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 1.Klima- og miljøpakke 

 1.1 Omlegging til utslippsfri kollektivtrafikk 
 Tallforslag  : Omlegging til utslippsfri kollektivtrafikk  er et av de viktigste tiltakene for å 
 redusere de direkte klimagassutslipp fra Viken fylkeskommune. Vikens kollektivselskaper er i 
 stor grad på vei til å nå planen om utslippsfri kollektivtrafikk innen 2028. Fylkestinget ønsker 
 å styrke satsingen økonomisk, for å kunne nå målet. 

 Det settes av ytterligere 10 millioner til arbeidet i 2022 og hvert år i økonomiplanperioden 
 2022-2025 for omlegging til utslippsfri kollektivtrafikk. 

 1.2 Forsering av nullutslippshurtigbåter på fjorden 
 Verbalforslag  : Fylkestinget ber fylkesrådet sikre  at Ruter etablerer en dialog og gjør 
 nødvendige formelle og økonomiske avklaringer med Norled AS og eventuelt andre aktuelle 
 aktører om mulighetene for forsert elektrifisering av rutetilbudet på fjorden i løpet av 1. 
 kvartal 2022, og med oppstart fortrinnsvis i 2024. 
 Fylkesrådet bes informere fylkestinget om avklaringens konklusjoner og fylkesrådets føringer 
 for Ruter sitt videre arbeid i saken snarest mulig og senest i løpet av første halvår 2022. 

 Tallforslag  : Det settes av 2 millioner kroner i 2022  til planleggingsmidler for arbeidet med 
 forsering av nullutslippshurtigbåter på fjorden. 

 Verbalforslag:  Det vises forøvrig til den nye regjeringens  målsetning om satsing på rask 
 innføring av utslippsfrie ferger og hurtigbåter. Viken fylkesting hilser velkommen regjeringens 
 lovnad om å kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved valg av lav- og 
 nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter. 

 Verbalforslag:  Viken fylkeskommune skal selv, og gjennom  sine kollektivselskaper være en 
 aktiv utviklingsaktør som bidrar til samordning av aktører slik at alle tilgjengelige offentlige 
 virkemidler for utvikling og innfasing av nullutslippsteknologi for transport på vannveiene i 
 Viken tas i bruk. 

 1.3 Fjordsatsning 
 Verbalforslag  : Fylkestinget ber fylkesrådet om å fremme  en sak om hvordan 
 fylkeskommunen kan spille en mer aktiv rolle i samarbeid med andre fylker, kommuner, 
 statsforvalteren og andre forvaltningsnivåer og relevante aktører, for å bedre tilstanden i og 
 rundt Oslofjorden. Fjordsatsingen skal både handle om å få en renere og bedre fjord, men 
 også hvordan Vikensamfunnet i større grad kan nyttiggjøre seg fjorden til satsinger og 
 næringsvirksomhet som ikke går utover tilstanden til Oslofjorden. I en fjordsatsing kan også 
 tilskuddsordning mot stillehavsøsters og plast vurderes videreført. Det skal vurderes hvordan 
 Viken fylkeskommune kan sette dagsorden og samordne innsatsen, for eksempel gjennom 
 en Oslofjordkonferanse. 



 Tallforslag:  Det settes av 1,5 millioner kroner årlig i perioden til å styrke innsatsen for 
 Oslofjorden. 

 1.4 Styrket arbeid med regionale planer 
 Tallforslag:  Viken fylkeskommune skal nå utarbeide  sine første regionale planer under stort 
 tidspress. Det er viktig at disse er mest mulig gjennomarbeidede, at det gjennomføres best 
 mulig involvering av kommuner og andre aktuelle aktører. 
 Det avsettes derfor 1 million ekstra til arbeidet med regionale planer i 2022. 

 1.5 Klimabudsjett 
 Verbalforslag: 
 Fylkestinget understreker viktigheten av at fylkesrådet fortsetter arbeidet og utviklingen av et 
 helhetlig klimabudsjett fra neste år og fremover, som også involverer indirekte utslipp, både 
 for egen virksomhet og for Vikensamfunnet. 

 Et klimabudsjett må inneholde et veikart for hvordan vi skal nå Vikens klimamål og ha 
 vurderinger for kostnad av tiltak, både i utslipp og i kroner. I bærekraftsvurderinger i planer 
 og strategier og større vesentlige saker, er det et mål å belyse hvordan klimamålene 
 påvirkes. I samarbeid med kommuner, næringsliv og andre aktører i Vikensamfunnet er det 
 et mål at innsats for å nå klimamålene er godt koblet til arbeidet med klimabudsjettet. 

 Mye utviklingsarbeid gjenstår for å skaffe egnede verktøy for å sikre kvaliteten i et helhetlig 
 klimabudsjett. Viken vil i samarbeid med staten, forskningsmiljøer, andre kommuner og 
 fylkeskommuner bidra til å fremskynde arbeidet. 

 1.6  Styrket klimatiltak:  Grønn næringsutvikling 
 Tallforslag:  Satsingen på grønn næringsutvikling styrkes.  Det settes av 1 million kroner 
 ekstra årlig i perioden som rådsområde næring benytter til relevante tilskuddsordninger for 
 grønn næringsutvikling. Midlene skal spesielt bidra til videreutvikling av nye kystbaserte 
 næringer og oppfølging av landbruksstrategien. Dette vil også øke potten til klimatiltak på 
 samfunnsnivå tilsvarende (jfr tabell 6 side 48 i fylkesrådets budsjettforslag 

 1.7: Styrket klimatiltak på samfunnsnivå. 
 Tallforslag:  Styrke budsjettposten til rådsområde  plan, klima og miljø knyttet til klimatiltak på 
 samfunnsnivå med 1 millioner kroner hver år 

 1.8 Klimatiltak i egen drift 
 Tallforslag: Øke bevilgningen til klimatiltak i egen drift til utskifting av egne kjøretøy og 
 maskiner) med 2 millioner kr i 2022 og årlig i perioden. Dette for å sørge for at vi når målet 
 om nullutslipp i egen drift i 2028. 

 Samlet styrking i klima- og miljøpakke  : 18,5 millioner 



 2. Skole- og utdanningspakke 

 2.1 Fagfornyelsen 
 Tallforslag  : Det settes av ytterligere 5 millioner  kroner årlig i perioden til innkjøp av 
 læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. 

 2.2 Lærlinger 
 Verbalforslag:  Fylkestinget mener det er viktig å  få på plass flere lærlingeplasser, sånn at 
 alle kan fullføre utdanningen sin. Det er derfor positivt at den nye regjeringen bevilger ekstra 
 penger for å styrke arbeidet med læreplasser, og muligheten til å opprette 
 læreplassgarantier. 

 Tallforslag:  Fylkestinget vil også at fylkeskommunen  skal bidra med egen innsats inn i dette 
 arbeidet, og øker antallet læreplasser i egen virksomhet med 15 til 185. 
 Det settes av ytterligere 1,3 millioner kroner i 2022 og 2,6 millioner kroner fra 2023 og ut 
 perioden til lærlinger i egen virksomhet. 

 2.3 Skole-PC ordningen 
 Verbalforslag:  Den ekstra stipendordningen for skole-PC  gjøres mer kjent. Det gjøres et 
 større arbeid for å sikre at informasjon om ordningen når ut til de som har behov for 
 PC-ordning. Skoleledere, lærere og elever skal kjenne ordningen. 

 2.4 Kongsbergmodellen 
 Verbalforslag:  Fylkestinget ber om en egen sak om  samarbeidet mellom utdanning og 
 næringsliv, og hvordan det kan styrkes. Saken skal vise hvordan samarbeidet fungerer på 
 Kongsberg og andre steder i Viken med tilsvarende samarbeid, og hvordan vi kan overføre 
 kunnskapen til andre steder i Viken. 

 2.5 Gratis sanitærprodukter 
 Tallforslag:  Det settes av 200 000 kroner i to år  til en prøveordning med gratis 
 sanitærprodukter for elever på utvalgte videregående skoler fra skoleåret 2022-2023. 
 Sanitærprodukter skal være tilgjengelig på helsesykepleierkontorer og toaletter for kvinner 
 på de utvalgte videregående skolene. 



 3 Et likere og mer rettferdig Viken 

 3.1 Sosioøkonomiske utfordringer: 
 Verbalforslag:  De sosioøkonomiske forskjellene var  store, både mellom og innad i de tre 
 tidligere fylkene. Selv om utjevning av forskjeller er høyt prioritert av fylkesrådet på alle 
 fylkeskommunens ansvarsområder, har pandemi og nedstengning trolig forsterket 
 utfordringene. Det er viktig med videre kartlegging av utviklingen og at det følges opp med 
 tiltak for å utjevne sosiale forskjeller i Viken. Det er viktig at Viken synliggjør forskjellene og 
 setter inn tiltak og økonomi for å sørge for at alle har like muligheter, uavhengig av 
 økonomiske forutsetninger. 

 3.2 Likelønn 
 Verbalforslag:  Viken fylkeskommune har en aktivitets-  og redegjørelsesplikt som følger av 
 Likestillings- og diskrimineringsloven. Dette innebærer også en plikt til å gjennomføre en 
 lønnskartlegging hvert annet år.  En detaljert karlegging og analyse skal gjennomføres i 
 løpet av 2022. Fylkesrådet bes om å legge fram en sak for fylkestinget etter gjennomført 
 kartlegging hvor behov for tiltak vurderes 

 4. Seriøst arbeidsliv: 

 4.1 Mer i egenregi, mindre bruk av konsulenttjenester og eksterne leverandører 
 Verbalforslag:  Fylkestinget registrerer at det fra  2020 til 2021 ligger an til en stor nedgang i 
 kjøp av konsulenttjenester jfr notat fra fylkesrådet i sak om tillegg til årsbudsjett for 2022. 
 Viken fylkeskommune har som organisasjon bygd opp gode fagmiljøer, og har som ambisjon 
 på flere områder å gjøre mer i egenregi framfor å kjøpe konsulenttjenester og bruke 
 eksterne leverandører. Fylkestinget ber fylkesrådet gjøre oppgaver i egenregi og med eget 
 ansatt personell, i så stor grad som det er mulig og hensiktsmessig. 
 Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med rapportering om bruken av 
 konsulenttjenester og eksterne leverandører gjennom årsrapportene. 

 4.2 Viken som arbeidsgiver 
 Verbalforslag:  Fylkestinget er opptatt av et godt  samarbeid mellom de ansatte og ledelsen i 
 Viken fylkeskommune i en periode med stor aktivitet i både omstilling, pandemi og 
 utbygginger. 

 Verbalforslag  : Fylkestinget er bekymret for økende  lønnsgap og ulikheter i samfunnet 
 generelt og vil be fylkesrådet bidra til å redusere ulikhet og kjønnsforskjeller gjennom 
 lønnsforhandlingene i Viken. Fylkestinget mener lavlønnsgrupper og likelønn bør prioriteres i 
 lønnsforhandlingene. Reduserte forskjeller mellom grupper av ansatte og 
 lønnsharmonisering vil bidra til et godt arbeidsmiljø i Viken. 

 Verbalforslag:  Fylkestinget viser til at vi i regional  planstrategi har slått fast at vi skal ha en 
 heltidskultur i Viken. Dette må gjelde alle yrkesgrupper i fylkeskommunen. Fylkesrådet bes 
 sikre en heltidskultur. 



 5. Kultur, frivillighet, og internasjonalt: 

 5.1. Ekstra støtte til frivillige organisasjoner 
 Tallforslag: Støtteordninger til de frivillige organisasjonene i Viken styrkes med 1 million 
 kroner i 2022. Det oppfordres til at det særlig prioriteres aktiviteter og møteplasser som kan 
 bidra til integrering. 

 5.2. Kulturarvskole/verneverdige håndverksfag: 
 Tallforslag:  Kulturarvskolene er i en krevende situasjon  i år også. Det har blitt forsterket 
 mye materialpriser, særlig på trevirke. I Hurdalsplattformen er disse skolene nevnt og at de 
 skal grunnfinansieres fra staten. I påvente av dette ønsker fylkestinget å gi en støtte for 
 skoleåret 2021-2022. Fylkestinget setter av 500.000 kr til søkbare midler for skoleåret 
 2021-2022 for verneverdige fag og tradisjonelle håndverksfag med særlig høye 
 materialkostnader. 

 5.3. Reversere kutt kontingenter internasjonale organisasjoner 
 Tallforslag:  Fylkestinget har ikke behandlet sak om  kutt av støtte til internasjonale 
 organisasjoner. Derfor reverseres kuttet, og det settes av 0,9 millioner kroner årlig til 
 formålet. 

 5.4 Videreutvikling av bibliotekene som utlånssentraler 
 Verbalforslag: Fylkesrådet bes legge frem en sak for fylkestinget for å belyse mulighetene for 
 at det kan utvikles utlånssentraler for utlån av diverse utstyr og tjenester i tilknytning til 
 biblioteker. Dette kan skje i samarbeid med kommunene og frivilligheten, eventuelt på annen 
 egnet måte. Bua-nettverket kan være en aktuell samarbeidspartner, men det kan også 
 vurderes andre. Dette bør sees i sammenheng med Vikens satsning på sirkulærøkonomi, 
 men kan også være et bidrag for sosial utjevning, livskvalitet og andre viktige samfunnsmål. 

 6 Samferdselspakke 

 6.1. Prosjekt få folk til å reise kollektivt igjen og redusere bilbruken: 
 Verbalforslag: F  ylkestinget ber fylkesrådet i samarbeid  med kollektivselskapene legge fram 
 en tiltakspakke for å redusere bilbruken og øke antallet kollektivreiser i Viken. Fylkesrådet 
 bes også ta disse målene og tiltakene med seg inn i arbeidet med Oslopakke 3. 

 6.2 Verbalforslag  : 
 Det legges fram en sak om hvordan Viken kan sikre mer separat plass til sykkel på 
 fylkesveiene med fokus på omdisponering av eksisterende veiareal langs fylkesveier til 
 sykkel og kollektivfelt. 

 6.3 Trygge skoleveier 
 Verbalforslag:  I fylkestingssak 86/21 beskriver fylkesrådet  at de legger ned 
 tilskuddsordninger for fysiske tiltak til trygging av kommunale skoleveier, til sammen ca 35 
 millioner kroner. Samtidig settes 35 millioner kroner i stedet av til trafikksikkerhetstiltak på 



 fylkesvei. Fra 2022 og resten av økonomiplanperioden skal disse midlene brukes på 
 tilrettelegging for gående og syklende skoleelever på skolevei. 

 6.4 Behov for kompensasjon til kollektivtrafikken 
 Viken fylkeskommune ligger an til å mangle 480 millioner kroner for å kunne opprettholde 
 kollektivtilbudet i 2022.  Fylkestinget vil oppfordre Stortinget til å stille opp for 
 kollektivtrafikken med kompensasjon for bortfall av billettinntekter slik at Viken 
 fylkeskommune slipper å gjennomføre dramatiske kutt i tjenestetilbudet. 

 7 Inndekning 

 Talloppsummering: 
 Total omdisponering i 2022: 27,4 millioner kroner 

 Inndekning: 
 -  Avsatte økte frie inntekter satt av til reservefond  (22,4 millioner kr), omdisponeres i stedet 

 tilsvarende til disse formålene. 
 -  2,5 millioner kroner tas fra disposisjonsfond  (engangsutgifter i 2022) 
 -  2,5 millioner kroner tas gjennom redusert  netto driftsresultat. 

 8: Klausul 
 Klausul i budsjettenigheten  : 
 Budsjettenigheten mellom partiene forutsetter at det kommer ekstra midler til kompensasjon 
 for svikten i billettinntekter i kollektivtrafikken fra staten for 2022, i behandlingen av 
 statsbudsjettet i Stortingets finanskomite eller fra regjeringen. 


