

0

0

0

Sum amortisering

0

0

0

0

Sum premieavvik og amortisering

0

0

0

0

118 168

111 464

144 164

142 164

Sum premieavvik

Sum rådsuavhengige utgifter og inntekter

18.1.1 Diverse rådsuavhengige utgifter og inntekter
18.1.1.1 Pensjon
Arbeidsgivers andel av ordinær pensjonspremie og utgifter til avtalefestet pensjon dekkes innenfor
fylkesrådsområdenes budsjettrammer. Reguleringspremie og premieavvik omtales senere i dette kapittelet.
18.1.1.2 Statens Pensjonskasse (SPK)
Fylkeskommunens pedagogiske personale er medlemmer i SPK. Arbeidsgivers premie for pedagogisk personale i
videregående opplæring er i 2020 på 12,81 prosent av pensjonsgivende lønn, en reduksjon på 0,38
prosentpoeng fra 2019. Premien inkluderer reguleringspremie og dekker også AFP-pensjoner.
I tillegg til arbeidsgivers andel av pensjonspremien betaler medlemmer 2 prosent i medlemspremie.
18.1.1.3 Viken pensjonskasse (VPK)
I 2020 er arbeidsgivers andel av pensjonspremien til VPK på 13,92 prosent av pensjonsgrunnlaget.
Fra og med 01.01.2020 gjelder ny AFP i offentlig sektor. Personer født i 1962 eller tidligere beholder gammel
AFP-ordning, mens personer født i 1963 eller senere skal ha ny AFP-ordning. Premieelementet varsles med
2,85% av pensjonsgrunnlaget. Ny AFP-ordning er ennå ikke formelt vedtatt, men opptjening skal skje fra
01.01.2020. Skulle det bli vesentlige endringer i endelig vedtatt AFP-ordning i forhold til foreliggende forslag,
varsler VPK at dette kan medføre endringer i denne satsen.
Det legges også inn et særskilt tillegg i pensjonspremien kun for 2020 på 0,44 prosent av pensjonsgrunnlaget.
Årsaken til dette er at det for årskullene 1963 til 1967 gis et tillegg til pensjonsgrunnlaget til personer som har
opptjening før 2011.
I tillegg til arbeidsgivers andel av pensjonspremien betaler medlemmer 2 prosent i medlemspremie.
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18.1.1.4 Reguleringspremie og rentegarantipremie(8B)
I tillegg til ordinær pensjonspremie, kommer reguleringspremien som skal dekke opp økte pensjonskostnader
knyttet til lønnsoppgjøret i 2020. I SPK er reguleringspremien innbakt i ordinær pensjonspremie. VPK fakturerer
reguleringspremie særskilt med en årlig faktura til fylkeskommunen, og den budsjetteres derfor sentralt. Det
samme gjelder for rentgarantipremie som skal dekke kostnader knyttet til garantert avkastning på ytelser i
pensjonskassen.
Det er budsjettert med reguleringspremie på 190,8 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift) i 2020, økende til 195,6 mill.
kr øvrige år i økonomiplanperioden. Dette er usikre anslag som avhenger av resultatet av lønnsoppgjøret det
enkelte år. Anslaget for 2020 er lagt til grunn for hele ØP-perioden.
For å finansiere reguleringspremien er det mulig å bruke fond, både fylkeskommunens pensjonspremiefond og
premiefond i Viken pensjonskasse. Dermed reduseres belastningen direkte på fylkeskommunens budsjett. Bruk
av premiefondet i Viken pensjonskasse belastes ikke med arbeidsgiveravgift.
Netto driftsutgiften i tabellen foran viser belastningen direkte i Vikens budsjett.
Det foreslås å bruke 83,7 mill. kr av fylkeskommunens premiefond i 2020 til finansiering av reguleringspremie.
Dette inkluderer 33,7 mill. kr av tidligere avsetninger og 50 mill. kr i nye avsetninger. Det legges til grunn at
premiefondet i pensjonskassen tilføres midler også etter 2020 med 50 mill. kr årlig. I tillegg foreslås å bruke
avsetning på fylkeskommunens pensjonspremiefond med 34 mill. kr til finansiering i 2021. Avsetningen til dette
fondet er finansiert ved at budsjettert reguleringspremie har blitt lavere enn forutsatt.

18.1.2 Premieavvik

Reglene for regnskapsføring av pensjonspremie fastslår at det i regnskapet skal føres en langsiktig premie som
avspeiler framtidige pensjonsforpliktelser, og ikke den årlige likviditetsmessige premieinnbetalingen. Hensikten
bak denne regelen er å få en jevn belastning av pensjonsutgifter i regnskapene uavhengig av bl.a. svingninger i
finansmarkedene. Dette betyr at det vil bli et avvik mellom innbetalt premie og regnskapsført pensjonskostnad.
Beregnet premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift utgjør for 2020 385,5 mill. kr.
Estimert positivt premieavvik i 2020 inntektsføres i 2020 og utgiftsføres (amortiseres) over 7 år fra 2021.
Positive premieavvik i 2020 avsettes til premieavviksfond som skal finansiere framtidig amortisering. For 2020
utgjør amortisert premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift 217,1 mill. kr.

18.2 Investeringsbudsjett
Styret i pensjonskassen her vedtatt at kjernekapitalen i Viken pensjonskasse 2020 skal forhøyes med krav om
innbetaling fra alle forsikrede virksomheter med 0,3% av virksomhetens brutto premiereserve pr. 1. januar
2020.
For fylkeskommunen er dette beregnet til kr 9,5 mill. kr i 2020. Beløpet anslås å øke med 10 prosent årlig i
samsvar med at pensjonskassens forvaltningskapital øker.
Tabell 66: Investeringsbudsjett rådsuavhengige utgifter og inntekter
Pensjonskasse

Økonomiplan

Budsjett
2019

2020

2021

2022

2023

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) - egenkapitaltilskudd

6 051

0

0

0

Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse

4 500

0

0

0

0

Viken pensjonskasse

0

9 519

9 519

9 519

9 519

Sum pensjonskasse

10 551

9 519

9 519

9 519

9 519
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Vedlegg 1
Økonomiske oversikter
Hovedoversikt
Tabell 67: Hovedoversikt drift
Hovedoversikt rådsområder
(tall i 1000 kr)

Budsjett

Økonomiplan

2019

2020

2021

2022

2023

Fylkestingssekretariat

104 498

91 696

93 669

85 293

91 462

Fylkesrådsleders kontor

137 023

165 141

162 587

161 690

158 853

Finans, administrasjon og klima

541 093

893 324

871 907

854 618

838 654

7 765 173

7 361 808

7 346 313

7 331 630

7 226 614

113 734

102 839

97 747

97 316

95 326

3 047 255

3 362 894

3 325 011

3 303 696

3 240 572

Næring

563 828

581 136

574 600

575 912

571 354

Kultur

370 989

388 664

389 509

382 019

374 719

0

118 168

111 464

144 164

142 164

-12 643 592

-13 065 670

-12 972 807

-12 936 337

-12 739 719

Utdanning og kompetanse
Planlegging og analyse
Infrastruktur

Rådsuavhengige utgifter og inntekter
Finans
Sum netto

0

0

0

0

0

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr. Budsjett 2019 for finans er sum av rådsuavhengige utgifter/inntekter og finans.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.
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Tabell 68: Hovedoversikt investering
Hovedoversikt investeringer

Økonomiplan

Budsjett

(tall i 1 000 kr)

2019

2020

2021

Total-

2022

2023

sum

Finans, administrasjon og klima

184 948

54 128

20 553

16 700

12 200

103 581

Utdanning og kompetanse

676 509

1 660 421

2 697 764

2 317 624

2 317 975

8 993 784

56 180

56 851

68 351

63 551

15 351

204 103

0

12 500

0

0

0

12 500

1 046 873

1 171 000

932 900

887 800

819 700

3 811 400

Tannhelse
Kultur
Infrastruktur
Pensjonskasse

10 551

9 519

9 519

9 519

9 519

38 076

357 325

603 673

921 400

986 800

1 162 200

3 674 073

25 800

18 300

21 200

43 000

30 000

112 500

Sum Investeringer

2 358 186

3 586 391

4 671 687

4 324 994

4 366 945

16 950 017

Lån

-1 186 969

-1 898 000

-2 630 900

-2 387 541

-2 284 500

-9 360 141

0

-128 800

-30 400

Oslopakke 3
Belønningsmidler

Ubrukte lån
Overført fra driftsbudsjettet

-574 263

-297 295

-346 527

-304 207

-304 207

-1 252 236

Bruk av ubundet investeringsfond / disposisjonsfond

-106 264

-111 000

-62 500

-7 500

0

-287 264

Avsetning til fond

220 800

Mva-kompensasjon

-581 184

-529 323

-658 760

-595 946

-586 038

-2 370 067

-15 281

0

0

0

0

0

Sum egenkapital

-1 056 192

-937 618

-1 067 787

-907 653

-890 245

-3 803 303

Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler

-2 243 161

-2 964 418

-3 729 087

-3 295 194

-3 174 745

-13 163 444

-89 225

-603 673

-921 400

-986 800

-1 162 200

-3 674 073

-25 800

-18 300

-21 200

-43 000

-30 000

-112 500

Bruk av infrastrukturfond

Sum Oslopakke 3 - inntekter
Sum belønningsmidler - inntekter

2)

Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler

-2 358 186

-3 586 391

-4 671 687

-4 324 994

-4 366 945

-16 950 017

1) Rebudsjettering: Investeringsbudsjettet er ettårig. Det betyr at ubrukte bevilgninger til investeringsprosjekter ikke kan disponeres i påfølgende år uten at de rebudsjetteres
av fylkestinget. Dette betyr at investeringsprosjekter som vil gå over flere budsjettår må tas inn i budsjettet kun med den delen av utgiftene som forventes i det aktuelle
budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift.
2) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i bymiljøavtale mellom Oslo kommune,
Akershus fylkeskommune og staten.

Driftsbudsjett pr. rådsområde og avdeling
Tabell 69: Driftsbudsjett fylkestingssekretariat
Fylkestingssekretariat
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Fylkesting

44 373

42 773

42 773

42 773

Valg og partistøtte

13 160

21 210

13 160

21 210

Fylkestingssekretariat

9 154

9 142

9 142

9 142

16 485

12 760

12 760

12 760

Kontrollutvalgssekretariat

1 250

1 250

1 250

1 250

Elev-, lærling- og mobbeombud

7 274

7 274

7 274

7 274

0

-740

-1 065

-2 946

Fylkesrevisjonen

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum fylkestingssekretariat

104 498

91 696

93 669

85 293

91 462

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.
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18.2.1 Fylkesrådsleders kontor
Tabell 70: Driftsbudsjett fylkesrådsleders kontor
Fylkesrådsleders kontor
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Fylkesrådet (politisk)

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

18 296

18 296

18 296

6 148

6 116

5 951

6 193

Kommunikasjon og politisk støtte

38 589

38 590

38 590

38 590

Styring og eierskap

17 149

17 149

17 149

17 149

Utvikling og tverrfaglig samordning

84 960

83 711

83 711

83 711

0

-1 276

-2 008

-5 086

Fylkesdirektørens kontor

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum fylkesrådsleders kontor

137 023

165 141

162 587

161 690

18 296

158 853

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

18.2.2 Finans, administrasjon og klima
Tabell 71: Driftsbudsjett rådsområde finans, administrasjon og klima
Finans, administrasjon og klima
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Fylkesråd finans, adm og klima
Klima og energi

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

5 046

2 046

2 046

2 046

24 843

22 968

22 968

22 968

110 891

111 014

107 136

107 261

Økonomi

61 305

61 308

61 308

61 308

Anskaffelser

25 921

25 922

25 922

25 922

Eiendom

338 377

337 178

335 633

335 633

Digitalisering

317 222

311 135

303 059

303 312

9 720

7 220

7 220

7 220

0

-6 884

-10 675

-27 016

HR

Innovasjon og prosesstøtte
Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum finans, adm og klima

541 093

893 324

871 907

854 618

838 654

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

18.2.3 Utdanning og kompetanse
Tabell 72: Driftsbudsjett rådsområde utdanning og kompetanse
Utdanning og kompetanse
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Fylkesråd kompetanse
Opplæring (4 avdelinger)
Forvaltningutvikling
Kompetanseutvikling
Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum kompetanse

7 765 173

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

14 036

14 036

14 036

14 036

5 831 739

5 894 988

5 921 799

5 963 599

446 807

441 563

439 774

438 564

1 069 227

1 053 725

1 047 598

1 043 208

0

-57 998

-91 577

-232 793

7 361 808

7 346 313

7 331 630

7 226 614

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.
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18.2.4 Planlegging og analyse
Tabell 73: Driftsbudsjett rådsområde planlegging og analyse
Planlegging og analyse
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Fylkesråd planlegging

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

1 900

1 900

1 900

1 900

Folkehelse

40 065

40 065

40 065

40 065

Kommunale planer

18 920

18 920

18 920

18 920

Miljø

16 299

16 299

16 299

16 299

Samfunnsplanlegging

25 656

21 333

21 347

21 212

0

-770

-1 216

-3 071

102 839

97 747

97 316

95 326

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum planlegging

113 734

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

18.2.5 Infrastruktur
Tabell 74: Driftsbudsjett rådsområde infrastruktur
Infrastruktur

Budsjett

(tall i 1000 kr)

2019

Fylkesråd infrastruktur
Mobilitet og samfunn

Økonomiplan
2020

2021

2023

2022

204 140

204 140

204 140

204 140

1 981 665

1 974 905

1 973 182

1 974 219

Fag

-2 078

-2 078

-2 078

-2 078

Samferdselsplanlegging og forvaltning

88 081

88 081

88 081

88 081

Utbygging
Drift og vedlikehold

0

0

0

0

1 091 087

1 086 213

1 081 636

1 080 599

0

-26 251

-41 266

-104 389

3 362 894

3 325 011

3 303 696

3 240 572

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum infrastruktur

3 047 255

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.
Budsjettramme for infrastruktur er inkudert driftsbudsjettramme for Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT). Dersom fylkestinget i desember 2019
vedtar å videreføre AKT som fylkeskommunalt foretak, korrigeres budsjettrammene i henhold til dette.

18.2.6 Næring
Tabell 75: Driftsbudsjett rådsområde næring (ekskl. tannhelse)
Næring (ekskl. tannhelse)
(tall i 1000 kr)

Budsjett
2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Fylkesråd næring

17 489

11 639

11 639

11 639

Distriktsutvikling

26 923

26 923

26 923

26 923

Entreprenørskap og kompetanse

34 512

34 513

34 513

34 513

FOU og innovasjon

32 789

32 790

32 790

32 790

0

-829

-1 306

-3 304

111 714

105 036

104 560

102 562

581 136

574 600

575 912

571 354

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum næring, ekskl. tannhelse
Sum næring totalt

563 828

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.
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Tabell 76: Driftsbudsjett tannhelse
Tannhelse
(tall i 1000 kr)

Budsjett

Økonomiplan

2019

2020

2021

2022

2023

Tannhelse felles

11 088

11 392

11 443

14 106

Klinikker Sør-Øst

113 303

113 303

113 303

113 303

Klinikker Hallingdal, Ringerike, Jevnaker og Øvre Romerike

67 733

68 388

69 056

69 736

Klinikker Asker, Bærum, Lier

86 700

87 853

89 028

90 225

107 168

109 204

111 279

113 393

80 329

80 029

80 029

80 029

3 100

3 100

3 100

3 100

0

-3 707

-5 888

-15 101

469 423

469 563

471 352

468 792

581 136

574 600

575 912

571 354

Klinikker Nedre Romerike og Follo
Klinikker Lågen, Krødherad, Drammen og Svelvik
Sum admin og ledelse TKØ
Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum tannhelse
Sum næring totalt

563 828

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

18.2.7 Kultur
Tabell 77: Driftsbudsjett rådsområde kultur
Kultur

Budsjett

(tall i 1000 kr)

Økonomiplan

2019

2020

Fylkesråd kultur
Frivillighet, friluftsliv og idrett

2021

2022

2023

1 445

1 445

1 445

1 445

72 753

72 971

72 971

72 971

Fylkesbibliotek

30 331

30 333

30 333

30 333

Kunst og kultur

151 506

151 714

151 920

151 920

Kulturarv

132 629

136 122

130 122

130 122

0

-3 075

-4 772

-12 071

388 664

389 509

382 019

374 719

Foreløpig fordelt budsjettreduksjon 2021-2023
Sum kultur

370 989

Budsjett 2019 er i 2019-kr, øvrige budsjettall er i 2020-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer knyttet til endret ansvarsfordeling fra 2019 til 2020 er ikke budsjettall for 2019 og 2020 direkte sammenligbare.

18.2.8 Rådsuavhengige utgifter og inntekter
Tabell 78: Driftsbudsjett rådsuavhengige utgifter og inntekter
Rådsuavhengige utgifter og inntekter

Økonomiplan

(tall i 1000 kr)

2020

2021

2022

2023

Reguleringspremie og rentegarantipremie

118 168

111 464

144 164

142 164

Sum reguleringspremie

118 168

111 464

144 164

142 164

Premieavvik Statens pensjonskasse

-120 683

0

0

0

Premieavvik Viken pensjonskasse

-264 769

0

0

0

Avsetning til premieavviksfond Staten pensjonskasse

120 683

0

0

0

Avsetning til premieavviksfond Viken pensjonskasse

264 769

0

0

0

0

0

0

0

Amortisering premieavvik pensjonskasse

217 134

0

0

0

Finansiering amortisering bruk av premieavviksfond

-217 134

0

0

0

Sum amortisering

0

0

0

0

Sum premieavvik og amortisering

0

0

0

0

118 168

111 464

144 164

142 164

Sum premieavvik

Sum rådsuavhengige utgifter og inntekter
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18.2.9 Finans
Tabell 79: Driftsbudsjett finans
Finans

Økonomiplan

(tall i 1000 kr)

2020

2021

2022

2023

Frie inntekter

-13 672 487

-13 661 940

-13 746 298

-13 721 750

Finansinntekter

-371 821

-370 526

-376 905

-384 119

Renteutgifter og avdrag

683 280

797 920

937 270

1 062 250

-1 942

-84 761

-54 604

-300

297 300

346 500

304 200

304 200

-13 065 670

-12 972 807

-12 936 337

-12 739 719

Bruk og avsetning til fond
Overføringer til/fra investeringsregnskapet
Sum finans

Investeringsbudsjett pr. rådsområde
18.2.10 Finans, administrasjon og klima
Tabell 80: Investeringsbudsjett finans, administrasjon og klima
Finans, administrasjon og klima (FAK)
(tall i 1 000 kr)

Budsjett

Budsjett

Totalt

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

6 000

2 350

2 000

2 000

2 000

0

500

500

0

0

0

0

IT-utstyr

6 000

1 500

1 500

1 500

1 500

0

IT kapasitetsutvidelse infrastruktur

2 000

2 000

0

0

0

0

4 467

1 700

1 700

1 700

1 700

Galleriet - ombygging av lokaler
Innkjøp av 2 nye elbiler

IKT felles infrastruktur
Elev PC-er
Visma in school
Fylkeshuset i Drammen - rehabilitering kantine

895

Strategisk plan for IT - Cloud strategy

35 524

0

0

0

0

4 107

920

603

0

0

0

895

0

0

0

10 500

9 500

8 500

7 500

6 500

Elements - etableringskostnad delleveranse 2 og 3

4 713

0

2 463

2 250

0

0

Arkivkjerne - etablering

1 000

0

1 250

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

Ny elektronisk pasientjournal (EPJ) for region Viken

6 500

1 500

5 000

0

0

0

Ny telefonløsning - anskaffelse

6 000

0

6 000

0

0

0

141 400

122 500

18 900

0

0

0

Virtual datasenter - etablering

Viken 2019 prosjekt A2 - digitaliseringsprsojekt
Sum investeringsbudsjett FAK
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18.2.11 Utdanning og kompetanse
Tabell 81: Investeringsbudsjett utdanning og kompetanse
Prosjektnavn

Budsjett

Budsjett

Totalt

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Utbygginger / ombygginger:
Ås vgs - påbygg bygg F

81 400

58 700

0

0

0

0

Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak

67 000

16 000

41 300

0

0

0

30 000

19 000

10 000

0

0

0

100 050

61 500

0

0

0

0
0

Nesbru vgs - Utbedring ventilasjon
Asker vgs - inneklima
Bjertnes vgs - inneklima

122 386

5 500

0

0

0

Eikeli vgs - ombygging og utbygging

310 300

11 200

116 800

80 000

63 300

0

Bleiker vgs – ombygging og utbygging

410 000

5 400

139 600

150 000

74 650

35 000

49 000

0

25 000

27 000

0

0

420 000

7 300

93 500

209 000

96 000

4 250

Bleiker vgs - flerbrukshall
Ås vgs - ombygging og utbygging
Ås vgs - flerbrukshall

35 000

0

0

35 000

0

0

Rud vgs - ombygging og utbygging

1 260 000

2 500

23 500

250 000

360 000

480 000

Ny vgs i Ski sentrum

1 440 000

3 600

37 700

250 000

480 000

450 000

519 000

145 750

309 250

40 000

6 000

0

9 000

3 000

6 000

0

0

0

Ringerike vgs – utvidelse og rehab.
Hønefoss vgs - utbygging
Buskerud vgs – fjøs
Kongsberg vgs - samlokalisering
Drammen vgs - 27-30 elevers rom

59 000

3 000

25 000

27 000

4 000

0

500 000

18 750

194 250

230 000

45 000

4 000

31 000

11 000

10 000

10 000

0

0

St. Olav vgs - ny skole inkl. tannklinikk

520 000

25 430

60 000

115 396

120 000

126 000

Fredrik II vgs - ny skole

781 000

10 000

42 000

264 072

240 000

180 000

Fredrik II vgs - tomt Værste

93 000

0

0

90 000

0

0

Fredrik II vgs - flerbrukshall

245 000

2 000

26 000

116 890

100 000

0

Askim vgs - utbygging yrkesfag

215 000

10 000

90 000

112 670

0

63 000

Programmering/prosjektering
Investeringsreserve
Omrokkering alle skoler

8 042

23 000

10 000

10 000

10 000

0

20 000

10 000

10 000

10 000
2 000

8 000

7 000

2 000

2 000

Bedre oppfylling

10 900

5 000

0

0

0

Utstyr

51 000

28 000

33 000

15 000

15 000

Utbygginger for økt kapasitet

33 000

100 000

177 000

348 000

590 000

Utbygginger/ombygginger rehab.

26 894

107 000

254 972

276 000

280 600

Utbygginger/ombygginger div.

12 000

34 000

31 000

5 000

5 000

8 884

20 257

12 000

2 000

2 000

Øvrige rebudsjetteringer
Andre tiltak:
El-sikkerhetstiltak

7 900

4 000

4 000

4 000

4 000

Brannsikringstiltak

11 500

10 000

10 000

10 000

10 000

Energi- og miljøtiltak

2 500

2 000

2 000

2 000

2 000

HMS div. skolebygg

34 871

29 140

29 140

28 550

29 000

30 500

16 124

16 124

16 124

16 125

0

0

99 500

0

0

10 888

5 000

0

0

0

676 509

1 660 421

2 697 764

2 317 624

2 317 975

Oppgradering/inneklima
Tomteerverv og infrastrukturtiltak
Nytt skoleadministrativt system
Sum Investeringsbudsjett utdanning og kompetanse
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18.2.12 Tannhelse
Tabell 82: Investeringsbudsjett tannhelse
Prosjektnavn

Budsjett

Budsjett

Totalt

2019

Bjørkelangen tannklinikk
Nannestad tannklinikk - nye lokaler

10 000

Strømmen tannklinikk - nye lokaler

26 000

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

1 195

0

0

0

0

0

2 000

8 000

0

0

0

14 000

12 000

0

0

1 075

0

0

0

0

Diverse klinikker - mindre oppgraderinger (årlig bevilgning)

950

1 500

1 500

1 500

1 500

Diverse klinikker - utredning (årlig bevilgning)

500

500

500

500

500

Elektronisk bildebehandlingssystem

Sørumsand tannklinikk - nye lokaler

15 000

0

9 000

6 000

0

0

Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler

23 000

0

0

16 000

7 000

0

Fornebu tannklinikk - nye lokaler

27 500

0

16 500

11 000

0

0

Asker sentrum tannklinikk - nye lokaler

28 000

27 200

0

0

0

0

Investering utstyr (årlig bevilgning)

6 000

4 500

4 500

4 500

4 500

Investering (årlig bevilgning)

7 199

4 791

4 791

4 791

4 791

10 011

2 060

2 060

2 060

2 060

0

0

0

41 200

0

50

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

56 180

56 851

68 351

63 551

15 351

Investering utstyr (årlig bevilgning)
Investering bygg - tannklinikk Sarpsborg

41 200

Reklamasjonsavsetning byggeprosjekter tannklinikker
Investeringsreserve (årlig bevilgning)
Sum investeringsbudsjett tannhelse

129 500

18.2.13 Infrastruktur
Tabell 83: Investeringsbudsjett infrastruktur
Sum

Investeringsramme fylkesvei (1000 kr)

2020

2021

2022

2023

Store utbedringstiltak inkl. bruer, tunneler

401 285

326 746

444 456

508 340

1 680 827

Gang- og sykkelveier a)

273 694

285 231

273 159

226 559

1 058 643

Trafikksikkerhetstiltak

116 082

110 937

78 399

74 199

379 616

Kollektivtiltak fylkesvei

104 000

54 712

68 157

49 757

276 626

6 000

11 765

11 643

11 643

41 050

73 000

81 595

73 997

72 997

301 589

Miljøtiltak
Planlegging

2 100

0

0

0

2 100

356 836

284 951

227 904

227 204

1 096 894

35 000

10 000

0

0

45 000

1 367 996

1 165 936

1 177 714

1 170 698

4 882 344

Investeringsramme øvrige (1000 kr)

2020

2021

2022

2023

Sum

Fornebubanen

Grunnerverv
Mindre utbedringer
Forskuttering Bypakke Nedre Glomma
Sum

a) Inkluderer 20 mill. kr til Østfold gang og sykkelveiprosjekt

217 500

528 000

536 400

640 400

1 922 300

Signal og sikringsanlegg T-bane

73 600

125 400

125 400

135 800

460 200

Ny T-banetunell gjennom Oslo

35 000

35 000

35 000

35 000

140 000

Ski gateterminal a)

18 300

6 200

8 000

0

32 500

Kollektivterminaler b)

18 000

15 000

35 000

30 000

98 000

Investering Brakar AS

20 000

0

0

0

20 000

Bussanlegg og sjåførfasiliteter

42 500

0

0

0

42 500

424 900

709 600

739 800

841 200

2 715 500

Sum
a) I tillegg kommer 24 mill. kr udisponerte belønningsmiddel til tomtekjøp.
b) AKT investerer 6,88 mill. kr fra eget disposisjonsfond i 2020.

Budsjettramme for infrastruktur er inkudert investeringsbudsjettramme for Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT). Dersom fylkestinget i desember 2019
vedtar å videreføre AKT som fylkeskommunalt foretak, korrigeres budsjettrammene i henhold til dette.

133

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

18.2.14 Kultur
Tabell 84: Investeringsbudsjett kultur
Prosjektnavn

Budsjett

Budsjett

Totalt

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

2023

Buskerud-utstilling - gamle Kongsberg kino

12 500

0

12 500

0

0

0

Sum investeringsbudsjett kultur

12 500

0

12 500

0

0

0

18.2.15 Pensjonskasse
Tabell 85: Investeringsbudsjett pensjonskasse
Pensjonskasse

Økonomiplan

Budsjett
2019

2020

2021

2022

2023

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) - egenkapitaltilskudd

6 051

0

0

0

Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse

4 500

0

0

0

0

Viken pensjonskasse

0

9 519

9 519

9 519

9 519

Sum pensjonskasse

10 551

9 519

9 519

9 519

9 519
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Vedlegg 2
Infrastruktur – oversikt over investeringsprosjekter fylkesvei 20202023
Akershus
Tabell 86: Investeringsbudsjett infrastruktur - Strekningsvise tiltak - Akershus
Veg
Fv-nr (gml
fvnr)

Kommune
nytt navn

Prosjekt

Ullensaker

Tverrveg Jessheim sentrum, del 1 og
2. Refusjon innen 2020.

Lillestrøm
Eidsvoll

Frogner bru
Byrudberga (Smaragdtunnelen)

Lillestrøm

Oml. Bråteveien (Strømmen).
Refusjon innen 2022

Lillestrøm
Lillestrøm

Garderveien: Støvin–Fetsund
Hølandsveien: Fjellsrud–Stensrud

Nordre Follo
og Vestby

NY Byutvikling Vestby sentrum
Kolbotn sentrum (delfinansiering).

Nordre Follo

NY Ombygging fv. 152 Kolbotn
sentrum (delfinansiering).

Div
Fv. 120
Fv. 152

Fv. 1496
(fv. 260)
Fv.33
Fv. 1530
(fv. 380)
Fv. 1501
(fv. 279)
Fv. 169

Fv. 152

BOM

2021
SUM

20,0

20,0

39,0

39,0

AFK

BOM

4,1

AFK

BOM

32,1

89,4
85,0

89,4
85,0

35,0
66,9

17,5

17,5

15,7

Lillestrøm

Storgata Lillestrøm (50 pst.
finansiering fra Bymiljøavtale)

31,0

31,0

20,8

Nordre Follo

Kirkeveien i Ski

10,0

10,0

50,5

12,5

293,9

193,0

20,5

0,0

AFK

BOM

Sum 2020-2023
SUM

75,0

75,0

8,0

AFK

BOM

20,0

43,1
107,1

43,1
107,1
25,0

124,4
151,9

8,0

15,7

4,8

4,8

20,8

20,0

20,0

63,0

82,0

82,0

213,5

138,9

25,0

163,9

15,9

AFK

171,0

BOM

SUM

75,9

246,9

40,0

40,0

156,0

156,0

271,9

442,9

25,0
124,4
151,9

8,0

8,0

94,5

148,4

94,5

110,4

53,9

79,0

79,0

142,5

91,5

234,0

173,5

264,4

714,7

219,0

933,7

71,8
90,9

Etter 2023

SUM

20,0

25,0

35,0
66,9

Diverse by- og tettsteds-prosjekter:
Ski/Jessheim/ Lillestrøm/Asker mv.

293,9

2023
SUM

32,1
25,0

2,0
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4,1

2,0

Sum
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Tabell 87: Investeringsbudsjett infrastruktur - Mindre utbedringer - Akershus
Veg
Fv-nr (gml
fvnr)

Kommune

Fv. 160

Bærum
Div
Eidsvoll

Tunnelutbedring Bekkestua
Forsterkningsprogram og veglys
Eidsvoll jernbanebru

Div

Brufornying
Sum

Fv. 181

Prosjekt

2020

nytt navn

AFK

BOM

68,7
29,0
1,0
5,0
103,7

0,0

2021
SUM

AFK

68,7
29,0
1,0

28,0
25,0
15,0

5,0
103,7

5,0
73,0

2022

BOM

SUM

0,0

AFK

BOM

28,0
25,0
15,0

6,2
21,0
30,0

5,0
73,0

10,0
67,2

0,0

2023
SUM

AFK

Sum 2020-2023

BOM

6,2
21,0
30,0

29,0
17,5

10,0
67,2

30,0
76,5

SUM

0,0

AFK

BOM

29,0
17,5

102,9
104,0
63,5

30,0
76,5

50,0
320,4

Etter 2023

SUM

AFK

BOM

SUM

0,0

70
70,0

102,9
104,0
63,5
0,0

50,0
320,4

70,0
70,0

Tabell 88: Investeringsbudsjett infrastruktur - Trafikksikkerhetstiltak - Akershus
Veg
Fv-nr
(gml fvnr)

Kommune

Prosjekt

2020

nytt navn

Fv. 177/173
Fv. 167

Nes
Asker

Samlepost

Div

Fv. 120/155

Enebakk

AFK

2021

BOM

Vormsundvegen x Hvamsv kryss
(kryssutbedring)
NY Bleikerveien (kryssutbedring)

10,0

SUM

AFK

BOM

10,0

10,0

5,0

5,0

Mindre TS-tiltak (TS-revisjoner mv.)

5,0

Veglys Lillestrømveien og Osloveien

10,0

10,0

20,0

6,3

Sum

15,0

20,0

35,0

21,3

2022
SUM

2,5
24,0

AFK

BOM

2023
SUM

AFK

BOM

2,5
34,0

10,4
4,5

10,4
4,5

5,0

5,0

5,0

15,0

19,9

19,9

15,0

0,7

Sum 2020-2023
SUM

47,8

0,0

0,7

BOM

SUM

AFK

0,7

10,0

12,9
39,2

12,9
49,2

15,0

25,0

5,0

30,0

16,3

10,0

26,3

51,3

67,1

118,4

6,3
26,5

AFK

Etter 2023

15,7

BOM

0,0

SUM

0,0

0,0

Tabell 89: Investeringsbudsjett infrastruktur - Miljø- og servicetiltak - Akershus
Veg
Fv-nr
(gml fv-nr)

Kommune

Prosjekt

nytt navn
Div

Samleposter
Div

AFK
Tiltak etter forurensingsloven:
rensebasseng for overvann
Vannforskrift og biologisk
mangfold
Sum
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BOM

2021
SUM

AFK

BOM

2022
SUM

AFK

BOM

2023
SUM

AFK

BOM

Sum 2020-2023
SUM

AFK

BOM

SUM

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

Etter 2023
AFK

BOM

0,0

0,0

SUM

0,0
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Tabell 90: Investeringsbudsjett infrastruktur - Kollektivtiltak - Akershus
Veg
Fv-nr (gml
fv-nr)

Kommune
nytt navn
Div

Fv. 1517
(fv. 352)
Kv. 2517

Prosjekt
AFK

Div

Framkommelighetstiltak
Trafikantinformasjon inkl
sanntidsinformasjonssystem
(SIS)

Div

Holdeplassoppgradering
(universell utforming)

Lørenskog
Bærum

Fv. 152
Nordre Follo
Fv. 158 (fv.
159) og
1496 (383) Lillestrøm
Fv. 120
Lillestrøm

2020

10,7

Kollektivfelt Olavsgaard
Nordbyveien x rv.22
Gateterminal Lillestrøm
AFK

SUM

SUM

1,0

3,0

2,0

2,0

7,8

18,5

15,0

15,0

7,9

7,9

2,0
3,8

2,0
3,8

BOM

SUM

Fv. 156

Nesodden

Oppgradering sykkelparkering
Nesoddtangen brygge

5,0

5,0

Fv. 156

Nesodden

Innfartsparkering
sluttfinansiering Sørby

2,0

2,0

Div

Div. innfartsparkering

5,0

5,0

50,5

62,2

Sum
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11,7

AFK

2022

BOM

1,0

Kollektivfelt Solheimveien ved
Visperud
Snurondell Lommedalen
Ski tettsted fremkommelighetstiltak
Åsveien

Innfartsparkering a)

BOM

2021

0,8

AFK

SUM

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

13,8

14,6

15,0

15,0

29,8

29,8

5,0
1,0

5,0
1,0

22,8

22,8

15,3

BOM

SUM

AFK

10,0

10,0

BOM

SUM

AFK

AFK

BOM

Sum 2020-2023

BOM

15,3

AFK

2023

BOM

SUM

SUM

AFK

BOM

1,0

5,0

6,0

8,0

8,0

66,4

77,9

20,0
23,8

20,0
23,8

7,9

7,9

27,3
3,8

27,3
3,8

11,5

AFK

BOM
5,0

0,8

5,0

5,0

45,1

45,9

0,0

5,0

5,0

55,8

55,8

0,0

5,0

5,0

37,8

37,8

Etter 2023

12,5

SUM

SUM

AFK

BOM

SUM

AFK

BOM

SUM

5,0

2,0

2,0

20,0

20,0

189,2

201,7

0,0

0,0

0,0

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Tabell 91: Investeringsbudsjett infrastruktur - Gang- og sykkelveier - Akershus
Veg
Fv-nr (gml fvnr)

Kommune

Fv. 120
Fv. 1611

Nannestad
Nannestad

Fv. 1530
Fv. 169
Fv. 1545
Fv. 157
Fv. 1390 (fv.
76)
Fv. 175
Fv. 1542
Fv. 167
Fv. 156 og
1410 (107)
Fv. 168
Fv. 156
Fv. 171
Fv. 1356
Fv. 1582 (fv.
503)
Fv. 120
Fv. 1378 (fv.
35)
Fv. 120
Fv. 1465

Prosjekt

nytt navn

AFK

Mauravegen
Preståsvegen
Tømtev- J. Svendsens vei
Lillestrøm
(50 pst. privat)
Aurs/Høland Momoen–Løken
Nittedal
Fuglåsveien
Nesodden
Flaskebekk–Granholt
Huseby–Bakker bru
Frogn
(bygges av rv. 23)
Nes
Haga stasjon–Auli
Ullensaker
Gamlev–Tveiterhellinga
Asker
Marie Lilleseths vei
Røerveien: Torget–
Nesodden
Fjordvangen m.fl.
Bærum
Eiksv/Listuv–Oslo
Dal–Glennekrysset.
Frogn
Refusjon innen 2025
Sørumsand–Monsrudv.
Lillestrøm
Refusjon innen 2022
Vestby
Kolåsveien, Son
NY gang sykkelveger:

Samleposter
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AFK

BOM

2022
SUM

AFK

BOM

2023
SUM

AFK

BOM
2,0

10,0
15,0
0,0
0,5

10,0
15,0

1,3

3,0
0,7
6,0

3,0
2,0
6,0

25,0

0,0

25,0

8,0
7,0

8,0
7,0

6,8

5,0

26,4
0,7
8,9

48,1

0,0

21,4

5,0

60,3

0,5

0,5

2,0

2,0

20,0

1,0
20,0

103,3
1,0

8,0
7,0

51,7

51,7

1,4

1,4

6,8
1,4

51,1

48,9

100,0

51,1

5,0

10,0
10,0

30,0

30,0

10,0
10,0

0,3
25,0

0,3
25,0

15,0

15,0

15,0

9,9

15,0
2,5

15,0
2,5

5,0

5,0

10,0

20,0
10,0

17,4
10,0

17,4
10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

99,0

145,3

98,4

209,5

20,0

46,3

2,9

26,4
0,7
8,9

3,5

1,0
0,5

2,9

15,0

111,1

SUM

21,0

55,3

3,5

2,0

BOM

22,8
123,3
1,0
21,0

12,8
48,0

48,1

AFK

22,8
20,0

12,8

21,4

SUM

Etter 2023

2,0
15,5

10,0

48,0

Sum 2020-2023

2,0
15,5

10,0

1,4

Sykkelveginspeksjoner/
sykkelvegvisning
Sum

SUM
2,0

Skytterseter–Kvennvegen
Stranden skole–Kåterudv
Enebakk
(ref 2022)
Oppegårdveien–Vestveien
Nordre Follo (Ski)
Enebakk
Krona–Holt

Div

BOM

2021

2,0

Eidsvoll

Aurs/Høland Lierfoss–Haneborg sk
Hektner-sletta–
Rælingen
Tveitertørje–Grinitaje
Div
Sykkelbyer

Fv. 120

2020

0,1

55,4

51,7
6,8
51,7

51,7
6,8
102,8

5,0

5,0

30,0

30,0

7,0

25,3
37,5

25,3
44,5

13,1

13,1

15,0

33,1

48,1

10,0

10,0

10,0

0,1

17,4
39,9

17,4
40,0

2,5

2,5

2,5

2,5

10,0

10,0

146,8

202,2

96,5

155,6

440,7

618,2

59,1

177,5

BOM

SUM

29,4

29,4

53,3
75,4

53,3
75,4

8,0
7,0

7,0

7,0

AFK

11,8

11,8

20,0

20,0

31,8

158,1

189,9
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Buskerud
Tabell 92: Investeringsbudsjett infrastruktur - Strekningsvise tiltak - Buskerud
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

Prosjekt

2020
BFK

Fv. 285 Asdøla bru
Fv. 280 Hervik bru
Fv. 203 Austvoll bru

2021

BOM

SUM

51,3
9,5
37,6

BOM

BFK

BOM

SUM

BFK

BOM

Sum 2020-2023
SUM

BFK

0,0

98,4

BOM

51,3
9,5
37,6
88,2

98,4

SUM

2023

51,3
9,5
37,6

Ikke fordelt - omfordeles
Sum

BFK

2022

88,2

0,0

88,2

80,6

88,2

80,6

0,0

80,6

43,9

80,6

43,9

0,0

43,9

212,7

43,9

311,1

SUM
51,3
9,5
37,6
212,7

0,0

311,1

Tabell 93: Investeringsbudsjett infrastruktur - Mindre utbedringer - Buskerud
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

Fv 31
Fv 285
Fv 192 (191)
Fv 287
Fv 287
Fv 36

Prosjekt
fv. 31 Nordbyveien
Fv mellom X E18 og E16 X
Haslerud - Fyrandsbråten
Linderud bru - Sundbakken
Hørja bru - Skjærs bru
Orkidehøgda - kulvert, flomsikring
Stikkrenner og forarbeid asfaltering
Svelvikveien

Fv. 319

2020
BFK

BOM

6,1
6,1
6,2
4,6
42,1
6,7
14,4
64,9

2021
SUM

BOM

BFK

BOM

2023
SUM

BFK

BOM

Sum 2020-2023
SUM

0,0

BFK

BOM

SUM

6,1
6,1
6,2
4,6
42,1
6,7
14,4
64,9
122,0

151,1

2022
SUM

6,1
6,1
6,2
4,6
42,1
6,7
14,4
64,9

Ikke fordelt - omfordeles
Sum

BFK

151,1

122,0

0,0

0,0

0,0

122,0

110,7

122,0

110,7

0,0

110,7

110,7

110,7

110,7

SUM

BFK

0,0

110,7

343,4

110,7

494,5

SUM

0,0

6,1
6,1
6,2
4,6
42,1
6,7
14,4
64,9
343,4
0,0

494,5

Tabell 94: Investeringsbudsjett infrastruktur - Miljø- og servicetiltak - Buskerud
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)
Fv 33

nytt navn

Prosjekt

2020
0,0

Jarlsbergveien, Konnerud

0,0

1,2

2021
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BFK

BOM

2023
BOM

Sum 2020-2023

0,0

1,2

0,0

1,2
1,5

1,2

2022
0,0

1,2

Ikke fordelt - omfordeles
Sum

0,0

1,5

0,0

1,5

1,3

1,5

1,3

0,0

1,3

1,3

1,3

1,3

0,0

1,3

4,1

1,3

5,3

0,0
1,2
4,1

0,0

5,3

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Tabell 95: Investeringsbudsjett infrastruktur - Gang- og sykkelveier - Buskerud
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

Prosjekt
BFK
Mindre tiltak skoleveg
Bøvegen, Røyken
Hønenkrysset - Putten
Gustadveien - Vassbunn

Fv 8
Fv 241
Fv 144

2020
BOM

6,2
1,2
18,6
20,9

2021
SUM

BOM

SUM

BFK

BOM

2023
SUM

BFK

BOM

Sum 2020-2023
SUM

6,2
1,2
18,6
20,9

Ikke fordelt - omfordeles
Sum

BFK

2022

0,0

46,9

BOM

SUM

6,2
1,2
18,6
20,9
42,2

46,9

BFK

42,2

0,0

42,2

38,0

42,2

38,0

0,0

38,0

38,0

38,0

38,0

0,0

38,0

118,2

38,0

165,1

6,2
1,2
18,6
20,9
118,2
0,0

165,1

Tabell 96: Investeringsbudsjett infrastruktur - Trafikksikkerhetstiltak - Buskerud
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

Prosjekt
TS-strakstiltak
Midtdeler ulykkesutsatte kurver
Nullvisjonsstrekning

FV 40
FV 40

2020
BFK

BOM

3,8
23,7
23,6

2021
SUM

BOM

BFK

BOM

2023
SUM

BFK

BOM

Sum 2020-2023
SUM

0,0

51,1

BFK

BOM

SUM

3,8
23,7
23,6
46,1

51,1

2022
SUM

3,8
23,7
23,6

Ikke fordelt - omfordeles
Sum

BFK

46,1

0,0

46,1

41,5

46,1

41,5

0,0

41,5

41,5

41,5

41,5

0,0

41,5

129,1

41,5

180,2

3,8
23,7
23,6
129,1
0,0

180,2

Tabell 97: Investeringsbudsjett infrastruktur - Kollektivtiltak - Buskerud
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

E134
FV 172

Prosjekt

2020
BFK

Tiltak for kollektivtrafikken etter ny
E134
Opprustning av 3 bussholdeplasser

BOM

6,2
2,6

2021
SUM
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BOM

BFK

BOM

2023
SUM

BFK

BOM

Sum 2020-2023
SUM

0,0

8,8

0,0

0,0

6,2
2,6
7,8

8,8

2022
SUM

6,2
2,6

Ikke fordelt - omfordeles
Sum

BFK

7,8

0,0

7,8

7,0

7,8

7,0

0,0

7,0

7,0

7,0

7,0

0,0

7,0

21,8

7,0

30,6

0,0
6,2
2,6
21,8

0,0

30,6

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Østfold
Tabell 98: Investeringsbudsjett infrastruktur - Strekningsvise tiltak - Østfold
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

FV 108

Fredrikstad

Prosjekt

2020
ØFK

2021

BOM

Kjøkøysund bru (Prosjektering og strategisk grunnerverv)

5,0

Sum

5,0

SUM

0,0

ØFK

Sum 2020-2021

BOM

5,0

25,0

5,0

25,0

SUM

0,0

ØFK

BOM

25,0

30,0

25,0

30,0

Etter 2021

SUM

0,0

ØFK

BOM

30,0

530,0

30,0

530,0

SUM
530,0

0,0

530,0

Tabell 99: Investeringsbudsjett infrastruktur - Mindre utbedringer - Østfold
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

Prosjekt

2020
ØFK

FV 110

Fredrikstad

FV 114

FV 110
FV 108
Fv. 181

Sarpsborg
Sarpsborg
Sarpsborg
Rakkestad
Våler
Aremark
Hobøl
Fredrikstad
Fredrikstad
Hvaler

Forsterkning/ tyngre forarbeid for dekkelegging
Utbedring av grusveger
Oppgradering av veglysanlegg
Begby - Borge skole
Ny skilting etter nasjonal endring av veinummer
Østre Trøsken bru
Grimsøy bru
Hellevad bru
Gjøby bru
Løkkeberg bru
Fossebekksundet bru
Brøholt bru
Borge bru
Kråkerøy bru
Hvalerbruene

FV 108

Fredrikstad

Friteksttavler og tiltak på Værste - og Kråkerøybrua for omkjøring
Sum

BOM

2021
SUM

7,0
4,0
1,0
30,0
1,0
2,0
2,0
12,0
1,0
3,0
4,0
1,0

7,0
4,0
1,0
30,0
1,0
2,0
2,0
12,0
1,0
3,0
4,0
1,0

5,0

5,0

7,0

ØFK

BOM

Sum 2020-2021
SUM

7,0
4,0
1,0
14,0

7,0
4,0
1,0
14,0

11,0
15,0

11,0
15,0

9,0
17,0

9,0
17,0

5,0
1,5

5,0
1,5

5,0

5,0

14,0
8,0
2,0
44,0
1,0
13,0
17,0
12,0
10,0
20,0
4,0
6,0
1,5
5,0
5,0

89,5

169,5

SUM

ØFK

7,0

80,0

0,0

ØFK

BOM

ØFK

BOM

Etter 2021

SUM
14,0
8,0
2,0
44,0
1,0
13,0
17,0
12,0
10,0
20,0
4,0
6,0
1,5
5,0
5,0

7,0

80,0

89,5

SUM

ØFK

0,0

ØFK

BOM

SUM

0,0

0,0

6,0

35,0

20,0

3,0

7,0
0,0

169,5

64,0

Tabell 100: Investeringsbudsjett infrastruktur - Miljø- og servicetiltak - Østfold
Veg
Fv-nr (gml fv-nr)
FV 118
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Kommune
nytt navn
Rygge
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2020

Prosjekt
Fornying av Kirkealléen

2,5

Støytiltak

2,0

Sum

4,5

2021
BOM

Sum 2020-2021

2,5
0,0

BOM

2,5

2,0

1,0

4,5

1,0

0,0

1,0

3,0

1,0

5,5

Etter 2021

SUM

ØFK

BOM

SUM

0,0

0,0

2,5
3,0
0,0

5,5

0,0
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Tabell 101: Investeringsbudsjett infrastruktur - Gang- og sykkelveier - Østfold
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

FV 130
FV 115/120
FV 119
FV 108

FV 115

Prosjekt

2020
ØFK

Fredrikstad
Våler
Rygge
Hvaler
Hvaler
Askim
Skiptvet

2 minus 1 (mulig prøveprosjekt)
Begby - Borge skole (i tillegg til bompenger)
Rødsund - Augerød
Dilling - Vang inkl kryss
GS-veg Stokken Fellesprosjekt Hafslund Nett
Tangenbekken -Hvaler kirke
Henstad Alle - prosjektering etter VA
GS vei Skiptvet

-

Jorderstatning fond

0,5

Askim

Tømmeråsveien

1,0

Sum

BOM

1
4 15,8
1,0
12,0
19,5

38,5

2021
SUM
0,5
19,8
1,0

BOM

Sum 2020-2021
SUM

1,0

ØFK

1,0

BOM

20,0
3,0

20,0
3,0

5,0
4,0

5,0
4,0

1,5
4,0
1,0
20,0
15,0
19,5
5,0
4,0

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

38,5

34,5

34,5

73,0

12,0
19,5

15,8

ØFK

0,0

Etter 2021

SUM

ØFK

1,5
19,8
1,0
20,0
15,0
19,5
5,0
4,0

15,8

BOM

SUM

52,0

52,0

16,0
26,0

16,0
26,0

1,0
2,0
15,8

88,8

94,0

0,0

94,0

Tabell 102: Investeringsbudsjett infrastruktur - Trafikksikkerhetstiltak - Østfold
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn

FV 311

Moss

FV 21/863

Prosjekt

2020
ØFK

Aremark

Fv 311 x Peer Gynts vei
Andre TS-tiltak
T/M-tiltak Aremark sentrum

2,0
3,0

Tiltak gårdstun

1,0

Sum

6,0

BOM

2021
SUM
2,0
3,0

0,0

ØFK

BOM

10,0
5,0

1,0

2,0

6,0

17,0

Sum 2020-2021
SUM
10,0
5,0

0,0

ØFK

BOM

10,0
7,0
3,0

2,0

3,0

17,0

23,0

Etter 2021

SUM
10,0
7,0
3,0

ØFK

BOM

7,0

SUM
7,0

3,0
0,0

23,0

7,0

0,0

7,0

Tabell 103: Investeringsbudsjett infrastruktur - Kollektivtiltak - Østfold
Veg

Kommune

Fv-nr (gml fv-nr)

nytt navn
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Prosjekt

2020
ØFK

Mindre kollektivtiltak

5,0

Sum

5,0

BOM
0,0

2021
SUM

ØFK

5,0

10,0

5,0

10,0

BOM
0,0

Sum 2020-2021
SUM

ØFK

10,0

15,0

10,0

15,0

BOM

Etter 2021

SUM

ØFK

BOM

SUM

0,0

0,0

15,0
0,0

15,0

0,0
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Vedlegg 3
Oversikt over gjeldende planer for
fylkesrådsområdene
(Pr. 15. nov.2019)

Østfold
Regionale planer

Fylkesplan "Østfold mot 2050"
- Samfunnsdel:
- Klima og miljø
- Verdiskaping og kompetanse
- Levekår og folkehelse
- Arealstrategi
- Regionale strategier:
- Indre Østfold
- Halden/Aremark
- Nedre Glomma
- Mosseregionen
Regional plan for folkehelse 2012 - 15 (Utsatt rullering pga Viken)
Kompetanseplan for Østfold
Regional kystsoneplan for Østfold
Regional plan for vannforvaltning grensevassdragene
Regional plan for vannforvaltning i Glomma - Oslofjorden
Fylkesdelsplan barn og unge
Regional transportplan med handlingsplan for fylkesveier og kollektivtrafikk
Kulturminneplan for Østfold 2010 - 22
Regionalplan kultur 2018 - 29
Regional plan for fysisk aktivitet 2018 - 29. Østfold i bevegelse.
Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon
Regional plan for vindkraft i Østfold

Under utarbeidelse

Regional plan for klima og energi
Regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma 2022 - 27
Regional vannforvaltningsplan for vannregion Vãsterhavet 2022 - 27
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Innlandet – Viken 2022-2027

Sektorstrategier/temastrategier

Tannhelseplan 2012 - 15
Tannhelse - plan for klinikker og klinikkstruktur
Skolebruksplan 2016 - 26
Østfoldskolen mot 2020
Tverrsektoriell folkehelsestrategi
Handlingsplan for internasjonalt ungdomsarbeid 2012 - 15
Handlingsplan for internasjonalt samarbeid 2012 - 15
Rammeprogram for Partnerskap for næringsutvikling i Østfold 2016 - 26
Strategi for bioøkonomi
Handlingsplan for kulturlandskapet 2009-2012
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Strategisk plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket
Handlingsplan for klima og energi 2014-17
Samarbeidsavtale areal- og transportutv Nedre Glomma
Bypakke Nedre Glomma
Samarbeidsavtale om areal- og transportutv Moss - Rygge
Estetikkveileder for Østfold
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2019-22

Interne organisatoriske strategier

Kommunikasjonsstrategi for Østfold fylkeskommune
Anskaffelsesstrategi før ØFK 2018 - 22

Buskerud
Regionale planer

Regional plan for vannregion Vest-Viken (16 - 21)
Regional plan for vannregion Glomma (16 - 21)
Regional plan for vannregion Sogn-og Fjordane (16 - 21)
Regional plan for kunnskapssamfunnet
Regional plan for Hardangervidda (2011 - 25)
Regional plan for Nordfjella (2014 - 25)
Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013 - 23
Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 35
Regional plan for kulturminnevern
Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
Kollektivtransportplan for Buskerud fylke
Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud- del 1 og 2

Regionale planer under utarbeidelse:

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden
Regional plan for Ringeriksregionen
Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestland 2022-2027
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Innlandet – Viken 2022-2027

Sektorstrategier/temastrategier

Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030
Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019 - 22
FOU- og innovasjonsstrategi
Strategi for idrett og friluftsliv med handlingsprogram
Fylkesvegstrategi 2014 - 23
Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 (Handlingsprogram for kollektivtransportplan og fylkesveistrategi)
Strategi for trafikksikkerhet (2014 - 23) med handlingsprogram
Kunnskapsskolen - strategi, pedagogisk grunnlag og handlingsplan

Interne organisatoriske strategier

Arbeidsgiverstrategi for Buskerud 2015 - 2020
Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015 -17
Kommunikasjonsstrategi
Innkjøpsstrategi
Investeringsstrategi
Beredskapsplan
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Akershus
Regionale planer

Regional plan for vannforvaltning i Glommaregionen
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Regional plan for handel, service og senterstruktur
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus
Regional plan for klima og energi
Regional plan for masseforvaltning

Under utarbeidelse/revidering

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer (oppdateres 2019)
Regional plan for kompetanse
Regional plan for kystsonen indre Oslofjord (utsatt til 2020)
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Innlandet – Viken 2022-2027

Sektorstrategier/temastrategier

Plan for videregående opplæring
Fremtidens skolestruktur mot 2030 (utbyggingsplan)
Kulturplan for Akershus 2016 - 23
Styringsdokument for mangfold 2014-2017 (fremdeles gjeldende)
Samferdselsplan (hvert 4. år)
Handlingsprogram for samferdsel (årlig koordinert med ØP)
Oslopakke 3 - AFK/Staten/Oslo kommune - finansiering av veier og kollektivtrafikk 2017 - 36
Strategi for innfartsparkering
Sykkelstrategi for Akershus 2015 - 2030
Handlingsplan fior trafikksikkerhet
Mobilitetsanalyser for delregionene i Akershus
Hydrogenstrategi 2014 - 2025 (samarbeid med Oslo)
Reiselivstrategi for Akershus 2015 - 2019
Internasjonal strategi 2014-2018 (prolongert til 2020)

Interne organisatoriske strategier
Anskaffelsesstrategi
Digitaliseringsstrategi
Kommunikasjonsstrategi
Arbeidsgiverstrategi
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