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FORORD  
FNs bærekraftsmål skal være Viken fylkeskommunes røde tråd i planlegging, styring og rapportering.  

Bærekraftsrapporten har tre hovedmål:  

1. Synliggjøre hvordan det er jobbet for å gjøre bærekraftsmålene til vår røde tråd.  

2. Bruke rapporten til å synliggjøre lærdom og erfaringer fra arbeidet og bygge kompetanse.  

3. Rapportere til fylkestinget om hvordan vedtaket om en helhetlig bærekraftsrapport er fulgt 

opp. I tillegg skal rapporten bidra til å motivere organisasjonen til videre arbeid med 

bærekraftig utvikling. 

Bærekraftsrapporten for 2020 legger særlig vekt på to av bærekraftsmålene, nummer 16 og 17. 

Førstnevnte handler blant annet om å bygge velfungerende institusjoner, som på alle nivåer må være 

inkluderende. Oversatt til vår kontekst innebærer det å ivareta viktige prinsipper som rettsikkerhet, 

rettsvern og likhet for loven. Det innebærer også å tilstrebe prinsipper som åpenhet og innsyn, samt å 

utvikle en tillitsskapende, effektiv og ansvarlig forvaltning. At mål 16 også innebærer betydningen av å 

skape både et velfungerende representativt, men også deltagelsesbasert demokrati, må nevnes.  

Mål nummer 17 handler om samarbeid. 2020 var Vikens første år, og ambisjonen var ikke kun å slå 

sammen tre tidligere fylkeskommuner, samt deler av Statens Vegvesen. Målet var å bygge en ny 

fylkeskommune. Det er en stor og langsiktig oppgave, og 2020 kan sees på som året da vi bygget 

grunnmuren.  

Det er det denne rapporten i hovedsak tar for seg. Arbeidet i 2020 med å bygge en ny og 

velfungerende fylkeskommune er et stort og viktig bærekraftsresultat, og det må vi ikke underslå. Et 

omfattende internt samarbeid er lagt til grunn for utformingen, i tråd med at tverrsektorielt arbeid er 

et prinsipp som organisasjonen vår skal etterleve. 

En bærekraftsrapport må forstås i lys av at Viken fylkeskommune skal drive bærekraftsrapportering på 

et bredt plan: Det gjøres gjennom en rekke andre politiske saker der fylkestinget mottar informasjon 

som er relevant for bærekraftstematikk. Slik bærekraftsrapportering skal vi videreutvikle i årene som 

kommer. Et eksempel på en annen rapport med viktig informasjon om arbeidet med FNs 

bærekraftsmål er årsrapporten. I denne rapporterer vi på fylkeskommunens egen virksomhet og mål, 

deriblant de resultatkravene som kommer frem i økonomiplanen. I tillegg kommer for eksempel 

tilstandsrapporten for videregående opplæring, enkeltsaker for fylkesråd og fylkesting og mye mer. 

Årsrapporten og denne bærekraftsrapporten må sees i sammenheng for å få et utfyllende bilde av 

hvordan vi jobbet med de 17 målene i 2020. Bærekraftsrapporten skal supplere og utfylle 

årsrapporten.  

I årene som kommer skal bærekraftsrapporteringen styrkes ytterligere ved at vi skal utvikle et årlig 

bærekraftsbarometer, og gjennom at organisasjonen skal bli flinkere på å reflektere over og lære av 

vårt arbeid med bærekraftsmålene. Vi skal videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for Viken og gjøre det 

lett tilgjengelig gjennom digitale løsninger. Det vil gjøre vedlikeholdet lettere og sikre bedre tilgang for 

eksterne brukere. En sentral erfaring som kommer frem i rapporten er at bærekraftig utvikling på et 

strategisk nivå har potensial til å forene, til tross for at denne tematikken er fylt av mulige 
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målkonflikter og dilemmaer. Det er bred enighet om det overordnede målet om å skape samfunn som 

er bærekraftige også for de som kommer etter oss. Dette deles av alle profesjoner og politiske partier. 

Viken fylkeskommune ønsker å viser vei i arbeidet med bærekraftsmålene. Samtidig er det på sin plass 

å vise ydmykhet. Det vil ta noe tid å finne de beste måtene å arbeide med bærekraftig utvikling på. 

Bærekraftsrapporten for 2020 er et uttrykk for en organisasjon i oppstartsfasen, der for eksempel 

både plansystemer og målstrukturer fortsatt er i støpeskjeen. Da er det viktig at vi lærer av våre 

erfaringer underveis i marsjen og forbedrer praksis. Tatt i betraktning at 2020 på mange måter har 

vært krevende, ikke minst grunnet covid-19, er det likevel grunnlag for å si at Viken fylkeskommune 

har kommet langt på kort tid. 

Bærekraftsrapporten synliggjør en organisasjon som mener alvor med å gjøre bærekraftsmålene til sin 

røde tråd. Skal et hus stå stødig, er en god grunnmur avgjørende. Den grunnmuren i vårt plan-, 

styrings- og rapporteringssystem er vi godt i gang med å lage. Det er valgt en ambisiøs tilnærming og 

filosofi: Alle de 17 FN-målene er lagt til grunn, og hensynet til planetens tålegrenser skal være et 

førende og overordnet premiss for vårt videre arbeid. I dette ligger en utfordring til oss alle, og i 

særdeleshet til politiske og administrative ledere, om å se sammenhenger og helheter i både vårt 

strategiske og operative arbeid. 

Velfungerende organisasjoner er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Utviklede samfunn har 

opprettet organisasjoner også for å håndtere komplekse problemer. Denne rapporten viser eksempler 

på målkonflikter og dilemmaer vi møter i bærekraftsarbeidet. Slike gir paradoksalt nok offentlige 

organisasjoner legitimitet. Det har sammenheng med at samarbeidsutfordringer ikke alltid kan løses 

på enkle måter, og da er det representative demokratiet ment å virke. 

 

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune 
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1. FNs bærekraftsmål (FN17) 
 

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune vedtok i 2018 at FNs bærekraftsmål (17 mål og 169 delmål) 

skal ligge til grunn for fylkeskommunens arbeid. Disse er verdens felles arbeidsplan for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (Agenda 2030).  Målene skal 

fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Norges regjering har lagt stor 

vekt på at arbeidet med målene skal gis bred forankring ved hjelp av regional og kommunal 

planlegging. 

Ett av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest 

sårbare menneskene må derfor prioriteres.  

De 17 bærekraftsmålene, med sine 169 delmål, utgjør en sammensatt målstruktur. De kan både 

understøtte hverandre og være i strid med hverandre, og de følges ikke av klare føringer for å 

prioritere mellom dem. Det er derfor behov for et kunnskapsbasert rammeverk og metodikk, tuftet på 

politiske føringer. De neste kapitlene redegjør for hvordan Viken fylkeskommune har samarbeidet og 

bygget opp organisasjonen for å ivareta målene. 

 

Figur 1 FNs bærekraftsmål 
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2. Viken fylkeskommune sin bærekraftsfilosofi 
 

Viken fylkeskommune har lagt to modeller til grunn for sitt bærekraftsarbeid: Bryllupskakemodellen og 

matrisemodellen.  

2.1 Bryllupskakemodellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Bryllupskakemodellen. Figuren viser hvordan økonomi og samfunn henger sammen med, og er avhengig av 
biosfæren. Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Stockholm Universitet. Figuren er oversatt til norsk av Tank 
Design for Viken fylkeskommune. 
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Tradisjonelt snakker man om tre dimensjoner av bærekraft: Sosial bærekraft (samfunn), økonomisk 

bærekraft og miljømessig bærekraft (biosfære). Vi vet at verdens klima- og miljøsystemer svekkes på 

en måte som kan være en trussel for fremtidig liv på planeten. Denne kunnskapen gjør at det er 

naturlig å legge planetens tålegrenser til grunn for vårt arbeid. Hensynet til tålegrensene skal være 

grunnleggende for all samfunnsutvikling i Viken. Dette innebærer at kontroll med klimaendringene og 

bevaring av naturmiljøene, er en forutsetning for å nå både de sosiale og de økonomiske 

bærekraftsmålene. 

Å løse klimaendringene handler om å redusere klimagassutslipp og samtidig håndtere de miljømessige, 

sosiale og økonomiske konsekvensene. Dette legger føringer på fylkeskommunens prioriteringer og 

vurderinger, spesielt der det oppstår målkonflikter mellom ulike bærekraftsmål.  

Teorien og metodikken knyttet til begrepet planetens tålegrenser setter en vitenskapsbasert ytre 

ramme som verdenssamfunnet må holde seg innenfor, dersom jorda fortsatt skal være et levelig og 

trygt sted for menneskeheten. Dette kan hjelpe oss når vi skal drive planleggings- og utviklingsarbeid, 

og når vi skal fatte politiske beslutninger. 

2.2 Matrisemodellen 
Høsten 2019 lanserte FN en ekspertrapport – «The Future is Now». Den handler om hvordan vi kan 

jobbe med bærekraftsmålene effektivt og fremtidsrettet gjennom samarbeid. Det er ikke nok å jobbe 

kun med noen utvalgte bærekraftsmål. For å få til en ønsket samfunnsutvikling må mer 

gjennomgående og radikale endringer til, og vi må tenke og arbeide på nye måter for å jobbe med 

komplekse problemer, også kalt samfunnsfloker. Eksempler på dette kan være tap av artsmangfold, 

utenforskap, dårlig helse og klimautfordringer. Denne type utfordringer er ofte sammensatte, og 

problemer i norske kommuner kan være forårsaket av hendelser i andre land. Dette er store 

utfordringer som én aktør ikke kan løse alene. Løsningene må finnes på tvers av landegrenser, 

forvaltningsnivåer, sektorer og fagområder.   

Rapporten presenterte en modell som definerer seks tverrfaglige innsatsområder og fire 

virkemiddelkategorier, som et verktøy for å nå målene i 2030-agendaen. Disse innsatsområdene skal 

stimulere til samarbeid på tvers av fagområder og forvaltningsnivåer (stat, fylke, kommune) og 

motvirke en sektorisert tilnærming til problemløsning. Virkemiddelkategoriene vil hjelpe oss med å 

identifisere, kartlegge og systematisere samfunnets tilgjengelige virkemidler. Slik kan vi videreutvikle 

eksisterende partnerskap og finne nye måter å samarbeide på. Denne «matrise»-modellen er sentral i 

hvordan Viken fylkeskommune vil jobbe med bærekraftsmålene.  
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Figur 3 Matrisemodellen. (Kilde, Originalfigur er utviklet til Global Sustainable Development Report 2019: The Future is 
Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019). Oversatt og videreutviklet av 
Tank Design for Viken fylkeskommune. 
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2.3 Hvordan vi jobber  
Som beskrevet i de foregående kapitlene, har mange bærekraftsutfordringer en karakter som bare kan 

håndteres hvis en rekke ulike aktører klarer å se sine virkemidler i sammenheng. Som følge av regional 

planstrategi skal følgende tre temaer være gjennomgående i det regionale planverket: Klima og miljø, 

folkehelse og samarbeid. Det har en logisk sammenheng med Viken fylkeskommunes valg om å bruke 

matrisemodellen. Dette krever betydelig samhandling på tvers av fagområder, nivåer og aktørtyper. 

Det er også en naturlig følge av bryllupskakemodellens øverste nivå som viser betydningen av sam-

arbeid, som er nødvendig for å jobbe med de øvrige bærekraftsmålene. Disse prinsippene i regional 

planstrategi harmoniserer med organisasjonsstrategien, som også legger stor vekt på samarbeid. 

Alle deler av fylkeskommunen jobber med søkelys på ulike bærekraftsmål. Skal vi klare å følge 

modellene for bærekraft som beskrevet over, må fylkeskommunen jobbe aktivt med alle 

forvaltningsnivåer, sektorer og fagområder. Det må vi gjøre ved å ta i bruk kunnskap, erfaringer og 

virkemidler i et samskapende og nytenkende arbeid. Dette krever et arbeid med system, kultur og 

kunnskap både hos oss og på tvers av forvaltningsnivåene.  

 
      Figur 4 er beskrivelse av innhold i de fire virkemiddelkategoriene
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Samhandling og tverrfaglighet gjør det mulig å se sammenhenger, styrke positive synergier, redusere 

målkonflikter, lære av hverandre og gjøre hverandre bedre. Dialog er avgjørende for å få våre samlede 

virkemidler til å rette seg mot felles mål. For å iverksette riktige og passende tiltak, må vi jobbe mer 

helhetlig og smartere. Vi må også arbeide koordinert med verktøykassen vår, altså virkemidlene. På 

den måten kan vi møte nye utfordringer og behov, og vi kan skape positive synergier. Ofte kreves det 

ulike typer virkemidler på tvers av fagområder og sektorer for å løse samfunnsutfordringene. 

I FNs ekspertrapport fra 2019 understrekes det at radikal innovasjon og nytenking er kritisk for å finne 

løsninger på de behovene og utfordringene vi står overfor innen 2030. Samfunnet endrer seg også 

raskere enn noen gang, og evne til fleksibilitet og endring er en viktig del av dette arbeidet.  

 

 

 

 

 

 KOMPETANSEHEVING OM FN17 

I 2020 fikk nye ledere i fylkeskommunen innføring i bærekraftsmålene gjennom Ny-som-leder-

i-Viken-kurset. De fikk prøvd seg på etiske- og bærekraftsdilemmaer som de kan komme opp i. 

Bærekraft sto også sentralt i den digitale velkomstpakken til alle ansatte i fylkeskommunen i 

2020. 

En anskaffelsesprosess ble også utført for å utvikle et kurs på bærekraft som skal rulles ut for 

sentraladministrasjonen i 2021. Kurset vil bestå av to deler: 1) En generell del, som gir 

kunnskap om bærekraftsmålene og status i Viken. 2) En tilpasset del, som gir kompetanse på 

hvordan å innlemme bærekraft i deltagernes respektive arbeidsområder og arbeidsoppgaver. 

Sammen er vi sterke: Viken satser på kompetansebygging i dugnaden for en bærekraftig planet. Foto:Getty Images / SDI Productions 
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 BÆREKRAFTSNETTVERK OG BÆREKRAFTSAMBASSADØRER 

Bærekraftsnettverket startet opp i mars 2020. Det skal være en drivkraft for bærekraftsarbeidet i 
Viken fylkeskommune gjennom sin rolle som samfunnsutvikler. Nettverket er en tverrfaglig 
gruppe med oppmerksomhet på organisasjonens helhetlige og tverrgående 
bærekraftsarbeid. Det er i dag 34 medlemmer, som skal være bærekraftsambassadører. De 
kommer fra alle deler av sentraladministrasjonen og noen virksomheter. Nettverkets 
overordnede fokus er fylkeskommunens samlede, helhetlige og tverrgående bærekraftsarbeid. 
Det har som mål å utvikle relevante og nyttige verktøy og fagkunnskap for hele organisasjonen. 
Nettverket koordineres av fylkesrådsleders kontor. 
  
Hanne Brostrøm er en av ambassadørene. Hun jobber på avdeling for mobilitet og samfunn i 
rådsområdet samferdsel. Som eneste representant fra det rådsområdet i et halvt år, har det 
vært svært nyttig for henne å være en del av et tverrfaglig nettverk. Der har hun hatt et faglig 
fellesskap, som sammen har utviklet en dypere forståelse for bærekraftsmålene og gitt 
hverandre faglig støtte:  
  
«Som bærekraftsambassadør håper jeg å bidra til at vi tenker bærekraft i alt vi gjør. Veldig mye 
av det fylkeskommunen gjør i dag, også i samferdselsområdet, er bærekraftsarbeid. Vi kaller det 
bare ikke det. Ved å jobbe med bevisstgjøring, vil vi se at det vi allerede jobber med faller inn 
under bærekraftsmålene.  
På lengre sikt skal vi alle bli bærekraftsambassadører. Det må bli en del av organisasjonskulturen 
og det å være medarbeider i Viken fylkeskommune. Men vi er ikke der ennå, så koordineringen og 
utviklingsarbeidet som gjøres i bærekraftsnettverket ser jeg på som veldig viktig. Å få 
bærekraft inn i ryggmargen er, en modningsprosess, og det vil kreve tid og ressurser. Kurset om 
bærekraft, som skal rulles ut for sentraladministrasjonen i løpet av året, vil være helt sentralt for 
at vi skal lykkes. Å utvikle fylkeskommunen til å bli en organisasjon som styrer og arbeider 
etter bærekraftsmålene, krever engasjement, faglig kompetanse og modning.»  
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2.4 Operasjonalisering av bærekraftsmålene  
For å etablere en struktur som tilrettelegger for helhetlig og tverrsektorielt arbeid, ble det i regional 

planstrategi utarbeidet fem langsiktige mål for Viken. De var basert på Agenda 2030s fokusområder, 

og 65 Viken-spesifikke delmål under de seks innsatsområdene fra matrisemodellen. Ved å foreta dette 

strategiske grepet, legger vi til rette for at hele fylket, med regionale organer og kommuner, forholder 

seg til bærekraftsmålene. Vi vil videreføre målene og strukturen i arbeidet med de tre regionale 

planene, og målene og strukturen er retningsgivende for fylkeskommunens prioriteringer og 

arbeidsmåter. Oppsettet legger også føringer på virksomhets- og økonomistyring, samt årsrapporter.  

 

Planetens tålegrenser og metodikken vi har lagt til grunn i regional planstrategi, skal gi oss et 

rammeverk for å jobbe med bærekraftsmålene. Det er et nødvendig utgangspunkt for regionalt 

planarbeid og utvikling i Viken. Gjennom nye regionale planer skal vi finne tydeligere svar på hvordan 

vi skal utvikle fylket i bærekraftig retning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Premisser for Vikens bærekraftsarbeid (hentet fra regional planstrategi) 
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2.5 Organisering av tverrsektorielt og nivåovergripende 
bærekraftsarbeid 

 

Viken fylkeskommune har tatt til seg FNs ekspertpanels anbefalinger om hvordan nasjoner og lavere 

forvaltningsnivåer bør jobbe. Vi har tilpasset disse til vår virkelighet. Et viktig grep er å jobbe tverrfaglig 

og se på «hele problemet» med forskjellige faglige innfallsvinkler. Dette er i tråd med anbefalingen fra 

FN, som også er sentral i arbeidet med å unngå å overskride planetens tålegrenser. Det ligger for 

eksempel en forventning til akademia og innovasjonsmiljøer om å jobbe mindre sektorspesifikt. I 

stedet bør de bruke sin spisskompetanse i samarbeid med andre fagområder for å løse sammensatte 

problemer. Dette betyr ikke at alle skal bli generalister, men det innebærer å koble de beste 

fagmiljøene sammen på nye måter for å få større evne til å løse problemer og å utnytte muligheter. 

Alle medarbeidere i fylkeskommunen har et ansvar for at bærekraftsmålene følges opp i det daglige 

arbeidet, og det er et særskilt lederansvar. I tillegg har rådsområdene «fylkesrådsleders kontor», 

«plan, klima og miljø» og «finans og administrasjon» et utvidet ansvar for tverrfaglig arbeid, herunder 

å sikre god samordning. Dette blir blant annet fulgt opp gjennom arbeidet med regionale og 

kommunale planer. Det blir også sikret ved at bærekraft integreres i plan-, styrings- og 

økonomisystemer. Videre er bærekraft på en god måte innlemmet i strategiene for anskaffelse, 

samferdsel, kommunikasjon og organisasjon - både i innhold og struktur.  

Filosofien medfører at når små og store tiltak og prosjekter skal gjennomføres, skal det foretas 

grundige vurderinger om hvorvidt øvrige fag og arbeidsområder bør involveres.  

Viken fylkeskommune vil jobbe tett med kommunene for å få til godt samarbeid på bærekraftsarbeid. 

Vi jobber for eksempel derfor aktivt med ulike nettverksstrategier, deriblant klimapartnerskap.  
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3. Erfaringer med FN-mål nummer 17, samarbeid 
 

Da rådsområdene rapporterte på sine viktigste resultater i arbeidet med FN17 i 2020 (se kapittel 4), 

viste det seg at i sum handlet de fleste også om bærekraftsmål nummer 17. En mer kvalitativ vurdering 

av det innrapporterte tilsier at flere fagmiljøer er blitt flinkere på å arbeide sammen enn hva de var i 

de tidligere fylkeskommunene.  

3.1 Samarbeidsutfordringer og dilemmaer 
Både i årsrapporten og i denne bærekraftsrapporten, er det synliggjort en rekke systemer og planer 

som er ment å stimulere til god kvalitet på samhandlingen. Det gjelder både i og utenfor egen 

organisasjon. I arbeidet med FN17 er det likevel en risiko for at samarbeid for ofte trekkes frem som 

«en magisk oppskrift» som vil løse alle typer utfordringer. Slik fungerer det dessverre ikke. Skal slikt 

samspill bli godt og hensiktsmessig, må det tenkes kritisk gjennom. Samarbeid må være gjenstand for 

løpende refleksjoner, evalueringer og forbedringer.  

Nedenfor gir vi noen eksempler på erfarte samarbeidsutfordringer i 2020, samt noen dilemmaer.  
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Krav til effektivitet 

• Teamwork er nødvendig og avgjørende, men det er også tid- og kostnadskrevende. Samarbeid 

for samarbeidets skyld vil virke demotiverende og ødeleggende. Fremover er det derfor viktig 

å finne den rette balansen mellom når slikt samspill er nødvendig og når oppgaver kan løses 

på enklere måter. Effektivitet er også et ideal å strebe etter i styringen av offentlig sektor. 

 

• Samarbeid utfordres av stort leveringspress. Internt oppstår gjerne utfordringer fordi mange 

resultatkrav følger av lover og forskrifter. De kan ikke velges bort, og mange opplever at 

fylkeskommunen i utgangspunktet har fått for lite ressurser til å løse oppgavene sine. Det kan 

være ødeleggende for både viljen og evnen til å ta del i (tidkrevende) samarbeidsprosesser 

som ikke er eksplisitt lovpålagte.  

 

Leveringspress får også konsekvenser for hvordan vi arbeider sammen med eksterne 

partnere. Ett slikt eksempel er plandialogen med kommunene, som blir veldig saksrettet, og 

hvor det noen ganger blir for lite tid til faglige utviklingsprosesser. 

Målkonflikter og dilemmaer ved samarbeid 

En utfordring med å skape bærekraftige samfunn er målkonflikter. I tillegg er samfunn og 

organisasjoner komplekse «organismer». Vi forstår ikke bestandig hvordan ulike deler henger sammen 

og virker inn på hverandre. Noen ganger ser vi derfor at grep som virker positivt på bærekraft ett sted, 

kan virke ødeleggende på et annet område.  

Disse eksemplene viser at organisasjonen må tenke kritisk gjennom hvordan vi skal samarbeide: 

• Noen ganger er det slik at mens enkelte må utføre arbeidet, er det andre som høster 

gevinstene. For eksempel kan et godt forebyggende arbeid på videregående skoler redusere 

presset på statlige og kommunale helsetjenester. I vår egen organisasjon kan vi oppleve at et 

godt bærekraftstiltak fra ett fagområde fører til økte kostnader et annet sted: Lar vi 

frivilligheten benytte bygningene våre kostnadsfritt etter arbeidstid, kan det påføre oss økte 

kostnader til strøm og vedlikehold. 

  

• Samfunnsplanlegging stiller krav til gode og effektive samarbeidsprosesser. Det er viktig å 

sikre medvirkning fra mennesker og organisasjoner som blir berørt av planer og tiltak. Vi må 

derfor gjøre det enklest mulig å delta i planprosesser. Omfattende og komplekse prosesser 

kan føre til «medvirkningstretthet» og at viktige stemmer ikke blir hørt. Vi må legge særlig 

vekt på at svakerestilte grupper får komme til orde i planarbeidet.      

 

Arealforvaltning dreier seg i stor grad om å løse målkonflikter. Ulike interesser vil ofte stå mot 

hverandre. Utbygging til bolig, næring og samferdsel vil kunne medføre ulemper for dyre- og 

planteliv. Også gode formål som universelt tilrettelagte friluftsområder kan ha negative 

konsekvenser for miljøet. I planarbeidet stilles det derfor store krav til å balansere mellom 

hensynet til å bevare kulturmiljø, landskap og klima og behovet for å fortette og bygge ut 

infrastruktur. Begge behovene kan begrunnes i bærekraftsmålene. 
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Det er viktig at fylkeskommunen bygger legitimitet ved å balansere hensyn og løse konflikter 

gjennom rollen som regional planmyndighet. 

Systemutfordringer i bærekraftsarbeid 

Viken fylkeskommune bør være særskilt oppmerksomme på at det finnes innbygde 

systemutfordringer. Nedenfor gir vi noen få eksempler: 

• I og med at noen bærekraftsutfordringer favner om mange fagfelt og organisasjoner, er det 

en risiko for uklare ansvarslinjer, gratispassasjerproblematikk og lignende. 

 

• Staten er sektorisert og departementene er ikke alltid samordnet. Det blir særlig problematisk 

i situasjoner der den driver detaljstyring. Det medfører at noen rådsområder må forholde seg 

til fagspesifikke nasjonale forventninger samtidig som Viken fylkeskommune forsøker å 

etterleve helhetstenking. Dette kan innebære motstridende forventninger.  

 

• Fylkeskommunen har som oppgave å forvalte flere nasjonale tilskudds- og støtteordninger. De 

kan ha flere positive sider. For eksempel kan konkurranse bidra til innovasjon og gode 

løsninger. Men det kan også ha som ulempe at de er kostnadskrevende å forvalte, samtidig 

som mange bruker mye tid på å skrive søknader som ikke får gjennomslag. Videre har noen 

aktører mer ressurser enn andre og derfor et bedre utgangspunkt for å skrive gode søknader. 

Det er ikke gitt at det er disse miljøene som har størst behov for støtte.  

3.2 Samarbeid i årene som kommer 
I rapporteringen fra rådsområdene ble det understreket at covid-19 har gjort oss flinkere til å 

kommunisere ved hjelp av digitale løsninger, som også reduserer reisevirksomheten og gjør det mulig 

å være med på flere møter. Dette binder oss bedre sammen i en organisasjon med ulike lokasjoner. 

Men det ble også pekt på at digitaliseringen gjør det vanskeligere å organisere større idemyldringer, og 

man mister de uformelle samtalene man får gjennom å møtes i et kontorlandskap.  

Det er grunn til å tro at samarbeid om FN17 vil skyte fart når vi har fått kontroll på covid-19 og kan 

kombinere digitale møteplasser med fysiske treff.  

2020 har vist at Viken fylkeskommune har en stor vilje til å arbeide sammen om FN17, både internt og 

med omverden. I årene fremover må vi ta vare på engasjementet, og samtidig skape en bedre kvalitet 

på samhandlingen. Et godt samarbeid handler til syvende og sist om at man lykkes med å skape 

resultater man ikke hadde klart å få til på egen hånd. 

I 2020 startet vi arbeid som i fremtiden kan gi oss styrket samarbeid. Listen nedenfor viser noen 

eksempler: 

• I store omorganiseringsprosesser vil det gjerne være utfordringer som i begynnelsen gjør det 

vanskelig å samarbeide, men der samhandlingen gradvis vil gå lettere. For eksempel kan det 

ta litt tid å utvikle en felles rolleforståelse på en (for mange) ny tematikk. Det vil derfor være 

positivt for samarbeid at oppbyggingen av Viken-organisasjonen stadig kommer lenger. En slik 

«grunnmur» vil fungere som en plattform for konkrete bærekraftstiltak, som er ventet å øke 

både i kvalitet og omfang.  
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Vikens egne regionale planer vil utgjøre en del av denne «grunnmuren». Når disse er 

ferdigstilt vil det bli det lettere å prioritere ressurser til planlagte tiltak hvor flere må 

samarbeide. Det samme vil trolig bli konsekvensen av at vi stadig utvikler arbeidet med et 

helhetlig plansystem.  

 

Etter hvert som organisasjonen får «satt seg» vil det altså blir frigjort energi til andre 

oppgaver.  

 

• Kompetansebygging om bærekraftig utvikling hos ledere og ansatte er ventet å gi store 

positive samarbeidsgevinster. 

 

• Innføring av bærekraftsvurderinger i saker til fylkestinget bør bidra til styrket bevisstgjøring 

om FN17 og bedre samarbeid i saksforberedelsene. 

 

• Statlige myndigheter prioriterer bærekraftig utvikling stadig høyere, og det er ventet at noen 

nasjonale føringer og støttefunksjoner også vil bedre samarbeid på lavere nivåer. 

 

 

Bærekraftsrapporteringen fra rådsområdene beskrev hvordan Covid-19 både hadde medført gevinster og utfordringer.  

Blant positive konsekvenser har ansatte redusert reisevirksomheten og skapt nye muligheter for samhandling på tvers. 

Foto: Getty Images / Alistair Berge 
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3.3 Partnerskap 
Ett av Vikens fem langsiktige utviklingsmål som ble valgt i 2020, var «Sammen skaper vi Viken». Det 

vektlegger samarbeid, kunnskapsdeling og partnerskap. Det ble også besluttet at plansystemet i Viken 

fylkeskommune skal være partnerskapsbasert. 

Partnerskap er en anbefalt strategi for å lykkes med FN17. Det skyldes blant annet at slike nettverk – i 

teorien – er mer fleksible enn tradisjonelle organisasjoner. For eksempel kan de raskere omstille seg 

for å håndtere nye utfordringer, mens moderorganisasjonenes tradisjonelle beslutningslinjer bruker 

lengre tid. De kan også være bedre egnet til å løse utfordringer der ulike aktører kontrollerer 

virkemidler som helst burde ha vært sett i sammenheng.  

Denne typen strategier vil være sentrale i hvordan Viken fylkeskommune fyller sin regionale 

utviklingsrolle i årene som kommer. Dette må gjøres på måter som fremmer likeverdighet og tillit, og 

med vilje til å avgi innflytelse.  

 EKSEMPEL PÅ SAMARBEID MED OMVERDENEN I 2020: KLIMASMART 

LANDBRUK 

Klimasmart landbruk er et eksempel på et reelt fungerende partnerskap, men som ennå ikke 

er formalisert.  

Klimasmart landbruk er et samarbeidsprosjekt mellom Klima Østfold, Statsforvalteren i Oslo 

og Viken, bondelagene i regionen, Norsk landbruksrådgivning Øst og fire naturbruksskoler. 

Sammen har prosjektet nådd bredt ut til bønder med kurs og kompetansehevende tiltak 

rundt klimasmarte løsninger. Det har vært stor oppslutning om aktivitetene.  

Formålet med satsingen er å redusere klimagassutslippene i landbruket i Viken ved å øke 

kompetansen om energieffektivisering, karbonbinding og fossilfrie løsninger. Det arbeides 

også med å støtte opp under fylkets klimasatsinger i landbruket, samt å bistå med utrulling av 

den nasjonale klimakalkulatoren. Innsatsen imøtekommer en rekke av bærekraftsmålene. 

Samarbeidet hadde høy aktivitet i 2020, med ulike former for kompetanseheving. Det ble 

etablert gode relasjoner i hele Viken. En ny møteplass, webinarer, ble testet ut. Dette ble tatt 

godt imot av både bønder og andre landbruksinteresserte. Klimasmart landbruk fikk 

tredjeplass i klimastiftelsen Zeros nasjonale kåring av årets klimatiltak. 

I årene som kommer forventer vi at Klimasmart landbruk vil gi mange resultater. Deriblant 

skal det bidra til at landbruket når sine klimaforpliktelser. Det skal gjøres ved å utvikle ulike 

kurs og gode møteplasser for fremtidsrettede tiltak. Samarbeid over grensen / i Skandinavia 

vil styrke satsingen. I det videre arbeidet vil det også jobbes for at bøndene skal bli mer 

selvforsynte med varme og strøm og få bedre energistyring. Fremtidens bønder, 

naturbrukselevene, skal få enda større forståelse for klimatiltak og effektene de har.  
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En helhetlig struktur for Viken fylkeskommunes relasjon med kommunene, er kommuneregionene 

(interkommunalt politisk råd), som kan forstås som et partnerskap i seg selv. I løpet av 2021 utarbeider 

vi partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og hver enkelt kommuneregion. Disse avtalene vil ta 

utgangspunkt i den enkelte regions muligheter og utfordringer. Kommuneregionene blir en viktig 

arena for å fremme forventninger og konkrete samarbeidsløsninger som til slutt skal skape et 

bærekraftig Viken-samfunn. Sannsynligvis vil vi i årene som kommer se at det oppstår mange nye 

partnerskap, som springer ut av dette overordnede samarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EKSEMPEL PÅ PARTNERSKAPSARBEID I 2020: NY PARTNERSKAPSMODELL 

FOR TRAFIKKSIKKERHET 

Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet, gjennom å tilrå og 

samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Dette ble i de tre gamle 

fylkeskommunene ivaretatt gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU), som var politiske 

utvalg med konsultative medlemmer (ofte Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet). FTU 

hadde i utstrakt grad søkelys på trafikantrettede tiltak og hadde ansvaret for 

tilskuddsordninger knyttet til trafikksikkerhet. Innretningene og budsjettene var veldig ulike 

fylkene imellom, og alle tilskuddsordningene ble avviklet 31.12.2020. 

Det var nødvendig å gjøre trafikksikkerhetsarbeidet mer samordnet og enhetlig, og å etablere 

et godt nettverk for våre nærmeste samarbeidsaktører. I FTU var ikke kommunene 

representert – til tross for deres trafikksikkerhetsrolle og andre relaterte ansvarsområder, 

som innebar at de var tett på trafikantene. Derfor er kommuneregionene invitert inn i den nye 

samarbeidsmodellen gjennom partnerskapsavtaler. Ønsket er at samhandlingen skjer ved 

dialog mellom likeverdige aktører, og at en får løftet det strategiske trafikksikkerhetsarbeidet 

med utgangspunkt i nullvisjonen. For å lykkes, må vi få til et helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. 

Det skal bestå av ulike typer trafikksikkerhetstiltak som de ulike trafikksikkerhetsaktørene rår 

over.  

Fylkesrådsleders kontor deltar aktivt i arbeidet. Avdeling for mobilitet og samfunn har 

ansvaret for dialogen med Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. 
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4. Rapportering på de viktigste resultatene i 2020 
 

Rådsområdene har beskrevet de inntil fem viktigste resultatene de oppnådde i arbeidet med FN17. De 

har også angitt de inntil fem viktigste bærekraftsmålene som de ulike resultatene har bidratt til å nå 

(se tabell nedenfor). 15 av de 17 målene ble omtalt. De fem hyppigste, listet opp fra de som ble nevnt 

flest til færrest ganger, var: I) Samarbeid for å nå målene (17) II) God helse og livskvalitet (3), III) 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (11) IV) Mindre ulikhet (10) V) God utdanning (4).  

 

Tabell 1: Rådsområdenes viktigste resultater i 2020 fordelt på FNs bærekraftsmål 

FN- 

mål 

Kultur  

og mangfold 

Sam- 

ferdsel 

Næring og 

 tannhelse 

Plan, klima 

og miljø 

FRLK 

  

Finans  

og adm. 

Utdanning og  

kompetanse 

SUM 

  

1        0 

2        0 

3 4 5 1 2   4 16 

4 0  2 1  2 5 10 

5 1       1 

6    1    1 

7   1 1  1  3 

8   3 1  2  6 

9  5 3   1  9 

10 4 1 2 1   5 13 

11 5 4 2 2 1 1  15 

12 1   1  3  5 

13 1 2  1  1  5 

14    2    2 

15    1    1 

16 1 0   4   5 

17 5 4 2 5 5 1  22 

SUM 22 21 16 19 10 12 14  
 

Tabellen viser antall ganger som ulike bærekraftsmål ble nevnt av de ulike rådsområdene, da de skulle angi de inntil 

fem viktigste bærekraftsmålene som deres viktigste resultater bidro til å nå. FNs bærekraftsmål: Utrydde fattigdom (1) 

– Utrydde sult (2) - God helse og livskvalitet (3) - God utdanning (4) - Likestilling mellom kjønnene (5) - Rent vann og 

gode sanitærforhold (6) - Ren energi til alle (7) - Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8) - Industri, innovasjon og 

infrastruktur (9) - Mindre ulikhet (10) - Bærekraftige byer og lokalsamfunn (11) -  Ansvarlig forbruk og produksjon (12) - 

Stoppe klimaendringene (13) - Livet i havet (14) - Livet på land (15) - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 

(16) - Samarbeid for å nå målene (17). 
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4.1 Rapportering fra rådsområdet fylkesrådsleders kontor 
 

Rådsområdets rolle i arbeid med FN17: Fylkesrådsleders kontor (FRLK) har systemansvar for 

fylkeskommunens plan- og styringssystem, arbeidet med FN17 og bærekraft og arbeidet med å innarbeide 

det i samfunns- og organisasjonsutvikling, internasjonalt arbeid, kommunesamarbeid og generelt tverrfaglig 

samordning. FRLK skal utvikle og koordinere FN17-arbeidet i fylkeskommunen, slik at det blir 

organisasjonens røde tråd i styring og planlegging (inklusive eierstyring). 

 

 FYLKESRÅDSLEDERENS BETRAKTNINGER  

2020 ble et år med omfattende medvirkningsprosesser i spørsmål som handlet om FN17. 

Disse vil fortsette i 2021. Vi har jobbet for å gjøre FN17 til Vikens «røde tråd» i både 

samfunnsutvikling og virksomhetsstyring.  

 

Dette handler blant annet om å sikre helhetlige løsninger og samarbeid mellom fylkesrådene. 

Det handler også om å arbeide med plan- og styringssystemet og eierstyring av 

selskapsporteføljen. Vi har laget en foreløpig strategi for bærekraftsrapportering, og vi har 

bidratt til å innarbeide bærekraftsmål i planstrategien, økonomiplanen og i mange 

temastrategier.  

Helhetsblikk er viktig i politiske beslutninger og økonomiske prioriteringer. Mye 

bærekraftsarbeid har langsiktige perspektiver, mens økonomistyring i deler av offentlig 

virksomhet ofte har en kortere horisont. Det er et dilemma. 

Et annet dilemma er at FN17-tematikk er komplisert. Noen ganger forstår vi ikke 

utfordringene fullt ut, og risikerer å ta beslutninger som får ringvirkninger med negative 

bærekraftskonsekvenser. I 2020 la vi derfor vekt på å bygge kompetanse. Dette vil få 

ytterligere oppmerksomhet fremover.  

I flere av forslagene til politiske vedtak i 2020 kunne bærekraftskonsekvenser vært bedre 

utredet. Fylkestingets ønske om å innføre bærekraftsvurderinger av politiske vedtak var klokt, 

og kan forstås som en del av organisasjonens utvidede kompetanseutvikling.  

Alle fagområder har et ansvar for bærekraftig utvikling. På fylkesrådsleders kontor har vi 

bygget opp et fagmiljø som kan koordinere og utvikle systemer for vårt felles arbeid. Vi kan 

også bistå andre miljøer, stimulere til et bedre samarbeid og være en pådriver overfor 

eksterne samarbeidspartnere.  

 

Tonje Brenna, fylkesrådsleder ved fylkesrådsleders kontor 
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4.1.1 Rådsområdets viktigste resultater og sentrale erfaringer i 

arbeidet for å realisere FN17 

 

1) Etablert det interne bærekraftsnettverket for å øke og spre kompetanse om FN17 og hvordan vi kan 

bruke det i vårt arbeid. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner (sosial, økonomisk og 

miljømessig). I arbeidet har vi erfart at organisasjonen har et stort behov for kunnskap om bærekraft. 

Den beste måten å lære om bærekraft på, er å bruke det i eget arbeid, og det er behov for god 

forankring.  

 

2) Etablert egne nettsider for bærekraft i Viken. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I 

arbeidet har vi erfart vi at det er viktig å tenke på målgrupper og å ha konkrete eksempler. Vår rolle 

som offentlig institusjon setter strenge krav til hvordan vi kommuniserer, også om bærekraft. Det er 

vanskelig å få fram tverrfaglige temaer i strukturen på Vikens nettsider.   

 

3) Deltatt i OECD-prosjektet «A territorial approach to the SDGs” og vært vertskap for prosjektets tredje 

rundebords-samling. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet har vi erfart at 

Viken er i stand til å hevde seg også på en internasjonal arena. Digitalt webinar kan være en god måte 

å få tilgang på svært ettertraktede, internasjonale foredragsholdere, men det krever gode 

forberedelser. Tillitsbygging er et av de viktigste verktøyene i bærekraftsarbeidet. Det er viktig med 

dialog på tvers av nivå og sektor. God fagkunnskap og ulike tilnærminger til og metoder for bærekraft i 

byer og regioner, er sentralt, herunder: 

- Dersom man skal bruke indikatorer som verktøy til å jobbe med bærekraftsmålene, er det viktig å 

bygge kompetanse. Slik innsikt bør handle om å formidle mulighetene – og begrensningene – som 

ligger i indikatorbaserte tilnærminger. Det er viktig å ha kompetanse til å supplere en indikatorbasert 

tilnærming med øvrig metodebruk, avhengig av formålet med det man skal oppnå.  

- Arbeid med bærekraftsmålene må ivareta et samspill mellom ulike geografiske nivåer. De globale og 

nasjonale nivåenes rolle må tydeliggjøres, samtidig som forankring og lokale behov må stå sentralt.   

 

4) Kartlagt virkemidler og tverrgående samarbeid. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-

dimensjoner. I arbeidet erfarte vi at vi har en svært sammensatt portefølje av virkemidler og 

samarbeid, som har et stort potensial for forenkling og samordning for å få større effekt av vår 

samlede innsats. Det er også en stor vilje til å gjøre dette, men det er en utfordring at vi vet for lite om 

hverandre. 

 

5) Tilrettelagt for bærekraftsrapportering og bidratt til at bærekraftsmålene innarbeides i styrings-

systemet. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet erfarte vi at FN17 og 

bærekraftsarbeid som grunnlaget for Vikens arbeid og prioriteringer, synes godt forankret i 

organisasjonen generelt. Arbeid med bærekraft og FN17 er imidlertid et langsiktig arbeid. Både 

enkeltpersoner og organisatoriske enheter trenger tid på å integrere bærekraftstenkning i sitt løpende 

arbeid slik at det blir «en rød tråd» gjennom hele plan- og styringssystemet, fra overordnet strategisk 
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til operativt nivå. Det må derfor brukes tid på å bygge kompetanse, og vi må bygge sten på sten. På 

den måten kan en naturlig modningsprosess finne sted i organisasjonen. En kan gjerne tenke både to-, 

fire- og tiårsperspektiv på de ulike aspektene ved arbeidet. 

Erfaringen hittil er at etter hvert som en får felles forståelse og språk/terminologi, vil det løpende 

arbeidet gradvis gli lettere. 

Så langt synes støtteordninger og samordning fra statens side å være fraværende. Det hadde vært 

nyttig om staten var mer aktiv for at alle aktører i det offentlige Norge og samfunnslivet for øvrig skulle 

kunne samhandle og kommunisere godt i arbeidet med Agenda 2030.  

Vi bør se nærmere på om omfanget av mål og resultatkrav fylkeskommunen er i ferd med å etablere, 

er så omfattende at det blir vanskelig å holde oversikt og å prioritere. Viken har for eksempel 65 mål i 

regional planstrategi, der 16 ble utvalgt for å bli fulgt opp i økonomiplanen, som igjen resulterte i 

svært mange resultatkrav i økonomiplanen (ca. 200). Vi kan i stedet vurdere å håndtere mange av 

disse i virksomhetsplaner på administrativt nivå. Det kan også være hensiktsmessig å ha et samlet 

målkapittel i økonomiplanen basert på de seks innsatsområdene i planstrategien. En slik løsning kan gi 

en bedre samlet oversikt og bedre grunnlag for tverrfaglig jobbing i etterkant, enn når målene blir 

omtalt per rådsområde. Måloppnåelse krever innsats fra flere rådsområder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokred: Getty Images - Yagi Studio 

 

Da rådsområdene skulle rapportere på sine viktigste bærekraftsresultater i 2020, 

var det FN-mål nummer 17 om samarbeid som oftest gikk igjen. 

https://www.gettyimages.no/search/photographer?family=creative&photographer=Yagi+Studio
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4.2 Rapportering fra rådsområdet finans og administrasjon 
Rådsområdets rolle i arbeid med FN17: Finans og administrasjon koordinerer rådsområdenes arbeid 

med Vikens årsbudsjett og økonomiplan, der FN17 og bærekraftsperspektivet skal ligge til grunn for 

Vikens prioriteringer. Rådsområdet innehar også fylkeskommunens sentrale kompetanse på HR, 

digitalisering og anskaffelser, tre områder som er sentrale i planlegging og gjennomføringen av en 

bærekraftig samhandlings- og arbeidsform i Viken. Eiendomsavdelingen gjennomfører fylkes-

kommunens drifts-, vedlikeholds- og investeringsprosjekt i den fylkeskommunale bygningsmassen. 

Dette er et område som Viken arbeider med skal vektlegge bærekraft i valg av løsninger.  

 

 

 

 FYLKESRÅDENS BETRAKTNINGER  

Når Viken skal vise vei i arbeidet med FN17, må vi rydde i eget bo. Organisasjonsstrategien 

sikrer at vi selv fremstår som en anstendig arbeidsgiver. Anskaffelsesstrategien og Viken-

modellen gjør at vi stiller tydelige FN17-krav til våre leverandører. Dette er noen av mange 

eksempler på at vi også prøver å lede ved eksemplets kraft. 

Mye av ressursene Viken disponerer er fordelt til rådsområder og avdelinger med 

utgangspunkt i praksis fra de tidligere fylkeskommunene. Fagmiljøene skal igjen bruke 

midlene til bærekraftige løsninger. Da blir det viktig at vi har gode mål-, styrings- og 

rapporteringsverktøy, som sikrer og synliggjør for politisk ledelse at overordnede føringer 

imøtekommes.  

Viken har valgt å legge alle FNs 17 bærekraftsmål til grunn for vår virksomhet. Fordi målene 

ikke er gjensidig utelukkende, er det uheldig å velge noen bort. Vikens mål i budsjett og 

økonomiplan er basert på FN17. En utfordring blir å likevel foreta gode prioriteringer for hvor 

ressurser skal settes inn: Hvor får vi størst effekt av bærekraftsinnsatsen?  

Viken må ha høy oppmerksomhet om hva god ledelse på tematikken FN17 vil innebære. Det 

er også viktig å prioritere å bygge kompetanse hos våre ledere og ansatte. Både utfordringer 

og løsninger er kjennetegnet av at samfunnsutviklingen skjer i et raskt tempo. For å lykkes 

med bærekraftsarbeidet er endringsarbeid og innovasjon viktig. Innovasjonsstrategien, som 

ferdigstilles i 2021, vil derfor være til hjelp også i vårt FN17-arbeid. 

 

Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon 
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4.2.1 Rådsområdets viktigste resultater og sentrale erfaringer i 

arbeidet for å realisere FN17 

 

1) Fleksibel arbeidsgiver med digital hovedarbeidsform og aktiv bruk av digitalisering som verktøy for å 

løse bærekraftsmålene. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner.  

Digitalisering og kunnskapsbasert bruk av data som ressurs, vil være viktige verktøy for å bidra til å 

realisere flere av bærekraftsmålene. Arbeidet er igangsatt i 2020 og vil konkretiseres ytterligere i årene 

fremover som en del av realisering av digitaliseringsstrategien. I denne sammenhengen legger vi vekt 

på at vi skal benytte digitalisering aktivt innenfor de tre bærekraftsdimensjonene, for eksempel:  

• Endre og utvikle digitale tjenester hvor vi reduserer belastningen på klima og miljø.  

• Datadrevet innovasjon som skal gi bedre kontroll på og utnyttelse av data, i tillegg til økt 

omfang av deling av data. Økt bruk av dataanalyse vil gi effektivisering av tjenesteproduksjon, 

stimulere til næringsutvikling og tilgjengeliggjøre relevante data for innbyggerne.  

• Stille krav til leverandører ved innkjøp av digitale løsninger og IT-systemer, som definert i 

anskaffelsesstrategien. 

• Standardisere klientutstyr og utnytte det lengre, basert på effektivitet, kvalitet, økonomi og 

miljø. 

• Sirkulærøkonomi skal være en viktig faktor ved kjøp og avhending av IT-utstyr. Innkjøp og 

forvaltning av elev-PCer skal gjøres på en måte som belaster klima og miljø minst mulig og 

som bidrar til å redusere sosiale forskjeller. 

 

I arbeidet erfarte vi at digital hovedarbeidsform skapte muligheter for samhandling på tvers. Det er 

viktig med felles prinsipper (god digital medarbeider) for å utnytte ressursene godt, og for å nå 

målene. Kobling til øvrig lederskap, og kompetanseheving, er viktig. Mindre reiser sparer miljøet og 

belastningen på infrastrukturen. Mange ansatte melder om mulighet for “et bedre liv” når 

reisebelastningen går ned. Det er lettere å få en god totalbelastning med jobb og privatliv i ulike 

livsfaser. Arbeidsformen legger til rette for at det er betydelig lettere å ha bosted i hele Viken og/eller 

utenfor Viken, og fortsatt kunne ha Viken fylkeskommune som en interessant arbeidsgiver. Dette 

kommer både ansatte og lokalsamfunn til gode. 

 

2) Anskaffelsesstrategien og Viken-modellen som har basis i bærekraftsmålene. Gjennomført flere 

anskaffelser med positiv virkning for bærekraft. Elev-pc-ordningen støtter også opp om bærekrafts-

målene. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet erfarte vi at en må sette seg 

inn i grunnlaget for bærekraftsmålene for å kunne vurdere resultat/tiltak opp mot målene. Det er 

gjennomført flere anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien. Eksempler: Møbler, næringsmidler, 

elsykler og service, gjenvinningstjenester, solenergiprosjekt Greåker videregående skole og elev-pc-

ordning.  

 

3) Helhetlig energiforvaltning fra 2021 for å kunne planlegge og arbeide med bærekraft. Resultatet 

imøtekom miljømessig og økonomisk bærekraft. Styring og kontroll med energiforbruket sikres 

gjennom anskaffelse av energioppfølgingssystem for hele bygningsmassen. Besparelser fra 
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energioppfølgingstiltak kan reinvesteres i nye tiltak for ytterlige besparelser. Svingningene i 

energikostnader utjevnes over år både gjennom aktiv forvaltning og oppbygging av 

energiutjevningsfond. 

 

Det er viktig med aktiv styring for å redusere effekttopper og å velge energiløsninger som bygger opp 

under samfunnsøkonomiske investeringer i infrastruktur. Viken må fremover vurdere lokal produksjon 

av energi der hvor forholdene ligger til rette for dette.  

 

4) Klimabudsjett og bærekraftsmål inn i årsbudsjett og økonomiplan. Arbeid med å utarbeide 

klimaregnskap for Viken. Resultatet imøtekom miljømessig og økonomisk bærekraft. Det tar tid å 

utvikle metodikk og verktøy i klimabudsjettering. Arbeidet med klimabudsjettering i Viken er et 

utviklingsarbeid som vil pågå over flere år.  

 

5) Oppstart av tverrfaglig samarbeid for å nå målene (▪ Standard for tverrfaglig samarbeid for beste 

praksis og god ressurs-utnyttelse. ▪ Implementering av kvalitetssystem. ▪ Utarbeidelse av ulike 

prosjektverktøy. ▪ Innovasjonsstrategi for egen virksomhet):  

Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet erfarte vi viktigheten av: A) Å kjenne 

organisasjonen (tett dialog). B) Å kjenne brukeren – innta brukerperspektivet (innbygger, elev, pasient, 

passasjer). C) Felles mål, beste praksis og systematisk arbeid med organisasjonskultur for å understøtte 

arbeidet med kontinuerlig forbedring.  

I tillegg erfarte vi at den nye digitale hverdagen skaper muligheter for samhandling på tvers. Her er det 

viktig med felles prinsipper (god digital medarbeider) for å utnytte ressursene godt og for å nå målene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styring og kontroll med energiforbruket sikres gjennom anskaffelse av energioppfølgingssystem for hele bygningsmassen. 

Besparelser fra energioppfølgingstiltak kan reinvesteres i nye tiltak for ytterlige besparelser. Foto: Getty Images / Westend61 
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4.3 Rapportering fra rådsområdet plan, klima og miljø 
Rådsområdets rolle i arbeid med FN17: Rådsområdet har ansvar for å følge opp bærekraftsmålene 

innenfor sine ansvarsområder. Rådsområdet har utviklet en metodikk for FN17 i den regionale 

planleggingen og videreutvikler den i det regionale planverket. Vi gir veiledning til kommunenes planlegging 

og bistår dem med å innarbeide FN17 lokalt. Rådsområdet har strategiske fagmiljøer på miljø, klima og 

folkehelse og har derfor en særlig rolle innen miljømessig og sosial bærekraft. Vi bistår med faglige råd og 

veiledning til bærekraftsvurderinger i andre rådsområder, til kommuner og andre eksterne 

samarbeidspartnere. 

 

4.3.1 Rådsområdets viktigste resultater og sentrale erfaringer i 

arbeidet for å realisere FN17 

 

1) Vedtok regional planstrategi. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet 

erfarte vi at planstrategien behandler hele bredden av bærekraftsarbeidet. Den definerer metodikken 

 FYLKESRÅDENS BETRAKTNINGER  

I arbeid med FN17 må vi fortolke tematikken slik at den passer til vår kontekst. Skal vi ta FN17 

på alvor, så må vi også endre praksis. Da kan det ha vært en fordel at økt vektlegging av FN17-

målene skjedde samtidig med at vi skulle skape en ny organisasjon. I arbeidet er det lagt vekt 

på medvirkning, som også har bygget kompetanse og forståelse blant ansatte.  

Vårt rådsområde jobber særlig med kommuneplanlegging, samfunnsplanlegging, folkehelse-

arbeid og miljøspørsmål, deriblant klimautfordringer. Dette er FN17 i miniatyr og gjør at vi 

noen ganger opplever målkonflikter. Som oftest får vi til balanserte avveininger og finner 

akseptable helhetsløsninger. I samfunn, som består av en rekke motstridende hensyn og 

interesser, så handler politikk og samfunnsplanlegging også om å finne akseptable løsninger.  

Det nye og spennende med FNs bærekraftsmål er at vi tvinges til å tenke sosial, miljømessig 

og økonomisk bærekraft i sammenheng. De tre henger sammen og kan styrke hverandre, 

men også svekke hverandre. Når den tenkninga blir godt forankret i alle deler av samfunnet 

blir det lettere å ta eierskap til målene. Da kan vi klare å dra i samme retning.  

Viken er mangfoldig. Derfor må vi finne løsninger som er tilpasset hvert lokalsamfunn. En 

fjellkommune trenger andre klimatiltak enn en by tett på Oslo, og levekårsutfordringene 

varierer fra sted til sted. Involvering av alle grupper i samfunnet er nødvendig for å finne gode 

løsninger som er rettferdige og utjevnende. 

 

Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø  
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for hvordan vikensamfunnet skal jobbe for å nå bærekraftsmålene. Samtidig etablerer den en 

målstruktur og definerer seks innsatsområder som Viken må jobbe med for å kunne nå 

bærekraftsmålene i 2030. Innsatsområdene bygger på føringer fra FN om å jobbe tverrfaglig og på 

tvers av forvaltningsnivåer. Det betyr at de beste fagpersonene fra forskjellige fag må jobbe sammen 

for å løse komplekse og sammensatte utfordringer (såkalte samfunnsfloker). Planstrategien definerer 

hvilke regionale planer vi skal utarbeide for Viken. De regionale planene skal bidra til å konkretisere 

arbeidet med bærekraftsmålene ytterligere. 

 

2) Program for folkehelse – tiltaksutvikling i kommunene – 31 pågående tiltak. Resultatet imøtekom 

sosial og økonomisk bærekraft. I arbeidet erfarte vi viktigheten av å jobbe tverrfaglig, samarbeide, 

sikre kunnskapsbasert innsats og å evaluere. 

 

3) Etablerte fagnettverk folkehelse, klima, vilt og plandialog med kommunene. Resultatet imøtekom 

alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet erfarte vi at vi må heve vår egen kompetanse for å kunne 

bistå kommunene. Gjennom å samle kreftene og jobbe sammen om felles tiltak, kan vi også få mer 

effektive tiltak og større gjennomslagskraft. Slik kan vi utnytte ressursene bedre. 

 

4) Forslag til to regionale planer for vannforvaltning 2022-27 godkjent i vannregionutvalget. Resultatet 

imøtekom miljømessig og til dels sosial bærekraft. I arbeidet erfarte vi betydningen av gode nettverk 

med mange aktører på alle nivåer, både offentlige og private. Arbeid med bærekraft krever gode, 

horisontale organisasjonsprosesser. 

 

5) Etablerte partnerskap med næringsaktører om klimatiltak og omstilling til lavutslippssamfunnet – 

Klimapartnere Viken og Klimasmart Landbruk i Viken. Resultatet imøtekom miljømessig og økonomisk 

bærekraft. I arbeidet erfarte vi at det er et stort behov for kompetanse og ideutveksling for å finne og 

gjennomføre de gode klimatiltakene, både i næringslivet og ellers. Fylkeskommunen kan ha en sentral 

rolle i dette arbeidet gjennom å tilby kurs, fagsamlinger, nettverk og konkret oppfølging av bedriftene. 

Siden mye av arbeidet i 2020 har skjedd digitalt, har vi sett at vi når ut bredt til mange med målrettede 

webinarer og videokurs. Rekruttering av nye partnere fungerer imidlertid best når man drar ut og 

møter dem fysisk.   
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4.4 Rapportering fra rådsområdet samferdsel 
Rådsområdets rolle i arbeid med FN17: Rådsområdet har ansvar for planlegging, bygging og drift og 

vedlikehold av i overkant 6.000 km fylkesvei inkludert fortau, gang og sykkelvei. Fylkeskommunen 

organiserer lokalt kollektivtilbud i Viken og har ansvaret for ulike forvaltningsoppgaver som 

drosjeløyver og TT ordning.  I tillegg bidrar vi til å samordne areal- og transportpolitikken i Viken. 

Fylkeskommunen har også en viktig rolle i å teste og ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmodeller 

innenfor infrastruktur og mobilitet. 

 

 

 

 

 FYLKESRÅDENS BETRAKTNINGER  

God samferdselspolitikk er avgjørende for økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft! 

FN17-arbeid kan være vanskelig for offentlige organisasjoner som også driver kommersielt. 

Inntjeningskrav er ikke alltid forenlig med bærekraftsløsninger. Vår samferdselsstrategi 

rommer målkonflikter: Kollektivtransporten skal både dekke store geografiske områder og 

sikre kort reisetid. Arbeidsreisende har andre behov enn eldre og ungdommer. Det er 

kostbart å investere i nullutslipp-kjøretøy. Å klippe vegetasjon i veianlegg opprettholder sikt, 

men har samtidig negative miljøeffekter. 

I 2020 vedtok fylkestinget å innføre eneretter i kommuner hvor drosjetilbudet sto i fare. 

Drosjetilgang er viktig for de som ikke kan reise kollektivt eller har bil. Slik kan samferdsels-

politikk fremme helse, livskvalitet og mindre ulikheter. Vi jobber aktivt med bærekraftsmål nr. 

11.2 – om bærekraftige byer og lokalsamfunn: Sørge for at alle har tilgang til trygge, 

tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, særlig ved å legge til 

rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner.  

Et nasjonalt nivå må lede for å nå FN17, var fylkestingets budskap til forslag til prioriteringer i 

NTP. Investering i infrastruktur og tilrettelegging for mobilitet der miljø, økonomi og sosiale 

hensyn ivaretas, må være sentralt i Norges oppfølging av FN17. Vikens byområder vokser, og 

transportbehovet kan ha følger for miljøkvaliteter, klimagassutslipp, næringsutvikling og 

levekår. Mobilitetsstrategier må redusere transportbehovet, parallelt som transportmidlene 

blir fossilfrie. Mindre arealkrevende og miljøbelastende transportformer må ta person- og 

godstransporten. 

Fylkesrådet vil redusere forfallet på fylkesveinettet. Vi vil ikke prioritere økt vegkapasitet eller 

store nye veiprosjekter, men bruke mer penger på moderne kollektivløsninger samt trygge og 

godt vedlikeholdte veier i distriktene.  

 

Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel 
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4.4.1 Rådsområdets viktigste resultater og sentrale erfaringer i 

arbeidet for å realisere FN17 

 

1) Ny samferdselsstrategi for Viken. FN17 og planetens tålegrenser er lagt til grunn for måloppnåelse i 

drift og investering. Omstilling, innovasjon og samarbeid skal bidra til måloppnåelse. Klima og miljø er 

løftet fram særskilt, og skal veie tungt ved prioriteringsdilemmaer. Vi legger særlig vekt på sosiale og 

økonomiske faktorer i prosjektutforming og i valg av prosjekter i distrikter. Strategien prioriterer også I 

sosial bærekraft i tilskuddsordninger og ved å bruke ny teknologi.  

 

Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet erfarte vi at arbeid med FN17 kan bli 

abstrakt. Arbeider vi med ett og ett mål, er det en risiko for at vi mister helhetsperspektivet. Det er 

utfordrende å finne et nivå som er konkret nok til at det oppleves som relevant, men ikke så detaljert 

at helheten forsvinner. Det å bruke sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft opplevde vi som den 

beste løsningen. Dette, kombinert med innovasjon og samarbeid for å speile de langsiktige 

utviklingsmålene i regional planstrategi, var nyttig for å ivareta helhetsperspektivet.  

Vi er blitt ekstra bevisste på at de sosiale faktorene bør få økt betydning på mobilitetsområdet. Hvem 

får plager knyttet til støy og lokal luftforurensing? Hvem har best tilgang til mobilitet? Hvem trenger 

økt mobilitet også i et folkehelse- og deltagerperspektiv? Det er nyttig å jobbe med 

prioriteringsdilemmaer. En annen erfaring er at kontinuerlig læring er viktig, også fordi verden 

forandrer seg raskt. Hvilke strategier og tiltak som er aktuelle for å følge opp målene, påvirkes av nye 

trender på mobilitetsområdet, som digitalisering, delingsbaserte mobilitetsløsninger, nye 

forretningsmodeller og ny teknologi.  

 

2) Ny partnerskapsmodell for trafikksikkerhet (Kommuneregioner invitert med). Resultatet imøtekom 

sosial og økonomisk bærekraft. I arbeidet erfarte vi at det er behov for å forsterke kunnskapen om 

behovene og om virkemidlene de ulike aktørene innehar, og at vi må samarbeide med 

kommuneregionene om hva FN17 konkret betyr for vårt område.    

 

3) Vikens innspill til nasjonal transportplan – med vektlegging av en rekke bærekraftsperspektiver. 

Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner.  

 

4) Sykkelnettverk for kommunene i Viken: Etablering av nettverk for kommunene i Viken for 

informasjons- og kompetansedeling. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet 

erfarte vi at nettverksarbeid med kompetansedeling har blitt godt mottatt av kommunene, og at 

samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner oppleves som svært nyttig for begge parter. 

Nettverksmøtene har god og stabil oppslutning. 

 

5) Ny TT-ordning i Viken (Den viktigste endringen fra tidligere ordninger er at ventelistene fra tidligere 

ordning i Buskerud og Østfold fjernes). Resultatet imøtekom sosial og økonomisk bærekraft. I arbeidet 

erfarte vi at gode medvirkningsprosesser er viktige, både som grunnlag for arbeid internt og for 

kommunikasjon med relevante miljøer om regler som påvirker deres hverdag. Samarbeid med både 

kommuner og brukerorganisasjoner var svært nyttig i arbeidet med den nye TT-ordningen. 
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4.5 Rapportering fra rådsområdet utdanning og 

kompetanse 
 

Rådsområdets rolle i arbeid med FN17: Innenfor rammen av lov og forskrift skal hensynet til 

fremtidige generasjoner vektlegges i både tjenesteyting, myndighetsutøvelse og utvikling: Bærekraftig 

utvikling skal med andre ord innarbeides i alt vi gjør. Rådsområdet har ansvar for 58 videregående 

skoler med om lag 42 000 elever. Rådsområdet forvalter fagopplæring i samarbeid med 85 

opplæringskontorer og 1208 selvstendige lærebedrifter som driver opplæring av ca. 8000 lærlinger og 

550 lærekandidater. Videre har rådsområdet ansvar for fire folkehøyskoler, samt fagskole, opplæring i 

sosiale og medisinske institusjoner, opplæring i fengsel, voksenopplæring, karriereveiledning, 

pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste og oppfølgingstjeneste.   

 

 

 FYLKESRÅDENS BETRAKTNINGER  

Videregående opplæring er et av de viktigste områdene i Viken sitt bærekraftsarbeid. Lykkes 

vi med å få flere elever til å fullføre og bestå, øker det samfunnets bærekraft. Det betyr at 

arbeidet med FN17 er en kjerneoppgave. Ved å innføre bærekraftsmålene som 

styringssystem, vil vi jobbe mye mer konkret med tiltak som støtter opp under arbeidsformer 

som fremmer samarbeid om å oppnå god helse og god utdanning. 

Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraft er nå innført som 

tverrfaglige temaer i norsk skole. Når vi i 2020 har prioritert folkehelsearbeid, gjøres det også 

fordi elevenes fysiske og psykiske helsetilstand påvirker prestasjonene. 

Et godt psykososialt miljø styrker den enkeltes motivasjon, mestring og læring, og fylkestinget 

har derfor vedtatt en strategi for helsefremmende skoler. Alle våre 58 videregående skoler 

skal i løpet av 2021 etablere sine handlingsplaner som innfrir kjennetegnene for hvordan vi 

skal jobbe med helsefremming. I Viken skal vi lykkes med hele grunnopplæringen, slik at 

overgangen til videregående opplæring og fullføring øker. Fylkeskommunen skal, som 

regional samfunnsutvikler, møte utfordringer med bærekraftige løsninger. En bærekraftig og 

inkluderende framtid betyr også at vi skal fange opp de som står utenfor skole- og arbeidsliv. 

Dette krever de riktige politiske prioriteringene og samarbeid med kommuner, arbeidsliv og 

regional stat. 

Omstillingen i samfunnet går raskere. Det stiller krav til en opplæring som er oppdatert, 

relevant og som møter arbeidslivets kompetansebehov. Kompetanseutvikling av våre egne 

ansatte er kritisk for å skape en bærekraftig organisasjon og en bærekraftig 

samfunnsutvikling. Dette har vært høyt prioritert i 2020. 

 

Siv Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse 
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4.5.1 Rådsområdets viktigste resultater og sentrale erfaringer i 

arbeidet for å realisere FN17 

 

1) Nærskole-ordning i Viken. Resultatet imøtekom sosial og miljømessig bærekraft. I arbeidet erfarte vi 

at det er et stort engasjement hos foresatte og ungdommer (søkere og elever) i deler av Viken der 

friheten til selv å kunne velge skole står sterkere enn å bli prioritert til nærskole. En viktig lærdom kan 

være å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag når endringer skal gjennomføres. I en FN17-kontekst skal 

samarbeid for å nå målene være bærebjelken. I det videre arbeidet skal bærekraftsmålene bidra 

ytterligere til at vi lykkes med at alle elever fullfører videregående opplæring. 

 

2) Strategi for helsefremmende skole vedtatt. Resultatet imøtekom sosial og miljømessig bærekraft. 

Tiltakene starter i 2021. I arbeidet erfarte vi at det er et stort og godt engasjement rundt 

helsefremming. Både komiteen for utdanning og fylkestinget fremmet forslag og vedtok en strategi 

med kjennetegn som skolene skal jobbe etter for å nå mål om god helse og god utdanning. Strategien 

vil understøtte det faglige arbeidet med læreplanene. Samtidig vil vi oppnå flere bærekraftsmål, siden 

mange prosjekter har en miljøeffekt. 

 

3) Gratis skolemåltid til flere skoler. Resultatet imøtekom sosial bærekraft. Tiltakene starter i 2021. I 

arbeidet erfarte vi at det var stor interesse for å delta i forsøket med bærekraftige kantiner. Over tjue 

skoler søkte om å bli med i piloten. Tretten av de videregående skolene som søkte, ble med, og skal 

prøve ut ordningen. Dette gjøres i et samarbeid med Matvalget, og de nasjonale retningslinjene for 

sunn mat skal følges. Erfaringene fra piloten skal gi oss svar på hvordan kantinene skal utvikle en 

bærekraftig drift. Matsvinn skal reduseres, og det skal innføres et gratis skolemåltid. 

 

4) «E-helsetjeneste». Resultatet imøtekom sosial bærekraft. Tiltakene starter i 2021. I arbeidet erfarte 

vi at samarbeidet med kommunene om helsesykepleiere er viktig. Her har vi ulike virkemidler og er 

avhengige av hverandre for å lykkes med å følge opp elevene. Det har vært utviklet en applikasjon som 

flere av skolene i tidligere Buskerud har tilbudt elevene. Tjenesten er videreutviklet, og et 

prøveprosjekt begynner i første halvdel av 2021. En mer langsiktig tjeneste skal på plass i andre halvår.  

 

5) Fagskolen Viken er etablert (1.8.20). Fylkestinget er skoleeier for fagskolen og gir økonomiske midler 

utover nasjonale driftstilskudd. Fagskoletilbudene som fylkeskommunen selv eier, er dermed samlet i 

en felles organisasjon med ulike fagavdelinger. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner.  

Vi har en lovpålagt oppgave å sikre et mangfold av tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Dette handler om likebehandling av alle tilbydere som søker om tilskudd til 

fagskoleplasser innen en rekke tilbud etterspurt av arbeidslivet. I arbeidet erfarte vi at det er viktig at 

organisasjonen og våre samarbeidsparter forstår utdanningssystemet og fylkestingets dobbeltrolle. Vi 

erfarte også betydningen av helhetlig forvaltning av sektoren for høyere yrkesfaglig utdanning.  

 

En sektor som dekker kompetansebehovet som både arbeidslivet i kommunene og regionen og det 

nasjonale arbeidsmarkedet etterspør, er et viktig bidrag til et bærekraftig samfunn. Sektoren bidrar til 

at flere fagarbeidere går videre med studier som fører til kompetanse etterspurt i arbeidslivet.   
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4.6 Rapportering fra rådsområdet kultur og mangfold 
 

Rådsområdets rolle i arbeid med FN17: Rådsområdet har ansvar for å følge opp 

bærekraftsmålene innenfor sin oppgaveportefølje. I særlig grad gjelder dette den sosiale 

dimensjonen av bærekraftsmålene, samt å bidra til bærekraftig stedsutvikling og arealbruk. En 

viktig del av rollen handler om å bygge kompetanse og øke bevisstheten omkring FN17 og 

innarbeide bærekraftstenkingen i både strategiske og operative tiltak.  

 

4.6.1 Rådsområdets viktigste resultater og sentrale erfaringer i 

arbeidet for å realisere FN17 

 

1) Flere universelt tilrettelagte friluftslivsområder. Resultatet imøtekom sosial bærekraft. I arbeidet 

erfarte vi at slike tiltak også gir stor effekt i de fleste samfunnslag. Det er med på å utvikle byer og 

tettsteder med tilgjengelig friluftsliv nært der folk bor. Dette gir lav terskel for deltagelse og aktivitet. 

 FYLKESRÅDENS BETRAKTNINGER  

I 2020 har folk flest kjent på betydningen av et levende kunst- og kulturliv. Kultur binder folk 

sammen og er en identitetsbygger for individ og samfunn. En åpen, demokratisk offentlighet 

har et kulturliv med mangfold i uttrykk og representasjon. Kunst og kultur er ytringer med 

samfunnsbyggende kraft, og kulturlivet er et viktig fundament i samfunnet. Det offentlige 

kulturlivet må løfte frem stemmer og erfaringer og bidra til felles opplevelser. Gjennom 

åpenhet og toleranse kan kunst speile og uttrykke befolkningens virkelighet, og gi stemme til 

grupper som ellers ikke opplever å bli sett eller hørt. 

En viktig strategi i arbeidet med FN17 er å mobilisere lokalsamfunn og mennesker til handling. 

Da må vi vise respekt og forståelse for hvem de er. Hva er det ved deres hjemsted og historie 

som særpreger dem som individer og lokalsamfunn? Samfunnsplanleggingen må verdsette 

kulturmiljøer og kulturlandskaper. Vekst versus vern er en tilbakevendende målkonflikt i 

bærekraftsarbeidet, men vi kan ofte forene motsetningene hvis vi har viljen. Husk, det vi ikke 

tar vare på, blir tapt for alltid. 

Arbeid for å skape bærekraftige nærmiljøer handler også om å endre menneskers adferd. 

Kultur- og frivillighetsarbeidere er trent på å møte mennesker fra alle samfunnslag på deres 

vilkår. Bibliotekene er et godt eksempel på dette. De utvikler stadig nye lavterskeltilbud, som 

vi har sett gjennom pandemien. Det er også viktig å styrke det profesjonelle feltet med 

tilgjengelige produksjons- og visningsarenaer.   

 

Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold 
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2) Støtte til frivillige organisasjoner. (Støtten er et partnerskap for å samarbeide rundt 

innsatsområdene nedenfor). Resultatet imøtekom sosial bærekraft. I arbeidet erfarte vi at frivillige 

organisasjoner spiller en sentral rolle i et bredt lag av samfunnet, herunder innen politikk og 

demokrati, utdanning, kultur, fysisk aktivitet, beredskap og folkehelse.  

 

3) Tilført kunnskap om temaet gjenbruk og sirkulærøkonomi gjennom rådgivningen til kommunenes 

plan- og byggesaksprosesser, knyttet til deres vurdering av bruk og bevaring av bygninger. Resultatet 

imøtekom økonomisk og miljømessig bærekraft. I arbeidet erfarte vi at det er behov for å forsterke 

kunnskapsgrunnlaget på dette området, og at det er viktig å forankre denne kunnskapen hos 

beslutningstagerne. 

 

4) Kunst- og kulturopplevelser som er inkluderende og motvirker utenforskap. Resultatet imøtekom 

økonomisk og sosial bærekraft. I arbeidet erfarte vi at det er behov for mer kunnskap om FN17 og 

koblingen mot målene for eget rådsområde. Det regionale kunst- og kulturarbeidet er avhengig av 

mange aktører, som gjør at samarbeid for å nå målene er avgjørende. 

 

5) Utvikling av folkebibliotekene som arenaer for opplevelser og livslang læring, herunder utvikling av 

digitale arrangementer. Resultatet imøtekom sosial bærekraft. I arbeidet erfarte vi at det er behov for 

å forsterke kunnskapsgrunnlaget på dette området, og å forankre denne kunnskapen hos 

beslutningstagerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokred: Getty Images – Hill Street Studios 

 
Kultur binder folk sammen og kan representere ytringer med samfunnsbyggende kraft. 
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4.7 Rapportering fra rådsområdet næring og tannhelse 
Rådsområdets rolle i arbeid med FN17: Rådsområdet skal ivareta fylkeskommunens 

samfunnsutviklerrolle ved å stimulere til lønnsom næringsutvikling ved bruk av ulike 

næringspolitiske virkemidler. I Viken skal grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og 

entreprenørskap være drivkrefter for bærekraftig utvikling. Innsatsen skal i særlig grad rettes mot 

gjennomføring av det grønne skiftet. Rådsområdet har også ansvar for den offentlige 

tannhelsetjenesten i Viken. Vi arbeider for å fremme tannhelsen i befolkningen og for å gi 

nødvendig forebygging og behandling. Vi skal spre opplysning om, og øke interessen for, hva den 

enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. 

 

 FYLKESRÅDENS BETRAKTNINGER  

FN17-arbeid må i sum ha økonomisk bærekraft. Arbeid for innovasjon og kompetanseutvikling 

er eksempler på viktige bidrag.  

Næringslivet må utvikle seg i en bærekraftig retning og finne grønne løsninger. I en økonomi 

som i stor grad har vært basert på økonomisk bærekraft, vekst og økende forbruk, byr det 

bredere bærekraftsperspektiver på mange målkonflikter. Hvordan kan vi få til grønn omstilling 

og samtidig styrke næringslivets konkurransekraft? Kan bevisstgjøring på energibruk, 

avfallshåndtering, transport med videre endre forbruket fra «bruk og kast» til mer gjenbruk?  

I kampen for et anstendig arbeidsliv setter Viken-modellen sosial bærekraft på agendaen. 

Noen bedrifter kan oppleve ekstra kostnader, men vi tror slike verdier styrker næringslivets 

attraktivitet ved rekruttering og opprettholder konkurransekraften. 

Vi må styrke regionale partnerskap med statlige og regionale aktører, og øke samarbeidet 

mellom universitets- og høyskolesektoren og andre forskningsmiljøer. Viken har flere av 

landets fremste akademiske organisasjoner. Disse er viktige i utdanningssammenheng og 

kunnskapsproduksjon. Viken må stimulere til samarbeid, for eksempel mellom slike 

kunnskapsmiljøer og næringslivet. 

Et bærekraftig Viken må ha arbeidsplasser og entreprenørskap i distriktene. Vi må 

videreutvikle fortrinnene til våre småsamfunn. Byene er likevel motorene i 

næringsutviklingen. Flere rådsområder og avdelinger jobber med stedsutvikling, og det blir 

viktig å se dette i sammenheng.  

Velferdssystemene gjør Norge bedre i stand til å takle covid-19 enn mange andre. 

Tannhelsetjenesten er et eksempel. I et arbeidsintensivt omorganiseringsår og gjennom 

pandemien, har den levert tjenester på et høyt nivå og utført forbilledlig smittevernarbeid. 

Slik har de bidratt til å skape tillit til Viken fylkeskommune, som også er en viktig del av 

arbeidet med bærekraft. 

 

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse 

 

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse 
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4.7.1 Rådsområdets viktigste resultater og sentrale erfaringer i 
arbeidet for å realisere FN17 

 

1) Smittevern: Det er ikke rapportert om covid-19 smitte-overføring på tannklinikkene, hverken for 

pasienter eller ansatte. Resultatet imøtekom alle tre bærekrafts-dimensjoner. I arbeidet erfarte vi at 

de gode resultatene tyder på at implementerte smitteverntiltak følges, tilfredsstiller myndighetskrav 

og fungerer etter intensjonene. God kompetanse i hele tjenesten er avgjørende for å ivareta stadig 

nye krav og retningslinjer fra myndighetene. Pasienter med spesielle behov har blitt prioritert for å 

unngå forverring av helsetilstand. Det er etablert beredskapsvakter for smittede/mistenkt smittede 

pasienter. 

 

2) Støtte til bedrifter til bedriftsintern opplæring. Resultatet imøtekom økonomisk bærekraft. I arbeidet 

erfarte vi at det er stor etterspørsel fra bedrifter etter økonomisk støtte for å utvikle kompetanse blant 

sine ansatte. Mange benytter anledningen som covid-19 situasjonen gir til å styrke kompetansen i 

organisasjonen, samtidig som de unngår permitteringer og oppsigelser. Spesielt ser vi at mange satser 

på heving av bedriftens digitale kompetanse. Det gjør virksomhetene bedre rustet for tiden etter 

covid-19. 

 

3) Støtte i krisetid til destinasjonene i Viken. Resultatet imøtekom økonomisk og sosial bærekraft. I 

arbeidet erfarte vi at fraværet av utenlandske gjester på grunn av covid-19 fikk konsekvenser.  

Destinasjonene i Viken måtte rette sin aktivitet inn mot det norske markedet sommeren 2020. 

Målrettet økonomisk støtte fra fylkeskommunen ga gode resultater og bidro til at arbeidsplasser ble 

opprettholdt. I tillegg har jevnlige dialogmøter, deling av erfaring og kunnskap og felles 

kompetanseheving gjort destinasjonene bedre rustet for fremtidige kriser. Dette har også fremmet 

innovasjon. 

 

4) Støtte til utviklingsprosjekter i bedriftsnettverk og klynger (f.eks. «SAMS Autonome kjøretøy og 

transportløsninger» og «Solenergiklyngen»). Resultatet imøtekom økonomisk og miljømessig 

bærekraft. I arbeidet erfarte vi at klyngene er viktige aktører for å akselerere grønn omstilling og vekst. 

Det er også høstet positive erfaringer med å være tydelige i utlysninger av midler og kriterier for 

tildeling for å fremme bærekraft.  
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5. Planetens tålegrenser 
 

 

 

Viken fylkeskommune legger planetens tålegrenser til grunn for sin virksomhet. Dette innebærer et 

skifte av tyngdepunkt i vårt arbeid for bærekraft. Klarer vi ikke å stanse de ødeleggende 

klimagassutslippene og endringene av naturmiljøet, kan vi heller ikke oppnå sosial og økonomisk 

bærekraft. Denne forståelsen er lagt til grunn for vår samfunnsplanlegging, og den uttrykker at vår 

første prioritet er å ta vare på jordas biosfære – den delen av jordkloden som har organisk liv.  

 

I løpet av de siste 30 årene har FNs klimapanel dokumentert at menneskeskapte klimaendringer vil 

føre til en så rask og stor global temperaturstigning at det vil få store konsekvenser for alt liv på vår 

planet – dersom ikke mennesket raskt endrer i sin livsførsel og ressursbruk med global virkning. 

Klimapanelet har også vist at konsekvensene vil bli større jo større temperaturøkningen blir. De to 

viktigste menneskeskapte faktorene som påvirker planetens klima, er vår store energibruk basert på 

fossile råstoff og vår arealbruk, spesielt de store endringene i planetens skogdekte områder.   

Det er vanskelig å vite hvordan den globale temperaturstigningen vil slå ut, men det er lett å forstå at 

den vil føre til mye menneskelig lidelse. Bare økningen av havnivået vil drastisk påvirke en stor del av 

verdens kystbefolkning, hvor cirka ti prosent bor 0–10 meter over dagens havnivå.  

For å holde den globale temperaturen på et «håndterbart» nivå, har verdens nasjoner inngått Paris-

avtalen. Den handler om å gjøre en felles innsats for å begrense temperaturøkningen til 2,0 OC fra 

førindustrielt nivå. Om mulig skal økningen begrenses til 1,5 OC, det vil si 0,5 OC over dagens nivå. En 
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omlegging må skje i løpet av få år for å forhindre at klimasystemer når farlige vippepunkt, det vil si 

selvforsterkende situasjoner som stadig raskere driver utviklingen videre i samme retning. Blant 

vippepunkter som er løftet fram, er utløsning av den sterke klimagassen metan som er lagret i Arktis. 

Et annet vippepunkt er nedsmelting av isbreer og havis, som vil redusere mengden solstråler som 

reflekteres. 

Samtidig med klimakrisen har vi en global naturkrise som også undergraver livsgrunnlaget vårt. FNs 

naturpanel dokumenterte i sin 2019-rapport at 75 prosent av planetens landområder er betydelig 

omdannet av mennesket. En firedel av isfritt landareal er omdannet til beite og 12 prosent til åker. 

Samtidig er verdens regnskog halvert, og bare 17 prosent av våtmarkene er i behold. Vår arealbruk har 

drastisk redusert livsmulighetene til planetens dyreliv. En WWF-studie fra 2015 viser at bestandene av 

pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og fisk samlet er blitt halvert på bare 40 år. En tysk rapport fra 2017 

viser at insektsfaunaen i 63 tyske verneområder er blitt redusert med hele 75 prosent på under 30 år 

(fra 1989). Tap av natur skjer ikke uten kostnader, også økonomiske. Beregninger viser at pollinerende 

insekter har en direkte økonomisk verdi på milliarder av kroner for mennesket. 

Som for klima kan overbelastning av økosystemer føre til farlige vippepunkt. Ett eksempel er Sahara, 

som inntil for cirka seks tusen år siden var et fruktbart og befolket område. Trolig var mange år med 

omfattende overbeite årsaken til at vippepunktet ble passert, og at utviklingen som førte til verdens 

største ørken, skjøt fart. Flere tegn tyder på at Amazonas nå kan være nær et lignende vippepunkt. 

De to krisene har en felles årsak: Menneskets overforbruk av planetens ressurser. Dette kan måles 

som økologisk fotavtrykk, som illustrerer den globale belastningen som følge av forbruk og utslipp. 

Fotavtrykket angis som global hektar (gha) per person. Beregninger viser at verdens befolkning nå har 

mellom 1,5 og 1,6 gha per person til rådighet. Dette angir hva naturen antas å kunne gjenskape og 

absorbere av menneskelig aktivitet. For 2019 lå det globale forbruket langt over dette nivået. Det ble 

beregnet til 2,75 gha per person, mens Norges forbruk var så høyt som 5,5 gha per person. 

Skal vi lykkes med arbeidet for å beholde en planet tilnærmet slik vi kjenner den, må vi raskt legge om 

vår ressurs-, energi- og arealbruk. Dette vil kreve en stor, samlet innsats fra verdens nasjoner. Den 

utfordres fra flere hold. Mange beslutninger som er til det beste for samfunnet har relativ kortsiktig 

karakter, og kan være ugunstige for felleskapet i det lange løp. En annen utfordring er kjent som 

«allmenningens tragedie», der brukere av en fellesressurs handler til eget beste slik at ressursen 

skades og hele samfunnet rammes. En tredje er at verdenssamfunnet i løpet av 1900-tallet har skapt 

seg en forestilling om at økonomisk vekst er en forutsetning for å utvikle og beholde det 

velferdssamfunnet vi ønsker oss. Samtidig er økt forbruk og ressursbruk viktige kjennetegn ved denne 

veksten. Planetens tålegrenser er for «stort» til at samfunnets små og store beslutningstakere vil 

erkjenne hvilke grenser vi må holde oss innenfor. Ofte mangler det også kunnskap om dette. 

Pandemien som har herjet menneskeheten det siste året, gir en forsiktig pekepinn på hvor stor 

oppgaven med å tilpasse oss planetens tålegrenser vil være. Samtidig viser vår handlekraft under 

pandemien at vi faktisk kan gjennomføre politikk som innebærer samarbeid om raske, omfattende 

endringer globalt, når vi først forstår alvoret i situasjonen. 
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5.1 Viken har rik natur, men store utfordringer  

Viken er et fylke med variert natur. Vi kan støte på rundt 80 prosent av Norges landlevende arter i 

Oslofjord-området, og fylket er blant tre med spesielt stort «hotspots»-areal – områder med særlig 

stort biomangfold. Samtidig kan mange naturtyper snart forsvinne. Fylket har også relativt mange 

arter som enten er forsvunnet, er kritisk eller sterkt truet, eller viser en faretruende nedgang (nær 

truet). Mangel på kunnskap om arter og naturtyper begrenser vår mulighet for å utvikle gode 

forvaltningsstrategier.  

Det biologiske mangfoldet er også stort i fylkets vassdrag og havområder. Vikens vestre deler har i 

hovedsak vassdrag og vannforekomster med god eller svært god økologisk tilstand, mens de store 

områdene under marin grense domineres av vannforekomster med moderat eller dårlig tilstand.  

Oslofjorden er klassifisert til god økologisk tilstand fra Son-Tofte til Fredrikstad, mens Indre Oslofjord, 

Drammensfjorden og hoveddelen av Hvaler har moderat tilstand. Situasjonen i Oslofjorden er blitt 

gradvis dårligere. Derfor har Regjeringen nå laget en helhetlig plan for å bedre situasjonen. 

Den viktigste årsaken til tap av natur og arter er at leveområdene forringes og at mange og store 

arealer tas i bruk til nye formål. En indikator kan være inngrepsfri natur. Av «villmarksområder» – 

minst 5 kilometer i luftlinje fra tyngre inngrep – er det bare rester igjen vest i fylket. Og østre del har 

bare enkelte fragmenter av inngrepsfrie områder med avstand 1-3 kilometer fra inngrep. 

Arealinngrepene er særlig merkbare langs kysten, hvor det nå er mindre enn 40 prosent av 

strandsonen som er ubebygd og tilgjengelig for allmennheten.  

Arealbruksendringer påvirker både natur og jordbruk. Fra 2010 til 2015 forsvant netto 32 000 dekar 

skog, stort sett til beite og bebygd areal. I samme periode økte utbygd areal med netto 25 500 dekar. 

Fra 2005 til 2018 ble 35 500 dekar dyrket og dyrkbar jord omdisponert, mens 16 200 dekar ble 

nydyrket. Endringene var spesielt store i 14 av Viken-kommunene. I 2018 var i alt 9 prosent av Vikens 

areal i bruk for jordbruksformål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fornybar energi må til skal vi kunne etterlate en verden der nye generasjoner kan vokse opp. Foto: Freepik.com 
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I tillegg til arealendringer, spiller også utslipp av næringsstoffer en viktig rolle for naturen i og langs 

vann og vassdrag, og for våre marine områder. I sum er utslippene av fosfor og nitrogen fra Vikens 

kommunale avfallsanlegg økt gjennom 2000-tallet. Tilførselskildene til kystområdene domineres av 

jordbruk og avløp, som i sum er større enn naturlige næringstilførsler. 

Klimagassutslippene fra Viken-området gikk ned med 12,2 prosent fra 2009 til 2018, til litt under 4,1 

millioner tonn CO2-ekvivalenter (CO2e). Også direkte utslipp per person er fallende. Men nedgangen er 

alt for svak til at vi kan nå målet om Viken som et lavutslippssamfunn i 2030. Fossile drivstoff er klart 

største utslippskilde med 67,8 prosent i 2018 (2,8 mill. tonn CO2e), deretter følger jordbruk og industri 

som samlet svarte for 22,3 prosent (0,9 mill. tonn CO2e).  

Det er store forskjeller innad i fylket. I 2017 fant vi de største utslippene i regionene Nedre Glomma, 

Øvre Romerike-Lunner, Drammensregionen og Nedre Romerike. For perioden 2009-17 utmerket ti av 

Viken-kommunene seg med høye utslipp, 22 med betydelig reduserte utslipp, mens 11 kommuner 

dokumenterte samme eller endog økte klimagassutslipp. Vi har ikke tall for Vikens indirekte utslipp, 

som utgjør utslipp utenfor fylket som skyldes Viken-samfunnets forbruk. Vi vet imidlertid fra flere 

undersøkelser at indirekte klimagassutslipp gjerne er langt høyere enn de direkte utslippene. 

I tillegg til bruk av fossile drivstoff, fører endret arealbruk i sum til store klimagassutslipp. Beregnet 

økning av Viken-utslippet på grunn av netto tapt skogareal, er 31 800 tonn CO2-ekvivalenter for 

perioden 2010-2015. Omlegging til beite og dyrket mark økte i samme periode utslippet med vel 

20 000 tonn.  

De pågående, globale klimaendringene rammer også Viken. En del ekstremhendelser skjer stadig 

oftere. Varmere klima gir oss nye utfordringer, som spredning av fremmede arter og nye sykdoms-

mikrober. En sammenstilling for Viken-området for perioden 1980-2019, viser en gjennomgående 

økning av årlige innrapporterte naturskader på 2000-tallet knyttet til flom, stormflo, storm og skred. I 

en spørreundersøkelse fra 2019 svarte bare 40 prosent av Viken-kommunene at de har bebyggelse 

som er plassert slik at den tilfredsstiller statlige krav om sikkerhet mot naturfare. Store deler av Viken 

ligger under marin grense, hvor mange leir-avsetninger har dannet kvikkleire etter utvasking av salt.  

Som vi ser har Viken fylkeskommune en formidabel oppgave i sin rolle som samfunnsutvikler. Derfor 

legger fylkeskommunen FNs bærekraftsmål til grunn. I tråd med fylkestingets vedtak, drøftes 

bærekraftsmålene i alle saker som behandles av fylkesrådet og fylkestinget. Vi legger spesielt stor vekt 

på det siste av FN-målene: samarbeid for å nå målene – fordi det er avgjørende at hele Viken-

samfunnet er med på å dra lasset hvis vi skal ha mulighet for å omskape Viken til et bærekraftig 

lavutslippssamfunn. Vi trenger nye og sterke partnerskap: Myndigheter på alle nivå, næringsliv, 

forskningsmiljø og sivilsamfunn må finne nye former for samarbeid for å oppnå dette målet.  

Fylkeskommunen er opptatt av at omstillingen til et lavutslippssamfunn ikke skal øke de sosiale 

ulikhetene i Viken. Samtidig må kommunenes kompetanse og kunnskapsgrunnlag styrkes. Omstillingen 

må også sikre at vi prioriterer livskvaliteten når vi utvikler grønne byer og tettsteder, og at distriktene 

får hjelp til å utvikle attraktive lokalsamfunn og klimavennlig stedsutvikling.  
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5.2 Planverktøyet - et viktig virkemiddel også i 
myndighetsutøving 

Plan- og bygningsloven gir fylkeskommunen en formell rolle som regional planmyndighet. Gjennom 

denne rollen har fylkeskommunen en betydelig mulighet til å bevege fylket i en bærekraftig retning. 

Det kan vi gjøre både som prosessansvarlig for regionale planer, og gjennom vår oppfølging av 

kommunene gjennom veiledning og ved behandling av kommunale planer. Staten forventer at 

kommunene legger bærekraftsmålene til grunn for sin planlegging. Gjennom regionale planer og 

løpende oppfølging, skal fylkeskommunene støtte kommunene i arbeidet med å fremme mål og tiltak 

som skal lede fram til Viken som et bærekraftig lavutslippssamfunn.  

5.3 Fylkeskommunen tar klimautfordringen på alvor 
Gjennom regional planstrategi er det vedtatt ambisiøse klima- og energimål for Viken fylke. Viken skal 

bli et lavutslippssamfunn og, som tydeliggjort av fylkestinget, en nullutslippsregion hvor det ikke 

slippes ut mer klimagasser enn det som tas opp. Innen 2030 skal utslippene kuttes med 80 prosent 

sammenlignet med 2016. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende måte. Som en 

del av arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet, skal Viken arbeide for økt produksjon og bruk 

av fornybar energi. Vi skal også jobbe for energi- og ressurseffektivisering og for økt opptak av 

klimagasser og lagring av karbon. Samtidig skal vi ta hensyn til matproduksjon, naturverdier, 

kulturminner og friluftsliv når vi produserer og transporterer energi.  

Denne omleggingen krever store samfunnsendringer, og fylkeskommunen er helt avhengig av godt 

samarbeid på tvers av samfunnslag, sektorer og geografiske skillelinjer. Det første året i Viken har vært 

preget av oppbygging av klimanettverk og -partnerskap. Klimapartnere Viken er etablert, og har nå 22 

partnere fra næringsliv, kommuner, frivillige organisasjoner og akademia. Grunnstammen av partnere 

kommer fra Klimapartnere Østfold, men partnere fra Akershus og Buskerud er kommet til, og det er 

ventet stor vekst i 2021. Klimasmart landbruk har etablert et godt samarbeid med bønder, gartnere og 

naturbruksskoler i hele Viken. På grunn av pandemien er seminarer gjennomført digitalt, med stor 

tilstrømming av deltakere, fra Finnmark i nord til Agder i sør.  

Arbeidet med å etablere et godt samarbeid med kommunene er tatt flere steg videre, og det er lagt et 

godt grunnlag for å etablere Klima Viken. Blant annet er det fattet et intensjonsvedtak om dette på 

årsmøtet i Klima Østfold. Ambisjonen er at Klima Viken skal bidra til å styrke kommunenes og 

fylkeskommunens arbeid med klimatiltak og prosjekter. Det skal ikke erstatte kommunalt arbeid med 

klima og energi, men legge til rette for økt samarbeid om klimatiltak i Viken. Det skal også være en 

ressurs på tvers av kommunene i Viken for at vi alle skal nå egne mål. For å komme raskt i gang med 

samarbeidet, ble det i 2020 etablert et prosjekt i samarbeid med Klima Østfold. Her kan kommuner få 

bistand og råd om hvordan de kan gjennomføre klimavennlige innkjøp. Vi har videre gitt støtte og råd 

til utbygging av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, og forberedt et prosjekt for energirådgiving.   

Godt internasjonalt samarbeid er nødvendig for å kunne løse globale utfordringer. En vesentlig del av 

fylkeskommunens klimaarbeid er organisert som samarbeidsprosjekter med partnere i inn- og utland. 

Blant annet samarbeider vi med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norsk institutt for 

bærekraftsforskning AS, Inspiria Science Center, Elbilforeningen, Kunnskapsbyen Lillestrøm og 

klimastiftelsen ZERO. Vi samarbeider også med en rekke regioner, kommuner, organisasjoner og 

forskingsinstitusjoner i Tyrkia, Kroatia, Latvia, Tyskland, Belgia, Danmark og Sverige.  
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5.4 Vikens naturgrunnlag må ivaretas 
Fylkeskommunen har en viktig rolle å ivareta i arbeidet for å bidra til bærekraftig naturforvaltning og 

arealforvaltning i Viken. Derfor utvikler Viken nå politikk og verktøy for å styrke viktige aktørers evne til 

å lykkes i dette arbeidet. Blant virkemidlene er utvikling av strategier for å bevare biologisk mangfold 

og begrense spredning av fremmede arter, hvor styrking av kunnskapsgrunnlaget om arter og 

naturtyper vil være et viktig element. Som ledd i dette arbeidet fikk fylkeskommunen i 2020 oppdatert 

kunnskapsgrunnlaget for naturtyper i de tidligere Akershus-kommunene. Blant naturtyper har myr 

relevans både for naturmangfold, karbonlagring og klimatilpasning. Samtidig er myr utsatt for 

nedbygging av både bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes derfor å utrede mulige konflikter 

mellom bevaring av myr og planlagt samfunnsutvikling i Viken. 

I sentrale deler av fylket er det planlagt en rekke store infrastruktur-prosjekter for vei, jernbane og 

vannforsyning. Mange prosjekter vil bli gjennomført det nærmeste tiåret, og vil gi et svært stort 

masseoverskudd. En betydelig del av overskuddet vil være pukk av så høy kvalitet at massene vil være 

velegnet til betong og for veidekke. Fylkeskommunen har tatt initiativ til arenaer og dialog med 

aktører, myndigheter og kommuner for å finne gode måter å håndtere massene til beste for 

samfunnet. Dette har blant annet ledet til at regjeringen har opprettet et tverrsektorielt utvalg for å 

vurdere forbedringer i statlig regelverk og myndighetsutøvelse. Vi søker nå å fremme kommunalt 

samarbeid for å finne løsninger som ivaretar verdiene og begrenser ulempene ved transport og lagring 

av kvalitetsmassene. For Viken-kommunene har vi dessuten utarbeidet en veileder for 

masseforvaltning, som skal bidra til å lette og gi mer ensartet saksbehandling. Veilederen 

offentliggjøres våren 2021. 

Vi vektlegger samarbeid i alle deler av fylkeskommunens arbeid med naturmangfold. Et godt eksempel 

er vannforvaltningen. Her er fylkeskommunen gitt rollen som prosessmyndighet, nettopp på grunn av 

sin rolle som dialogorientert samfunnsutvikler og motivator. I 2020 ble regional plan for 

vannforvaltningen rullert etter justering av vannregionen. Denne prosessen ble gjennomført i 

samarbeid med sektormyndigheter, kommuner, vannområder, organisasjoner og andre interessenter 

fra privat sektor. Et langsiktig arbeid pågår for å forbedre forholdene i Oslofjorden. Det skjer i 

samarbeid med statlige myndigheter, berørte fylkeskommuner og kommuner og ulike aktører i 

sivilsamfunnet. Også arbeidet med forvaltningen av vilt og innlandsfisk er preget av en tett dialog og 

kunnskapsutveksling med statlige myndigheter, kommuner, foreninger, grunneiere og interessenter. 

Viltforvaltningen ble styrket i 2020, og vi har etablert et viltnettverk for å styrke samarbeidet i Viken. 

Det er også etablert samarbeid for å bedre forholdene for kysttorsken i Oslofjorden. Her har 

fredningsområder for hummer vist seg å være et forvaltningsverktøy som styrker leveområdene til 

både hummer og torsk. 

Som samfunnsutvikler ønsker fylkeskommunen å være en foregangsaktør, der vi viser vei til 

bærekraftige løsninger. I denne sammenheng kan nevnes fylkestingets ønske om at vi forvalter våre 

5500 kilometer fylkesveier slik at veikantene bidrar til bevaring av biologisk mangfold og et 

insektvennlig miljø. Et annet eksempel er vedtaket om å utrede miljøtilpasninger ved vedlikehold av 

våre eiendommer og som et hensyn som skal vektlegges i byggeprosjekter. Fylkeskommunen gjorde i 

2020 en gjennomgang av naturforholdene og restaureringsmulighetene for to videregående skoler, 

som viser at det er gode muligheter til å etablere vegetasjon som passer pollinerende insekter på disse 

eiendommene. Fylkestinget har videre vedtatt at driften av våre tre skogeiendommer (i sum 10 000 

dekar) skal skje i respekt for biologisk mangfold, og slik at det tilrettelegges for friluftsliv og rekreasjon.  
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Ved utarbeiding av fylkeskommunens strategi for anskaffelser, er gjenbruk og livsløpsvurderinger blant 

de bærende prinsippene. Dette vil gi oss et verktøy for å sikre at vi også som innkjøper kan fremme 

produksjon basert på bærekraftig naturforvaltning.  

5.5 Arealregnskap og miljøledelse er viktige verktøy 
Som et viktig ledd i en bærekraftig utvikling, har vi satt i gang et arbeid for å utvikle arealregnskap for 

fylket og tilrettelegge for at kommunene skal kunne ta i bruk verktøyet som ledd i sin forvaltning og 

vern av viktige naturressurser. Arealregnskapet skal gi oversikt over tilstand og trender for viktige 

natur- og kulturverdier og naturressurser i fylket, og også for eventuelle restaureringsbehov. Denne 

type arealregnskap er et nytt virkemiddel, som vi må utvikle i samarbeid med flere samfunnsaktører, 

hvor forskningsinstitusjoner vil ha en viktig rolle. Fylkeskommunen har derfor innledet samarbeid med 

flere sentrale kunnskapsmiljøer og etablert kontakt med statlige myndigheter. I dette arbeidet vil vi 

også vurdere å utvikle et naturbudsjett for Viken. 

Arealregnskapet kan bli et viktig kommunalt og fylkeskommunalt verktøy for å utvikle et langsiktig 

forvaltningsperspektiv som sikrer bedre forvaltning av begrensede naturressurser, som natur- og 

kulturlandskap, jordbruksareal og byggmasser. Det vil gjøre det lettere å bedømme konsekvenser og 

langsiktige kostnader av endret arealbruk.  

Sårbare områder for klimaendringer vil inngå i arealregnskapet. Kommunal sektor får dermed et 

planverktøy for å forebygge at de velger kortsiktige løsninger for områder som i større grad vil bli 

utsatt for flom og ras etter hvert som klimaet endrer seg.  

Miljøledelse er ett av flere virkemidler i arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene. Gjennom helhetlig 

og langsiktig arbeid med miljøledelse i sine virksomheter, skal fylkeskommunen forbedre sine 

miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en bærekraftig region. For å sikre godt 

miljøarbeid på tvers av egen organisasjon, har fylkesrådet vært tydelig på at våre virksomheter skal 

miljøsertifiseres. Arbeidet vil kunne bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/fns-baerekraftsmal/
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Et eksempel er mål 12 – «Ansvarlig forbruk og produksjon». Sammen med mål 15 (Liv på land), er 

dette målet et av de mer sentrale i Miljøfyrtårn-ordningen. Gjennom sertifiseringen må virksomhetene 

iverksette flere miljøforbedrende tiltak som handler om vann, energi, HMS, utslipp, forbruk og 

klimagasser. Dette er tiltak som i stor grad bidrar til å fremme ansvarlig forbruk og produksjon av varer 

og tjenester. Økt oppmerksomhet på sirkulær økonomi gjør dette bærekraftsmålet stadig viktigere. 

Klimabudsjett og -regnskap (se vedlegg) er viktige verktøy for å sikre at fylkeskommunens egen 

aktivitet bidrar til grønn omstilling, fordi de gir oss oversikt over virksomhetens bidrag til fylkets 

klimautslipp og hjelper oss å målrette vår innsats for å minimere bidraget. I 2020 har vi lagt vekt på 

direkte klimagassutslipp fra egen organisasjon, og vi planlegger for at Viken skal være en fossilfri 

fylkeskommune innen 2028.  

 

 

 

 

 

Viken fylkeskommune arbeider for å fremme insektsvennlige miljøer, deriblant vegetasjon som egner seg for pollinering. 

Foto:  Getty Images – DebraLee Wiseberg 
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6. Bærekraftsrapportering i Viken i årene som 
kommer 

 

Kapittelet redegjør for videre oppfølging av fylkestingets vedtak om at det skal utvikles en   

helhetlig bærekraftsrapport, med klimabudsjett og klimaregnskap som på sikt omfatter hele 

Vikensamfunnet.  

 

At bærekraftsrapporteringen skal være helhetlig, innebærer at den skal omfatte både 

fylkeskommunens egen virksomhet og en rapportering for hele Viken-samfunnet. I tillegg medfører en 

helhetlig rapportering perspektiver på både økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer (inklusive 

klima). 

 

En tverrfaglig arbeidsgruppe utredet i 2020 spørsmålet om hvordan fylkestingets vedtak burde 

omsettes. De påpekte at det i utgangspunktet er utfordrende å måle og påvise effekter av den 

bærekraftspolitikken som Viken fylkeskommune skal føre. Bærekraftstematikk handler ofte om 

samfunnsfloker. Dette er sammensatte utfordringer hvor det ofte er vanskelig å gi klare svar om årsak 

og virkning. Det er derfor behov for å bruke flere innfallsvinkler for følge utviklingen i arbeidet med 

bærekraftsmålene.   

 

Spørsmålet om bærekraftsrapport er behandlet av fylkesrådets arbeidsmøte. De anbefalte at fremover 

bør bærekraftsrapport suppleres med begrepet «bærekraftsrapportering». Det skyldes at det er 

fornuftig å bruke organisasjonens mange ulike rapporteringer til å gi en status på arbeidet med FN17, 

fremfor å forsøke å fange et slikt altomfattende arbeid i én rapport. For eksempel bør 

fylkeskommunens egen måloppnåelse i bærekraftsarbeidet omtales i årsrapporten. Det vil medføre at 

slik rapportering også vil bli knyttet til strukturen av innsatsområder, mål og resultatkrav i 

økonomiplanen. 

 

Fylkesrådets arbeidsmøte mente at bærekraftsrapportering i Viken må forstås som en dynamisk 

prosess som må utvikles og tilpasses endringer i omgivelsene og i vår egen organisasjon. De ønsket at 

bærekraftsrapporteringen legger vekt på å fremskaffe informasjon om de seks innsatsområdene i 

regional planstrategi. I og med at disse innsatsområdene også legger føringer for kommunene, øker 

sannsynligheten for at bærekraftsrapporteringen også vil bli opplevd som nyttig for dem. 

Arbeidsmøtet påpekte at det er viktig med treffsikker informasjon, og at målgruppene ikke overlesses 

med tekst og tall. 

Rapporter med kvantitativ informasjon har noen ganger som ulempe at de ikke bestandig er 

oppdaterte. Derfor har Viken fylkeskommune i 2020 lagt stor vekt på å utvikle statistikkbanken, slik at 

den presenterer løpende informasjon om FN17-tematikk. Statistikkbanken er en viktig del av 

organisasjonens bærekraftsrapportering og skal videreutvikles ytterligere i årene som kommer.  

Fylkesrådets arbeidsmøte besluttet å ta følgende grep: Å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for Viken, 

utarbeide et bærekraftsbarometer og sette i gang et forsøksprosjekt om «refleksjon over egen praksis 

/ bærekraftslæring». 
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 EN STREKK I LAGET 

Nordlandsforskning publiserte i 2020 rapporten «Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs 

bærekraftsmål implementeres i kommunal og regional planlegging». Oppdragsgiver var 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Blant mange funn nevnes noen spesielt 

aktuelle: 

 

- Kommunale respondenter sier at fylkeskommunene ikke har spilt en sentral rolle i det 

lokale arbeidet med implementeringen av bærekraftsmålene. Det er et større behov, 

og særlig for små kommuner, at fylkeskommunen bistår med for eksempel 

innhenting og strukturering av data. Her pekes det eksplisitt på at «tilrettelegging av 

statistikk» er viktig, ikke minst for å breie ut forståelsen og tilnærmingen til FNs mål 

11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn. 

 

 

- Det er en fin balansegang mellom ønsket om indikatorer og rapporteringssystem, og 

erkjennelsen av at alt ikke kan måles. Det oppgis å være et behov for metoder for å 

kunne vurdere det som ikke kan telles. 

 

 

- Politisk ledelse og forankring er avgjørende for arbeidet med bærekraftsmålene lokalt 

og regionalt.  

 

 

- Samarbeid er kanskje det viktigste målet – og den viktigste metoden – for å lykkes 

med implementering av bærekraftsmålene.  
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6.1 Videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget «Vi i Viken» 
hvert fjerde år 

Kunnskapsgrunnlaget «Vi i Viken» ble et godt produkt og høstet lovord fra flere eksterne partnere. Vi 

skal fortsatt lage et kunnskapsgrunnlag forut for hver regional planstrategi, men det nye 

kunnskapsgrunnlaget vil få en annen karakter enn det som ble laget i slutten av 2018.  

 

 «Vi i Viken» ble utviklet som et tidsavgrenset, tverrfaglig prosjekt. Det nye kunnskapsgrunnlaget skal vi 

derimot organisere som en dynamisk, flerårig prosess som begynner umiddelbart. Formidlingen vil i 

hovedsak være digital. Det vil gjøre det enklere å løpende oppdatere kunnskapsgrunnlaget. Arbeidet 

skal ha en tydelig forankring i bærekraftsmålene, og vise hvordan disse best kan belyses med 

tilgjengelig statistikk og analyser. 

 

I det videre arbeidet vil vi legge vekt på å etablere et kunnskapsgrunnlag som belyser lokale og 

regionale forskjeller i fylket vårt. Dette må formidles på en god måte, slik at kunnskapen blir lett 

tilgjengelig for alle. 

 

 

 

 

 

Det er dette det handler om – en planet som er levedyktig for fremtidige generasjoner. Foto: Getty Images / Tom Merton 

 

 

https://www.gettyimages.no/search/photographer?family=creative&photographer=Tom+Merton
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6.2 Utvikling av et bærekraftsbarometer 
Til sommeren 2022 skal Viken fylkeskommune ha utviklet en første versjon av et 

bærekraftsbarometer. Vi skal hente inspirasjon fra blant annet Folkehelseinstituttets 

folkehelsebarometer, som hvert år gjøres tilgjengelig for alle landets kommuner og fylkeskommuner. 

Kommunene og fylkeskommunene kan også bruke bærekraftsbarometeret, som innebærer at for 

eksempel kommuner i Viken vil motta lokale profiler som viser deres egen utvikling.  

 

Folkehelsebarometeret er blitt godt mottatt. Det er enkelt å kommunisere, og vårt eget barometer vil 

derfor vektlegge og lære av de gode erfaringene som er høstet i Folkehelseinstituttet.  

 

Et bærekraftsbarometer kan vi relativt enkelt reprodusere/oppdatere uten ekstern bistand når det 

først er laget. Det er ment å supplere annet kunnskapsgrunnlag vi utvikler.  

6.3 Refleksjon over egen praksis / bærekraftslæring 
I arbeidet med bærekraftig utvikling er både statistikk, erfaringsbasert kunnskap og lokalkunnskap 

viktig. Kvalitativ og kvantitativ informasjon må supplere hverandre. I bærekraftsrapporteringen vil 

Viken fylkeskommune derfor også legge vekt på «intern refleksjon over egen praksis». Det anerkjenner 

for eksempel at ansatte besitter erfaringer som bør tillegges vekt. Vi planlegger å prøve ut 

arbeidsmåten i et eget prosjekt.  

Det er ikke uvanlig at organisasjoner har systemer for læring, der man justerer praksis år for år for å bli 

flinkere (enkelkretslæring). Likevel vedvarer problemene. I slike sammenhenger handler det ofte om at 

man ikke forstår/erkjenner at det finnes bakenforliggende problemer man må ta hensyn til 

(dobbeltkretslæring). I slike situasjoner jobber man ikke bare med gale ting, men man kaster bort mye 

ressurser på vedvarende enkelkretslæring som ikke bringer en nærmere målet. I slike situasjoner kan 

læring og vektlegging av organisasjonens erfaringer føre oss nærmere målet. 

Skulle Viken fylkeskommune gjøre seg gode erfaringer med denne arbeidsmåten, kan det bli aktuelt å 

videreføre arbeidet. Metodikken kan i fremtiden også involvere eksterne partnere. 

Et prosjekt om bærekraftslæring skal gå i dybden på utvalgte og avgrensede problemstillinger relatert 

til Viken fylkeskommune sitt arbeid med de seks innsatsområdene i regional planstrategi. Dette kan vi 

gjøre for eksempel ved å bruke kvalitative metoder av typen fokusgrupper, intervjuer, SWOT-analyser, 

observasjon og lignende. I slikt arbeid vil prosessen være minst like viktig som produktet. Medvirkning 

og mobilisering er virkemidler som kan stimulere til refleksjon, styrke selvtilliten og øke 

organisasjonens evne til å håndtere utfordringer. Dette kan også skape ønsket endring hos den enkelte 

og i fagområder. Ved at ulike fagmiljøer møtes, utvikler tillit og får større innsikt i hverandres 

arbeidssituasjoner, settes vi bedre i stand til å løse utfordringer. Prosjektet kan forstås som et ledd i en 

kulturbygging. 
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 A TERRITORIAL APPROACH TO THE SDGS: KUNNSKAP FRA INTERNASJONALT 

PROSJEKT. 

Å lære av andre og få refleksjoner på bærekraftsarbeidet utenfra, er viktig. Viken har siden 

desember 2018 vært en av ni deltakere i et prosjekt i regi av OECD (Organisasjonen for 

økonomisk samarbeid og utvikling).   

 

De åtte andre pilotene er Bonn (Tyskland), Cordoba (Argentina), Flandern (Belgia), Kitakyushu 

(Japan), Kópavogur (Island), Moskva (Russland), Parana (Brasil) og Syd-Danmark.  

 

Navnet på prosjektet er A Territorial Approach to the SDGs. Prosjektet er utviklet for å støtte 

byer og regioner som arbeider for å nå bærekraftsmålene. Lærdommen herfra vil vi blant 

annet benytte i videreutviklingen av kunnskapsgrunnlaget i Viken fylkeskommune. 

 

OECD vil lansere sin rapport om Viken i 2021. Her vil det komme frem at det er vesentlig å 

tilpasse arbeidet med bærekraftsmålene ut fra lokal kunnskap og behovet for å få til et arbeid 

som monner. Samtidig må man aktivt bruke kunnskap om status på bærekraftsmålene både 

nasjonalt og internasjonalt. Vi må arbeide for å forstå mer om hvordan innsatsen vår får 

konsekvenser også utenfor egne grenser, slik at det lokale arbeidet skjer i en større 

sammenheng.  

 

Rapporten vil bestå av åtte anbefalinger til hvordan Viken og andre aktører i Norge kan 

strekke seg enda lenger i arbeidet med bærekraftsmålene i tiden som kommer. 

Hovedtrekkene i anbefalingene vil dreie seg om å: 

 

o Styrke dialog på tvers av nivåer om bærekraftsmålene og med den hensikt å utvikle 

felles løsninger. 

 

o Benytte en funksjonell tilnærming på tvers av administrative grenser og sektorer.  

 

o Analysere og forstå synergier og avveininger mellom mål og dimensjoner i 2030-

agendaen.  

 

o Mobilisere både sivilsamfunn, næringsliv og andre aktører til å bidra inn i det 

helhetlige arbeidet fremover.   

 

Hele rapporten med sine anbefalinger vil være tilgjengelig her: OECD iLibrary | A territorial 

approach to the Sustainable Development Goals in Viken, Norway (oecd-ilibrary.org) 

https://www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/a-territorial-approach-to-the-sustainable-development-goals-in-viken-norway_dc1b182d-en
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/a-territorial-approach-to-the-sustainable-development-goals-in-viken-norway_dc1b182d-en


 

 

Viken viser vei. 
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