
Viken fylkesråd ett år 
Politisk ettårsregnskap

I løpet av det første året har fylkesrådet styrt Viken trygt gjennom korona-

krisen og gjennomført politikk for mer rettferdighet og like muligheter, å ta 

hele Viken i bruk og starta klimahandling for et grønnere Viken.

Viken viser vei.



Fylkesrådet ett år
17. oktober 2019 ble Viken fylkesting konstituert 

på NMBU i Ås. Da ble også fylkesrådet Brenna 

utnevnt. Fylkesrådet består i dag av Arbeiderpar-

tiet og Senterpartiet.

I løpet av det første året har fylkesrådet styrt 

Viken trygt gjennom koronakrisen og  

gjennomført politikk for mer rettferdighet og 

like muligheter, å ta hele Viken i bruk og starta 

klimahandling for et grønnere Viken.

 

Fylkesrådet er godt i gang med gjennomføring av 

politisk plattform, selv om mye fortsatt er ugjort. 

Derfor legger fylkesrådet på ettårsmarkeringen 

fram et politisk regnskap for alt som er  

gjennomført det første året, sammen med  

fylkesrådets forslag til Viken-modellen for et 

trygt og seriøst arbeidsliv.

 
Trygg styring i urolige tider

Koronakrisen rammet Viken hardt gjennom 

nedstengingen av samfunnet med påfølgende 

høy arbeidsledighet og mange permitteringer - 

spesielt i noen deler av fylket. Fylkesrådet  

reagerte raskt ved å legge fram en egen tiltaks- 

pakke for å hjelpe arbeids- og samfunnslivet i 

Viken, og samlet alle partiene i fylkestinget om 

forventninger til storting og regjering.

Under svært krevende omstendigheter har  

fylkesrådet også gjennomført den store jobben 

det er å dra i gang en ny fylkeskommune, på en 

måte som har sikret stabile og gode tjenester til 

folk i Viken. 

Arbeidet med å håndtere koronasituasjon og få 

hjulene i samfunnet i gang igjen har derfor vært 

det viktigste for fylkesrådet det siste halve året. 

Viken fylkeskommune har i denne sammenheng 

bevilget midler til ulike tiltak innen blant  

annet skole, samferdsel, næring og kulturliv. Bare 

på næringsområdet har Viken støttet 385 ulike 

prosjekter.

Fylkesrådets viktigste koronatiltak har vært:

• 53 millioner til ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring og kompetanseheving i bedrifter: 

Til nå har 142 prosjekter fått støtte.

• 40 millioner til nye læreplasser i utsatte bransjer, gjennom økt lærlingtilskudd

• 28,9 millioner for å hjelpe lærlinger og til opplæringstiltak for yrkesfagelever.

• 61 millioner til kommunale næringsfond for å hjelpe spesielt kommuner med høy arbeidsledighet 

og mange permitterte.

• Hjelp til kollektivselskapene – 751 millioner i videreformidling av statlig kompensasjon og  

240 millioner i forskuttering fra Vikens side.

• Forsert vedlikehold av fylkeskommunale bygg.

Viktigste politiske 
gjennomslag det 
første året:
 

Fylkesrådet har startet arbeidet med å  

gjennomføre den politiske plattformen og 

i første rekke 57 prioriterte punkter vedtatt 

av fylkestinget i desember 2019. Fylkesrådet 

gjennomfører politikk for mer rettferdighet og 

like muligheter for alle, å ta hele Viken i bruk og 

klimahandling.

Mer rettferdighet og like muligheter  
for alle: 

• Vedtatt ny inntaksordning basert på nærsko-

leprinsippet, som gir elevene rett til å gå på sin 

nærskole.

• Vedtatt ny felles elev-pc-ordning basert på 

gratisprinsippet.

• Lagt fram forslag til Viken-modellen for et mer 

seriøst arbeidsliv.

• Vedtatt ny eierskapsmelding, som ivaretar 

aktivt eierskap og samfunnsansvar.

Ta hele Viken i bruk: 

• Lagt fram forslag til enerettsområder for dros-

jenæringa i 30 kommuner, for å opprettholde 

drosjenæring i spredtbebygde områder og å 

motvirke negative konsekvenser av regjerin-

gens deregulering av drosjenæringa.

• Fordelt 75 millioner til bredbåndsutbygging 

i 20 kommuner, slik at 5000 husstander får 

bedre bredbåndsdekning de neste årene.

• Satset på næringsutvikling i distriktskommun-

er i Viken og bevilget 5,5 millioner. 

• Satset på tiltak for landbruket med 7,2 mil-

lioner, hvor rekruttering, kompetanseheving og 

utviklingstiltak er vektlagt. 

• Startet arbeidet med bygdemiljøpakker

Klimahandling: 

• Sikret utbygging av Fornebubanen og tiltak til 

kollektivtrafikk gjennom handlingsprogram for 

Oslopakke 3 og en bedret og mer klimavennlig 

E18-løsning. 

• Etablert Klimafond Viken for klimatiltak i hele 

fylket. Klimafondet i 2020 gir 26 millioner til 

klimaarbeidet. 

• Bevilget 12,5 millioner til ladeinfrastruktur til 

sameier og borettslag i hele Viken 

• Lagt fram forslag til Regional planstrategi for 

Viken 2020-2024: «Veien til et bærekraftig 

Viken», som følger opp Agenda 2030 og FNs 

bærekraftmål.  



I løpet av det første året har fylkesrådet trygt styrt Viken gjennom koronakrisen og  

gjennomført politikk for mer rettferdighet og like muligheter, tatt hele Viken i bruk og starta 

klimahandling for et grønnere Viken.  

 

1. Trygg styring i vanskelige tider: 

• Lagt fram Vikenpakka for å hjelpe arbeids- og 
samfunnsliv i forbindelse med koronapande-
mien, som første fylkeskommune i landet.

• Utvikla ny virkemiddelordning for bedriftsintern 
opplæring og kompetanseheving i bedrifter, for å 
hjelpe bedrifter og personer rammet av korona-
krisen: Til nå har 142 prosjekter fått støtte.  
(53 millioner, Vikenpakka)

• Forsert støtteordningene til næringsutvikling 
og rettet disse mot bedrifter som trenger hjelp i 
forbindelse med koronakrisen.  
(22 millioner, Vikenpakka)

• Etablert Regionalt Forskningsfond og forsert 
utlysning for å lette situasjonen som følge av 
koronakrisen. (35 millioner, Vikenpakka)

• Støttet reiselivsnæringa i koronakrisen, gjennom 
ekstra støtte til destinasjonsselskapene  
(6 millioner)

• Gitt ekstra bevilgning til veiledning for bedrifter 
rammet av korona-utbruddet (3 millioner)

• Fordelt 61 millioner til kommunale næringsfond i 
40 kommuner, etter indikatorer basert på arbe-
idsledighet, andel ansatte i kriserammede brans-
jer (reiseliv, transport, personlig tjenesteyting) og 
netto innpendling.

• Hjulpet kollektivselskapene i koronakrisen –  
751 millioner til videreformidling av statlig 
kompensasjon og 240 millioner i forskuttering 
fra Vikens side.

• Opprettholdt skoletransport under korona-
pandemien.

• Bevilget 40 millioner til nye læreplasser i utsatte 
bransjer, gjennom økt lærlingtilskudd

• Bevilget 28,9 millioner for å hjelpe lærlinger og  

opplæringstiltak for yrkesfagelever.

• Forsert vedlikehold av fylkeskommunale bygg.     

• Etablert Viken fylkeskommune som organi-
sasjon. Sammenslåing av tre fylkeskommuner, 
inkludert overføring av oppgaver fra Statens 
vegvesen og oppgaver fra IMDI.

• Utrustet tre tannklinikker for behandling av pasi-
enter med påvist eller mistenkt Covid19-smitte.

• Etablert fast samarbeid med de fire lokalforenin-
gene av Norsk Tannlegeforening i Viken.

• Etablert fast samarbeidsarena med Fylkesman-
nen i Oslo og Viken ved Fylkeslegen.

• Inngått nasjonalt samarbeid om koronatiltak 
gjennom Nasjonalt lederforum for den offentlige 
tannhelsetjenesten

• Lansert forslag til Viken-modell for et mer 
seriøst arbeidsliv. Modellen stiller strenge krav til 
Vikens leverandører for å sikre skikkelige lønns- 
og arbeidsvilkår for alle ansatte. 

• Ivaretatt kulturminneoppgaver som er overført 
fra staten, til tross for uteblitt finansiering fra 
staten.

• Etablert digital plattform for alle elever og  
ansatte.

• Utarbeidet og sendt felles brev fra alle grup-
pelederne i fylkestinget til regjering og Storting 
om mulige tiltak fylkeskommunen kan bidra 
med under koronapandemien

• Utarbeidet en veiledning til kommunene i 
forbindelse med smitteverntiltak i bibliotek

• Forsert utbetaling av tilskudd som spillemidler, 
statlige og fylkeskommunale tilskudd, samtidig 
som man har samordnet rutiner i tre tidligere  

Fylkesrådets politiske 
ettårsregnskap

fylkeskommuner. Dette til tross for koronasitu-
asjonen med hjemmekontor og samordning av 
rutiner i tre tidligere fylkeskommuner.  

• Fordelt 4, 6 millioner til innkjøp av e-bøker og 
drøyt én million til digitale formidlingstiltak for å 
gi innbyggerne relevant digitalt innhold da bib-
liotekene stengte.

• Gjennomført kurs i søknadsskriving for spillemid-
ler på dag- og kveldstid til langt flere kommuner 
og idrettslag gjennom digitale kurs i samarbeid 
med Viken idrettskrets 

• Opprettholdt tilskudd til utgifter for arrange-
menter og tiltak som har blitt avlyst som følge av 
koronasituasjonen, for eksempel kulturarrange-
menter.

2. Mer rettferdighet og like muligheter: 

• Vedtatt ny inntaksordning, nærskoleprinsippet, 
som gir elevene rett til å gå på nærskolen sin.

• Vedtatt felles elev-pc-ordning basert på gratis-
prinsippet

• Lagt fram forslag om å doble antall skoler med 
gratis skolemat fra 10 til 20, som en del av strat-
egien for helsefremmende skoler.

• Iverksatt en rekke tiltak for at elever og lærlinger 
skal bestå i koronatiden. Blant annet

• opplæringstiltak for lærlinger som er permittert

• stimuleringstiltak for lærlinger i utvalgte fag

• kvalifiseringstiltak til ungdom som ikke får lære-
plass

• opprettelse av etter- og videreutdanningstilbud 
som dekker behov i arbeidsmarkedet, 

• Gjennomført alle planlagte privatisteksamener 
innen utgangen av august på tross av korona-
situasjonen.

• Gjennomgått klasse- og gruppestørrelser for å 
sikre bedre læringsmiljø for elevene.

• Etablert dialogarena med kommunene, skolene 
og arbeidslivet for å sikre flere og bedre  
utvekslingsarenaer for yrkesfag, og sikre enda 
flere lærlinger.

• Vedtatt en eierskapsmelding som ivaretar aktivt 
eierskap og samfunnsansvar.

• Påbegynt harmonisering av tannhelsetilbudet til 
prioriterte grupper. 

• Harmonisert samarbeidsrutiner med helsestas-
jons- og skolehelsetjeneste, samt barneverntje-
neste. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Etablert felles tilbudsskjema til prioriterte pa-
sienter blant eldre, langtidssyke og uføre samt 
rusmiddelavhengige

• Deltar i et praksisnært forskningsprosjekt finan-
siert av Norsk Forskningsråd og styrt av UiO og 
TkØ om kartlegging av tann- og munnhelse hos 
hjemmeboende eldre, samt utvikling av verktøy 
for samhandling mellom helse- og omsorgstje-
nesten i kommunene og tannhelsetjenesten.

• Gitt alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte 
skoler, videregående skoler og private skoler i  
Viken fylke mulighet til å søke om midler til å  
jobbe med fysisk aktivitet, ernæring og søvn-
kvalitet for å skape bedre forutsetninger for 
læring på skolen gjennom tilskuddsordningen 
RØRE Viken, med 40,5 millioner i et flerårig  
samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. 

• Utarbeidet ny TT-forskrift, som legger til rette for 
transportløsninger for mennesker med funksjon-
snedsettelser, som iverksettes i 2021.

• Tilrettelagt for at etablerte forsøk med tilkalling-
sløsninger og bruk av autonome busser i kollek-
tivtrafikken videreføres og om mulig utvides.

• Startet opp arbeidet med å utvikle et felles  
billettsystem for hele Oslo og Viken. Utredningen 
skal være ferdig 2021.

• Etablert et anbudsregime for Vikens drifts-,  
vedlikeholds- og byggekontrakter, som legger til 
rette for et inkluderende og rettferdig arbeidsliv.

• Oppgraderer 31 holdeplasser for universell ut-
forming i 2020.

• Raskt implementert fylkeskommunens nye  
oppgaver og ansvar som regional myndighet  
innen integrering. 

• Iverksatt det nasjonale prosjektet “Friluftslivets 
ferdselsårer” med fylkets friluftsorganisasjoner 
og kommuner.  

Mer rettferdighet og  
like muligheter i Viken



• Gitt honorar til utøvere i Den kulturelle skolesek-
ken for avlyste arrangementer som følge av  
koronasituasjonen før sommeren.

• Bidratt til etablering av ny og videre organiser-
ing av Olympiatoppen Øst for unge idrettstal-
enter i hele Viken.  

• Samordnet klassesettordningen i Viken, slik at 

alle elever i grunnskoler/videregående skoler får 

tilgang til å låne fra fylkesbibliotekets mediesa-

mling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lagt fram forslag til enerettsområder for dros-
jenæringa i 30 kommuner, for å opprettholde 
drosjenæring i spredtbebygde områder og å 
motvirke negative konsekvenser av regjeringens 
deregulering av drosjenæringa

• Fordelt 75 millioner til bredbåndsutbygging i 20 
kommuner, slik at 5000 husstander får bedre 
bredbåndsdekning de neste årene.

• Satset på næringsutvikling i distriktskommuner i 
Viken og bevilget 5,5 millioner.

• Satset på tiltak for landbruket med 7,2 millioner, 
hvor rekruttering, kompetanseheving og ut-
viklingstiltak er vektlagt.

• Bygger ferdig om lag 16 km gang- og sykkelvei i 
2020.

• Bygger 11 nye holdeplasser for kollektiv i 2020.

• Asfalterer ca. 307 km fylkesvei, herav 5 km gang- 
og sykkelvei, i 2020.

• Ferdigstiller følgende samferdselsprosjekter 
i 2020: 
 
- Fv. 1356 Kolåsveien, Son 
- Fv. 1496 Frogner bru, Lillestrøm 
- Fv. 160 Bekkestutunnelen, Bærum 
- Fv. 279 ny Gardervei fra Støvin til  
  Fetsund - 1,5 km 
- Fv. 280 Hervik bru, Krødsherad 
- Fv. 169 Fjellsrud – Stensrud, Lillestrøm 2,0 km 
- Fv. 120 Nedre Rælingsveg, Rælingen 2,2 km 
- Fv. 40 Midtdeler i ulykkesutsatte kurver 

- Fv. 167 Marie Lilleseths vei, Asker 

• Lagt fram forslag til samferdselsstrategi 2022-
2033, som grunnlag for prioritering av fylkesveier, 
kollektivtransport og samferdselsoppgaver. 

• Startet opp arbeidet med å redusere vedlike- 
holdsetterslepet på fylkesveiene.

• Tatt over styringen av regionalt partnerskap for 
landbruk.

• Satt i gang prosjekt for bedre samsvar mellom 
små bedrifters behov for kompetanse og tilbudet 
av kompetansehevende tiltak i distriktskom-
munene i Viken.

• Økt bruk av digitale verktøy med samarbeid-
spartnere i kommunene.

• Åpnet «Vi i Viken», et kunnskapsgrunnlag med 
statistikk og analyseportal for oppfølging av FNs 
bærekraftmål åpent for alle kommuner og andre 
aktører.

• Startet arbeidet med å utvikle bygdemiljøpakker.

• Opprettholdt skolestrukturen i Viken 

4. Klimahandling for et grønnere Viken 

• Sikret utbygging av Fornebubanen og tiltak til 
kollektivtrafikk gjennom handlingsprogram for 
Oslopakke3 og en bedret og mer klimavennlig 
E18-løsning.

• Etablert Klimafond Viken for klimatiltak i hele  
fylket. Klimafondet i 2020 er på 26 millioner.

• Bevilget 12,5 millioner til ladeinfrastruktur til  
sameier og borettslag i hele Viken.

• Lagt fram forslag til Regional planstrategi for  
Viken 2020-2024: «Veien til et bærekraftig 
Viken», som følger opp Agenda 2030 og FNs 
bærekraftmål.

• Etablert prosjektet Klimarådgiving i anskaffelser 
for kommunene i Viken etter modell fra Klima 
Østfold, med støtte fra Klimasats-midler

• Bevilget 2 millioner til energirådgiving til hush-
oldninger i Viken

• Lagt til rette for flere grønne arbeidsplasser, ved å 
legge føringer på utlysninger på næringsområdet.

• Startet miljøfyrtårnsertifisering av alle offentlige 
tannklinikker i Viken

• Forbedrer økologisk tilstand i vann og vassdrag i 
samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og 
sektormyndigheter. Fylkeskommunen bidrar i et 
spleiselag med støtte på 2,3 millioner sammen 
med statlige midler på 3,6 millioner til lokalt  
vannmiljøarbeid.

• Jobbet gjennom bypakkene med å kutte utslipp, 
gi bedre luft, kutte i antall biler i bysentrum og 
styrke kollektiv- og sykkeltilbudet.

• Startet opp arbeidet med en helhetlig transpor-
tanalyse, som kartlegger mulighetene for å løse 
trafikkutfordringene rundt Oslofjorden med  
andre, nye tiltak enn veibygging.

• Satt i gang utredning av hvordan man kan legge 
til rette for flere utslippsfrie fergeruter på  
Oslofjorden.

• Kontinuerlig stilt miljøkrav i kontrakter for drift og 
vedlikehold av veinettet

• Introdusert gjenbruksperspektivet i rådgivningen 
til kommunene om bevaring og bruk av kultur-
minner.

• Styrket arbeidet med “KG 2021 fremtidens  
kunstgressbaner“  for å sikre mer miljøvennlig 
kunstgressbaner med nye samarbeidspartnere.

Klimahandling  
i Viken

Hele Viken i bruk 

3. Ta hele Viken i bruk
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