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Sidetallene henviser til vedleggenes start i dette dokumentet. Hvert vedlegg har egne sidetall.

Fylkestingets behandling av sak 126/2020 i møte den 17.12.2020:
Fylkestingets vedtak 17.12.2020:
1) Ved utskriving av fylkesskatten for 2021 legges til grunn den maksimale skattøren som
vedtas av Stortinget i statsbudsjettet for 2021.
2) Inntekter og netto driftsrammer for rådsområder i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas
slik det framgår av bevilgningsoversikt drift:

Omdisponeringer innenfor det enkelte rådsområde av prinsipiell eller vesentlig betydning,
skal legges frem for fylkestinget.
For budsjettåret 2021 gis fylkesrådet fullmakt til å omfordele budsjettmidler mellom
rådsområdene i henhold til rådsområdenes oppgaver og endringer i disse.

3) Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas slik det framgår av
bevilgningsoversikt investering:

4) Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2021 på inntil 2 072,5 mill. kr, jfr.
kommuneloven §14-15 første ledd. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 25 år. Innenfor
rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle
leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med
årsregnskapet.
5) Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2021, jfr. kommuneloven §
14-15 tredje ledd.
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6) Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik de framkommer i kapitlene for de
enkelte fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i 2021.
7) Styret i Ruter AS fastsetter kollektivsatsene i henhold til gjeldende vedtekter.
Styret i Brakar AS fastsetter kollektivtakster for sitt område innenfor rammen av kommunal
deflator på 2,7 prosent.
Fylkesrådet fastsetter kollektivtakster for Østfold Kollektivtrafikk innenfor rammen av
kommunal deflator på 2,7 prosent.
Eventuelle mindre endringer ut over kommunal deflator kan for Brakar AS og Østfold
Kollektivtrafikk avgjøres av fylkesrådet. For Ruter må slike endringer skje i tråd med
aksjonæravtale inngått mellom eierne.
Fylkesrådet inngår leveranseavtale med Ruter AS og Brakar AS for 2021.
8) Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalgssekretariat og kontrollutvalg vedtas med en
netto driftsutgift på 18,1 mill. kr i 2021.
9) Driftsbudsjett for Viken KollektivTerminaler FKF vedtas slik det framgår av tabellen
nedenfor:

10) Brutto investeringsrammer for Viken KollektivTerminaler FKF vedtas slik det framgår av
tabellen nedenfor:
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11) Følgende nivåer for finansielle måltall for Viken vedtas:
Netto driftsresultat (resultatgrad): 1 prosent
Reservefond: 6 prosent
Gjeldsgrad 64 prosent
Endringer i drifts- og investeringsbudsjettet med kommentarer
Klima- og miljøpakke
Omlegging til fossilfrie kjøretøy prioriteres gjennom følgende tiltak
• Utarbeide og gjennomføre en utskiftingsplan.
• Innføring av flytskjema for valg av kjøretøy og maskiner slik at det ikke blir kjøpt mer
enn nødvendig. Det innføres stopp i innkjøp av fossile kjøretøy og maskiner. Dersom
det ikke finnes fossilfrie alternativer som dekker behovet, skal det leies eller leases
midlertidig.
• Gjennomføre samordningstiltak slik at fylkeskommunens kjøretøy og maskiner blir
benyttet mer optimalt.
• Etablere tilstrekkelig fylle- og ladeinfrastruktur.
Planen for fossilfri virksomhet skal revideres hvert annet år fram mot 2028. Fylkeskommunen
skal søke statlige støtteordninger som Enova og Klimasats for å øke utskiftingstakten. Det
forutsettes at rådsområdene innenfor sine budsjettrammer har grunnfinansiering til sine
utskiftninger, anslagsvis 10-15 mill. kr.
Det etableres en tilskuddspott som skal stimulere til omlegging til fossilfrie maskiner og
kjøretøy i Viken fylkeskommune. Dette skal bidra til å framskynde gjennomføringen av “Plan
for fossilfri virksomhet”. Støtte skal vurderes ut ifra grad av klimanytte (utslippsreduksjon pr.
investert krone).
Omlegging til fossilfrie maskiner og kjøretøy og ladeinfrastruktur legges inn i budsjettet med
10 mill. kr fra og med 2021. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele midlene til tiltak
på de aktuelle rådsområdene.
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Tiltakene i budsjettforliket finansieres ved reduserte overføringer av egenkapital fra
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Likevel er overført nivå av egenkapital i 2021 på
samme nivå som i opprinnelig budsjett for 2020.

Bærekraftige byer og bygder i Viken – styrket samarbeid med kommunene
Stedsutvikling må vektlegge klimavennlige løsninger, bærekraftig arealbruk og utvikling av
attraktive lokalsamfunn. Kommunenes planarbeid må styrkes med sikre på økt bærekraft,
både miljømessig, sosialt og økonomisk. Omstilling til lavutslippsamfunnet skal ikke øke de
sosiale ulikhetene hos innbyggerne i Viken.
Koronapandemien krever oppdatert kunnskap om hvordan vi planlegger og møter
framtidsutfordringene. Løsningene er ikke universelle, men må målrettes og differensieres.
Kommunenes kompetanse og kunnskapsgrunnlag for å planlegge for bærekraftig
samfunnsutvikling skal styrkes.
Bygdemiljøpakkene skal styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og
klimavennlig stedsutvikling.
Det settes av 5 mill. kr fra og med 2021 til bygdemiljøpakker, kommunesamarbeid om klimaog bærekraftsarbeid, grønne byer og tettsteder, samt livskvalitetsprosjekter i Viken.

Utdanningspakke
Lærlinger i Viken fylkeskommune
Viken trenger god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere i årene framover.
Det er forventet at utfordringene på arbeidsmarkedet i forbindelse med den pågående
pandemien vil gjøre det spesielt vanskelig for unge å finne læreplass i 2021. Som en stor
arbeidsgiver og lærebedrift bør vil Viken gjøre en særskilt innsats i denne situasjonen.
I 2021 øker vi antallet fylkeskommunale lærlinger med 15 for å bidra til at flere ungdommer
får fullført utdanning sin. Det settes av 1,5 mill. kr i 2021 og 3 mill. kr fra og med 2022.
Fagfornyelsen
Fagfornyelsen er en reform. Det er en utfordring at regjeringen ikke har fulgt opp denne
reformen med midler. Det er svært krevende for Viken at dette ikke har blitt gjort. Fylkesrådet
vil kartlegge behovet for nye lærebøker og læremateriell ved den enkelte skole i forbindelse
med fagfornyelsen. Fylkesrådet legger fram en sak for fylkestinget med nærmere anslag og
vurderinger når kartleggingen er gjennomført.
Det settes av 5 mill. kr til denne satsingen fra og med 2021.

Samferdselspakke
Østfold kollektivtrafikk
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Budsjettrammen til Østfold kollektivtrafikk økes med 2,4 mill. kr fra og med 2021 for å
reversere forslaget om prisøkning for enkeltbilletter kjøpt i app.

TT-ordningen
TT-ordningen er et tilskudd til transport for innbyggere som på grunn av varig
funksjonsnedsettelse ikke kan reise med annen kollektivtransport. Ny forskrift for TTtransporten behandles i fylkestinget høsten 2020 og skal gjelde for hele Viken.
Fylkesrådet skal arbeide aktivt for at hele Viken skal omfattes av den statlige TT-ordningen.
Det settes av 1 mill. kr til økning av rammen fra og med 2021.

Støtte til Fair Play Bygg - Oslo og omegn
Fair Play Bygg - Oslo og omegn er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
Samarbeidet er finansiert gjennom bevilgninger og donasjoner, blant annet fra Oslo
kommune og Statsbygg. Hensikten er blant annet å sikre en seriøs byggenæring med like
konkurransevilkår.
Det foreslås å avsette 100 000 kroner i årene 2021 og 2022. I forbindelse med evalueringen
av Vikenmodellen om to år vurderes støtten.

Kultur og mangfold
Rammen for kultur og mangfold økes med 2 mill. kr fra og med 2021. Viktigheten av
mangfold, frivillighet og kultur i hele fylket understrekes.
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Finansiering

Tiltakene i budsjettforliket finansieres ved reduserte overføringer av egenkapital fra
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Likevel er overført nivå av egenkapital i 2021 på
samme nivå som i opprinnelig budsjett for 2020.
Vedtatte verbalforslag:
1. Kultur: Fylkestinget ønsker at Viken skal arbeide for at større nasjonale og
internasjonale idrettsarrangement legges til Viken. Dette vil engasjere mange frivillige
og bidra til at Viken er både samskapende og nytenkende, samtidig som det vil være
utstillingsvindu for Viken både nasjonalt og internasjonalt.
2. Finans, administrasjon og klima: Drøfting av bærekraftsmål må gjøres til en del av alle
saker som behandles av fylkesrådet og fylkestinget.
3. Klima- og miljø: Fylkesrådet legger fram “Plan for fossilfri virksomhet innen 2028” for
sluttbehandling i fylkestinget innen 2. tertial 2021. Fylkestinget forutsetter at
fylkesrådet prioriterer og gjennomfører de tiltak som måtte være nødvendige i 2021
og fremover i perioden for å nå vedtatte klimamål.
4. Klima- og miljø: Målet om 10 prosent av fylkeskommunens parkeringsplasser skal tilby
lading for elbiler, skal økes. Det lages en opptrappingsplan med mål og tiltak.
5. Klima- og miljø: Fylkestinget ber om at fylkesrådet innen 2. tertial 2021 legger fram en
plan som vurderer hvordan kollektivtrafikken i Viken skal bli utslippsfri innen 2028.
6. Klima- og miljø: Viken fylkeskommune skal legge fram en anskaffelsesstrategi med
gjenbruk og livsløpsvurderinger som bærende prinsipper.
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7. Klima- og miljø: Viken fylkeskommune skal fokusere på å finne alternativ til fossile
produkter i innkjøp som gir lavt klimafotavtrykk, samt øke gjenbruksgraden og øke
andelen fossilfrie materialer som kjøpes inn.
8. Klima- og miljø: I arbeidet med strategi for energibruk skal bruk av solceller på
eksisterende bygg vurderes.
9. Klima- og miljø: Fylkestinget ber om at fylkesrådet utreder bruk av intelligent belysning
og tiltak for å begrense lysforurensning fra våre virksomheter og langs våre fylkesveier.
Hensynet til sikkerhet og trygghet for brukere, innbyggere og trafikanter skal ivaretas.
10. Klima- og miljø: Klima- og miljøtilpasninger i bygg: Behovet for nødvendige klima- og
miljøtilpasninger skal utredes i forbindelse med investeringsplaner og hensyntas ved
gjennomføring av nye bygg.
11. Klima- og miljø: Drift og skjøtsel av skog Fylkestinget ber fylkesrådet om at skog som
fylkeskommunen eier skal driftes bærekraftig og skje i respekt for biologisk mangfold,
blant annet gjennom bruk av plukkhogst, samt tilrettelegge for friluftsliv og
rekreasjonsverdier som del av fylkets satsing på folkehelse og opplevelsesnæring.
12. Utdanning: Kartlegging utstyr: Fylkestinget ber fylkesrådet kartlegge behovet for
oppdatert utstyrspark i de videregående skolene i Viken. Kartleggingen legges fram for
fylkestinget.
13. Utdanning: Kvalitet på digital opplæring: Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake
med en sak om hvilke muligheter fylkeskommunen har for å tilby opplæring digitalt og
hvordan fylkeskommunen kan utvikle kvaliteten på digital opplæring framover. Saken
sees i sammenheng med framtidige behov for å bygge ut videregående skoler i Viken.
14. Utdanning: Finansieringsmodell videregående skoler: Fylkestinget ber fylkesrådet
utvikle en felles finansieringsmodell som sikrer nødvending grunnfinansiering for de
videregående skolene som sørger for gode skoler i hele fylket, reduserer sosiale
forskjeller og bidrar til en tillitsreform i Viken. Denne modellen skal sikre
forutsigbarhet for skolene, bygge på objektive kriterier og gjenspeile skolenes
kostnadsnivå. I arbeidet med modellen skal man kritisk gjennomgå dagens
finansieringsmodeller. Fylkesrådet skal sikre bred medvirkning i arbeidet med
modellen.
15. Samferdsel: Transport på fjord: Fylkestinget ber fylkesrådet ha en offensiv satsing for
transport på fjorden og gjøre all fergetransport i Viken fossilfri innen 2024.
16. Samferdsel: Gang – og sykkelveier: Fylkestinget ber om at handlingsprogram for
samferdsel 2022-2025 har en stor satsing på utbygging av nye gang- og sykkelveier, og
et bredt spekter av virkemidler for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for
gående og syklende langs fylkesveinettet. Viken fylkeskommune skal være et
nytenkende foregangsfylke for myke trafikanter, og i arbeidet skal det ses på alle typer
tiltak, fra skilting/merking, til smarte måter å gi syklister rang ved deling av vei, bruk av
smett og snarveier, innovasjoner som for eksempel flytende sykkelveier, rød maling og
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kreativ arealutnyttelse ved etablering av bygging av nye gang- og sykkelveier. Det er
viktig at flere kan sykle hele året. Derfor er god vinterdriftsstandard på gang- og
sykkelveier avgjørende. Fylkestinget ber fylkesrådet om at når nye driftskontrakter
inngås skal dette prioriteres.
17. Samferdsel: Smart trafikkstyring for bedre kollektivfremkommelighet: Fylkestinget ber
om at det gjennomføres prøveprosjekt for smart trafikkstyring for bedre
kollektivfremkommelighet.
18. Øvrige satsinger: Post korona: Fylkestinget ber fylkesrådet utrede hvordan
postkorona-samfunnet vil påvirke våre innbyggeres livskvalitet, arbeidslivet og
infrastruktur. Utredningen skal vurdere hvordan fylkeskommunen kan støtte opp om
en utvikling av postkorona-samfunnet. Fylkestinget holdes informert underveis i
utredningsarbeidet. Arbeidet er en del av oppfølgingen av planstrategien og nytt
regionalt planverk. Fylkeskommunen vil selv legge til rette for fjernarbeid, i form av
fleksible og digitale arbeidsformer og bruke erfaringene fra koronaperioden i videre
utvikling av organisasjonen og ved planer om framtidige kontorbygg. Det er viktig med
nærhet mellom arbeid, utdanning og bolig for å redusere transportbehov og
klimautslipp.
19. Øvrige satsinger: Tannhelse: I arbeidet med ny tannhelseplan skal det legges vekt på
forebyggende arbeid for å skape gode vaner gjennom hele livet og forhindre
tannsykdom. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere en oppfølgingsordning der unge
voksne som ikke lenger har rett til gratis tannbehandling får en påminnelse om at de
må bestille time hos tannlege.
20. Øvrige satsinger: Dyrevelferd: Fylkestinget ber fylkesrådet å arbeide for å bedre
dyrevelferden, for eksempel i relevante planer og saker og sammen med
partnerskapet i landbruket.
21. Øvrige satsinger: Arealregnskap: Samfunnets arealbruk påvirker både jordbruket og
det biologiske mangfoldet. Det er mye som taler for et system der man sikrer
erstatningsarealer dersom det viser seg nødvendig å endre arealbruken.
Arealnøytralitet skal på den annen side ikke føre til at utkantkommuner mister
utviklingsmuligheter på bekostning av vekstkommuner. Fylkestinget ber fylkesrådet
vurdere arealnøytralitet som virkemiddel i arealregnskapet.
22. Øvrige satsinger: Lønnspolitikk: Fylkestinget er bekymret for økende lønnsgap og
ulikheter i samfunnet generelt og vil be fylkesrådet bidra til å redusere ulikhet
gjennom lønnsforhandlingene i Viken. Fylkestinget mener lavtlønnsgrupper bør
prioriteres i lønnsforhandlingene. Reduserte forskjeller mellom grupper av ansatte og
lønnsharmonisering vil bidra til et godt arbeidsmiljø i Viken.
23. Utdanning: Det er stort behov for at flere unge velger yrkesfag og får fagbrev. Et tett
samarbeid med arbeidslivet er avgjørende i denne forbindelse. Fylkestinget ber
fylkesrådet se på muligheten for å knytte utdanning og næring tettere sammen,
gjennom blant annet å legge mer av opplæringen ut i bedrift, slik det blant annet er
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gjort i Kongsberg. Dette vurderes også i forbindelse med den varslede saken om
skoleinvesteringer.
24. Klima og miljø: Fylkestinget viser til at fylkesrådet jobber med å utvikle klimaregnskap
med både indirekte og direkte utslipp for året 2020. Basert på klimaregnskapet
utarbeides det også klimabudsjett for 2022-2025, både for direkte og indirekte utslipp.
Klimabudsjettet legges fram i «Årsbudsjett 2022» og økonomiplan «2022-2025». Det
er et mål at klimaregnskap og klimabudsjett på sikt skal omhandle hele
Vikensamfunnet.
25. Klima og miljø: Viken fylkeskommune skal bli fri for engangsplast så langt det er mulig.
I tilfeller der engangsplast er nødvendig skal man etterstrebe bruk av klima- og
miljøvennlige plasttyper.
26. Utdanning: Fylkestinget ber fylkesrådet legge fram en oversikt over midler fra
Stortinget til fagfornyelsen i fylkeskommunen.
27. Klima og miljø: Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp arbeidet med miljøstyring og
miljøfyrtårnsertifisering, herunder innføre kildesortering på alle fylkeskommunale
virksomheter. Det er et mål at kildesortering er på plass på alle virksomheter ila 2021.
28. Utdanning: Fylkestinget ber fylkesrådet bidra til å sikre at fagskolen kan videreføre og
utvikle et godt studietilbud spesielt i en situasjon med høy arbeidsledighet.
29. Klima og miljø: Fylkestinget ber fylkesrådet åpne opp for et samarbeid og dialog med
de kommunale eierne av havnene i Viken, for at de skal bli fossilfrie innen 2030. Dette
vurderes også i forbindelse med arbeidet med regional plan for areal og mobilitet.

Oversendelsesforslag
1. Fylkesrådet bes legge fram et naturbudsjett
2. Viken skal lede an i et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i Viken om
håndtering av massene fra de store infrastrukturprosjektene på tvers av
kommunegrensene og de gamle fylkesgrensene.
3. Myke trafikanter: Viken skal søke å premiere kommuner som evner å prioritere myke
trafikanter; ved å lage bilfrie soner, sykkel- og gangeprioriterte kryss, og sykkel- og
kollektivprioritering av gamle bilveier og jernbanetraseer.
4. Fylkeskommunale energiselskaper og foretak: Viken skal som eier i vindkraftselskap
stille krav om lokal tilslutning til vindkraftutbygninger der selskap vi har eierinteresser i
deltar, og følge opp at disse kravene etterfølges.
5. Næring: Fylkestinget ber fylkesrådet fremme en sak som viser hvordan Viken kan
tilrettelegge for kortreist mat, og styrking av landbrukets inntjeningsevne ved å legge
til rette for gårdsutsalg.
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6. Næring: Fylkestinget ber fylkesrådet fremme en sak om økt bruk av gårdsslakteri for å
styrke dyrevelferd og legge til rette for kortreist mat.
7. Plan: Viken fylkeskommune skal ta initiativ til etablering av kunnskapsnettverk for
kommunenes planmedarbeidere. Formålet er å etablere et uformelt forum for
erfaringsutveksling og å øke medarbeidernes kunnskap om fylkeskommunale planer
og strategier som grunnlag for det kommunale planarbeidet.
8. Plan: En fokusert og synlig forvaltning av eiendomsmassen er helt nødvendig dersom
fylket skal lykkes med det grønne skifte. Manglede vedlikehold er dårlig for klima og
mennesker som oppholder seg i Viken fylkeskommunes bygninger. Det fremmes en
egen sak om hvordan fylket kan intensivere vedlikeholdet.
9. Plan: Fylkestinget ber fylkesrådet legge frem en sak med et oppdatert
kunnskapsgrunnlag over Vikens myrer, som viser hvor bevaring av myr er i potensiell
konflikt med planlagt samfunnsutvikling (vei eller annen infrastruktur), og hvilke
strategier fylkesrådet har, eller vil utarbeide, for å håndtere denne utfordringen. Dette
kunnskapsgrunnlaget skal være lett tilgjengelig informasjon for utbyggere og andre.
10. Kultur: Mange korps og kor har under pandemien mistet den faste inntjeningen
gjennom blant annet loppemarked som ikke gjennomføres. Fylkestinget ber om at
Viken ikke krever husleie fra berørte organisasjoner så lenge pandemien stopper
inntektsgivende aktivitet. Kostnaden tas innenfor budsjettet til den enkelte
virksomhet. Dersom Viken får tilført ekstra korona-midler tilbakeføres kostnadene til
virksomhetene.
11. Kultur: Bygningsmassen i videregående skoler er en stor ressurs som bør være i
samfunnsgagnlig bruk også utenfor skoletiden. Bygningene må stå til disposisjon for
kultur, idrett, frivillighet og nærmiljø på kvelder, i helger og ferier. Fylkestinget ber
derfor om en sak som belyser muligheter for utvidet bruk av skolene. Det må vurderes
om fysisk tilgang til bygningene kan utvikles som digitale løsninger samtidig som nye
skoler må legges til rette for slik sambruk. For å få dette kostnadseffektivt må det
vurderes bruk av frivillige til tilsynsvakter, renhold mm. Som eksempel kan nevnes at
frivillighetsleder får elektronisk tilgang til et avgrenset område gjennom en app eller
telefonkode. En slik løsning avvikler nøkkelbruk, og gir samtidig full oversikt over hvilke
ansvarspersoner som har tilgang. «Tilsynsvakt» og renhold kan for eksempel løses på
dugnad
12. Finans, administrasjon og klima: Varslet bærekraftsrapportering må omfatte hele
Viken-samfunnet innen 2022.
13. Finans, administrasjon og klima: Ha som forutsetning at nye fylkeskommunale bygg
minimum skal tilfredsstille kravene til nullutslippsbygg.
14. Næring: Fylkesrådet bes legge frem i løpet av første halvår en ny anskaffelsesstrategi,
med retningslinjer for innkjøp i Viken. Anskaffelsesstrategien må fokusere på
innovative løsninger og prioriterer bedrifter som satser lokalt på forskning, utvikling og
sysselsettingsvekst. Det er viktig at strategien bidrar til å utelukke useriøse
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leverandører samtidig som den også åpner for at små- og mellomstore bedrifter kan
delta som produkt- og tjenesteleverandører i anbudssammenheng, ikke minst overfor
Viken fylkeskommune.
15. Samferdsel: Fylkesrådet, i samarbeid med kollektivselskapene og Statens Vegvesen,
bes gjøre en gjennomgang av samtlige faste busstopp i Viken og gradere dem ut fra
trafikksikkerhetsmessige hensyn. Gjennomgangen skal legges til grunn for videre
oppgraderinger av busstopp.
16. Samferdsel: Alle faste busstopp med over gjennomsnittlig trafikk, eller som er sentralt
plassert ved naturlige knutepunkt som skoler, helseinstitusjoner og handlesentre, skal
på sikt utstyres med busskur med tak og digitale informasjonstavler. Fylkesrådet bes
utarbeide en handlingsplan i samarbeid med kollektivselskapene i Viken og Statens
Vegvesen.
17. Samferdsel: Fylkestinget ber fylkesrådet starte arbeidet med å innføre et helhetlig,
felles billettsystem i Viken og Oslo med sanntid. Billettsystemet må inneholde en
løsning for å kunne reise gjennom hele Viken og Oslo på én billett, uavhengig av
kollektivt transportmiddel.
18. Samferdsel: Fylkestinget innlemmer Lunner og Jevnaker i Brakar og Ruters
kollektivselskaper – og sonesystem så snart som mulig.
19. Samferdsel: Fylkestinget ber fylkesrådet om en oversikt over i hvilken grad de har
benyttet seg av muligheten for forenklede standarder for bygging av gang – og
sykkelvei samt innfartsparkeringer, for å øke utbyggingstakten til en lavere kostnad.
Det utarbeides en oversikt over hvilke prosjekter som kan realiseres ved en slik
utbygging i fremtiden, samt økonomiske konsekvenser.
20. Samferdsel: Fylkestinget ber fylkesrådet prioritere trygge skoleveier og barnas
sikkerhet i all samferdselsplanlegging og ved prioritering av hvilke gang- og sykkelveier
som skal bygges eller utbedres.
21. Samferdsel: Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere en ordning der gratis skoleskyss
erstattes med et rabattert ungdomskort dersom brukeren ønsker det.
22. Utdanning: Fylkesrådet bes legge frem en strategi for å videreføre satsingen på Ungt
Entreprenørskap og Ung Invest i hele fylket, og arbeide for utvikling av
entreprenørskap og nyskaping som obligatorisk skoletilbud. En del av strategien skal
være at man inngår en forutsigbar samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap i
Viken, hvor man sikrer en styrking av start-up kompetanse ved Vikens
utdanningsinstitusjoner, inkludert voksenopplæringen.
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Merknader
Merknader fremsatt i komité for plan
NR

Flertallsmerknader

Støttes av

1

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, SV, H, V, Frp, KrF, PP,
FNB og 2 uavhengige representanter mener at psykisk helse er
en viktig del av folkehelsa. Unges psykiske helse er under press,
og spesielt i forbindelse med koronasituasjonen. Det er viktig at
Viken nå setter fokus på psykisk helse og forebyggende tiltak i sitt
folkehelsearbeid. Dette kan gjøres gjennom tettere samarbeid
med aktører innenfor dette feltet, for eksempel Mental Helse
Norge.

84 representanter
– flertall – står
bak merknaden

2

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, SV, V, H, Frp, KrF, PP,
FNB og 2 uavhengige representanter mener at Viken skal som
eier og forvalter av 5500 km. fylkesvei, bidra til biologisk
mangfold og et innsektvennlig miljø gjennom riktig valg av
frøblandinger i tilsåing og tilpassing av kantslått langs
fylkesveiene.

84 representanter
– flertall – står
bak merknaden

3

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, SV, H, V, KrF, PP og 2
uavhengige representanter mener at i folkehelsearbeidet blant
barn og unge skal målet om en times fysisk aktivitet i skoletiden
hver dag prioriteres. Viken skal følge opp Stortingets mål om
dette gjennom egne tiltak og gjennom et påvirkningsarbeid
overfor statlige myndigheter for at de nasjonale målene følges
opp gjennom statlige midler til kommunene og
fylkeskommunene.

75 representanter
– flertall – står
bak merknaden

Forebyggende helsearbeid for og blant barn og unge skjer hver
dag i frivillige organisasjoner. Norsk idrett og friluftsliv er sentrale
aktører og Viken skal bidra til å styrke lokale partnerskap for å
oppnå ytterligere involvering og effekt.
4

Fylkestingets medlemmer fra H, MDG, SP, Frp, V, SV, KrF, PP,
FNB og 2 uavhengige representanter mener at universell
utforming må bidra til at alle innbyggere kan delta aktivt
uavhengig av funksjonsevne. Målet må være å bruke
livsløpsstandard, innenfor flere områder enn bare arkitektur og
tjenesteproduksjon. I dagens samfunn er det å tilrettelegge for
gode IKT løsninger slik at alle kan være deltakere i
samfunnsplanleggingen av stor viktighet. Representantene mener
derfor at det i enda større grad må fokuseres på medvirkning og
demokrati gjennom bedre løsninger innen nettbasert
formidlingsformer. Representantene ber fylkesrådet se til f.eks.
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62 representanter
– flertall - står bak
merknaden
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Estland for å få inspirasjon til å utvikle et konsept slik som f.eks.
«Sannhetens tre».
5

Fylkestingets medlemmer fra V, H, Sp, SV, MDG, Frp, PP, FNB,
KrF og 2 uavhengige representanter mener Viken
fylkeskommune som ledd i arbeidet med forebyggende
folkehelsearbeid og integrering må prioritere
lavterskeltilbud. Viken skal tilrettelegge for det enkle friluftsliv og
nærferietiltak gjennom tilskudd til merking og vedlikehold av stier
og i samarbeid med friluftsorganisasjonene vurdere tilsvarende
dagsturhyttetilbud som de har hatt suksess med i Rogaland og
Vestland fylker.

62 representanter
– flertall – står
bak merknaden

6

Fylkestingets medlemmer fra H, MDG, Frp, Sp, SV, V, KrF, PP og
2 uavhengige representanter mener at alle innbyggere, uansett
alder må sikres god tilgang på frilufts- og naturopplevelser og
felles møteplasser som en del av det forebyggende helsearbeidet.
Fylkesrådet bes legge dette inn som mål.

61 representanter
– flertall - står bak
merknaden

7

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, SV, V, KrF, PP, FNB
54 representanter
og 2 uavhengige representanter bemerker at Viken
– flertall – står
fylkeskommune skal i partnerskap med kommunene bidra til gode bak merknaden
planprosesser som skaper grunnlag for utvikling i alle deler av
fylket. Etablering av ordningen med bygdepakker er viktige i
denne sammenheng, for å skape bolyst og trivelige lokalsamfunn i
hele fylket. Planarbeidet i Viken skal bidra til en bedre balanse i
folketallsutviklingen mellom kommuner og regioner i
Vikensamfunnet. Bygdepakker skal stimulere til en positiv
arbeidsplassutvikling og attraktive lokalsamfunn gjennom
desentralisering av tjenester og kulturtilbud.

8

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, SV, V, KrF, PP og 2
uavhengige representanter viser til årsbudsjett 2021 og kapittel
11 plan, klima og miljø. Disse medlemmene støtter måla i regional
planstrategi «Veien til et bærekraftig Viken, regional planstrategi
2020-2024» og de seks innsatsområda.

53 representanter
– flertall – står
bak merknaden

Disse medlemmene støtter at arbeidet med de tre nye regionale
planene starter opp i 2021;

• Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
• Kompetanse og verdiskaping
• Areal og mobilitet
9

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, SV, V, KrF og 2
uavhengige representanter vil understreke viktigheten av å ta
vare på og øke det biologiske mangfoldet i Viken. For å få dette til
må det gjøres mer for å reparere og restaurere ødelagt natur og
viktige naturtyper samt begrense nedbygging av
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52 representanter
– flertall – står
bak merknaden

14

naturmangfoldet. I dette arbeidet er det avgjørende at Vikens
prioriteringer bidrar til å utvide og beskytte insekters og småkryps
habitater og livsgrunnlag.
10

Fylkestingets medlemmer fra H, MDG, Sp, V, SV, KrF, PP og FNB
mener at det er en god offentlig investering å satse på
helsefremmede tiltak for å redusere risikoen for at folk blir syke,
både fysisk og psykisk. Representanter legger stor vekt på at
folkehelse må omfatte alle faser av livet. Representantene mener
at det er et godt folkehelsetiltak å få flest mulig elever til å
fullføre videregående opplæring. For å nå dette målet må
fylkesrådet arbeide med å hjelpe unge som sliter psykisk og
arbeide iherdig med at nullvisjon mot selvmord, blir oppfylt.

52 representanter
– flertall - står bak
merknaden

11

Fylkestingets medlemmer fra H, MDG, Sp, V, KrF, PP og 2
uavhengige representanter mener at det er like viktig at det
satses på livsglede og helsefremmede sykehjem og
omsorgsboliger som det er å satse på helsefremmede barnehager
og skoler. For representantene er det viktig at Viken fremstår som
et godt fylke å bo i uansett hvilken fase man er i livet. Det å satse
på tiltak innenfor eldreomsorgen som kan bidra til en hverdag
med opplevelser og gleder er god folkehelse. Fylkesrådet bes
innarbeide livsglede og helsefremmede sykehjem og
omsorgsboliger som målekriterier.

49 representanter
– flertall - står bak
merknaden

Mindretallsmerknader

Støttet av:

12

Fylkestingets medlemmer fra V, H, MDG, SV, KrF, PP og 2
41 representanter
uavhengige representanter viser til at fylkeskommunen har et
– mindretall – står
overordnet ansvar for regional planlegging og koordinering av
bak merknaden
planvirksomhet i Viken. Det vises samtidig til at Viken er et av de
områdene, ikke bare i Norge, men i Europa og verden der flest
ulike naturtyper møtes. Dette gir et helt unikt biologisk mangfold
og det påhviler oss et stort ansvar å forvalte disse verdiene. Viken
skal derfor, i tillegg til et arbeidet med et klimabudsjett og
klimaregnskap, starte et arbeid med å lage et mer fullstendig
miljø- og ressursregnskap med tilhørende budsjett innenfor alle
de områder som inngår i innrapporteringen til miljøstatus Norge
(p.t. artsmangfold, naturtyper og arealbruk, miljøgifter, avfall,
klima, stråling, kulturminner, friluftsliv, forurensning og støy, vann
og vannkvalitet, kystsone) for fremleggelse til politisk behandling i
hver periode.

13

Fylkestingets medlemmer fra H, Sp, V, KrF og PP mener at hvis
Viken fylkeskommune skal bli fossilfri innen 2028 så må Viken vise
vei. Innenfor transport og industri mener disse representantene
at Hydrogen vil være et viktig bidrag på veien mot
lavutslippssamfunnet. Fylket skal øke utbyggingstakten for ladeinfrastruktur og fossilfrie fyllestasjoner. Det bør jobbe for at Viken

Dokumentet er elektronisk godkjent

40 representanter
– mindretall - står
bak merknaden.

15

bli et foregangsfylke for Hydrogen. Hydrogen er en energibærer
som kan bidra til å redusere utslipp og til å skape verdier for
næringslivet i Viken.
14

Fylkestingets medlemmer fra Frp konstaterer at FNs klimamål
også gjennomsyrer dette rådsområdet.
Disse medlemmer mener mange av FNs bærekraftsmål er gode,
men minner samtidig på at det er store forskjeller i verden, og at
ikke alle målene er like relevante for hverken Norge eller Viken
fylkeskommune.

8 representanter
– mindretall - står
bak merknaden

Disse medlemmer mener et overordnet mål for må være å gjøre
hverdagen enklere for folk flest i Viken. Politikere er folkets
tjenere, ikke dets herrer. Utvikling, vekst og vekst og velstand
skjer oftest ikke på grunn av politiske planer, men på tross av
dem.
Disse medlemmer mener at dersom man overhodet skal klare å få
gjennomslag for noe av FNs bærekraftmål så er nøkkelen
utdanning og arbeid. Utdanning, stoppe frafallet i skolen, og
tilrettelegge for etablering av nye - og utvikling av eksisterende arbeidsplasser må få et sterkt fokus. Ser man på distriktene så er
transporttjenester en forutsetning for økonomisk vekst.
Infrastruktur og samferdsel må derfor også prioriteres høyt i
planstrategien dersom man skal ha håp om å oppnå
bærekraftmålene.
I denne sammenheng minner derfor disse medlemmer om at Kina
økte utslippene av CO2 med 4,7 prosent i 2018, en økning på 462
millioner tonn. Norges totale utslipp er 53 millioner tonn pr. år,
for å sette det hele litt i perspektiv. Kinas økning på ett år tilsvarer
omtrent det totale utslippet fra Norge, Danmark og Storbritannia
til sammen. Om vi legger hele Europa brakk, så vil det gi en
samlet CO2-reduksjon som er langt mindre enn det Kina øker
frem mot 2030.
Disse medlemmer er enige i at fakta er viktige i alle debatter.
Disse medlemmer finner derfor grunn til å minne om at klodens
samlede utslipp av CO2 årlig er 780 gigatonn, og at mennesker
bidrar med ytterligere 37 gigatonn på toppen. Av dette siste
bidrar den norske befolkningen med fattige 1,2 promille. Landets
bidrag dersom man stenger ned alt er da i praksis null. Vikens
bidrag blir om mulig enda mer neglisjerbart.
Disse medlemmer minner også om FNs IPCC og Parisavtalens
kamp-program mot økt CO2. Dette vil koste verdens befolkning
minst 900 000 milliarder kroner frem til år 2100. I beste fall vil det
forhindre en temperaturøkning på 0,17 grader.
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Disse medlemmer viser nok en gang til fakta, og viser til at vår
tidsalder, Holocen, er en av Jordas fineste og mest stabile med et
fall i omkomne pga. ekstremvær på 98% de siste 100 år.
Fakta er også at vi har praktisk talt ingen havstigning, det er
befolkningsvekst på Stillehavsøyene, Operaen i Oslo har ikke
«druknet», CO2- nivået er gunstig for plantevekst og
matproduksjon. Norsk skog er tredoblet på 90 år og
matproduksjonen i verden rekker til 12 milliarder som enkelt kan
økes.
Menneskeskapt CO2 utgjør faktisk bare 0,117% av klimagassene
og klima styres av de øvrige 99,883% klimagasser, sola med
erupsjoner, solflekker, kosmisk stråling, vindsystemer, jervinder,
havstrømmer, 500 aktive vulkaner, ca. 30 000 undersjøiske
vulkaner og spjeld som spyr ut hydrogensulfid, svovel, CO2 i ikke
kartlagte mengder.
Disse medlemmer mener derfor at i stedet for et ensidig fokus på
klima og miljøtiltak som ikke har noen effekt på målet, skal Viken
fylkeskommune konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, og
redusere sin aktivitet innenfor rammen av lovpålagte oppgaver til
det minimale.
Disse medlemmer finner også grunn til å påpeke at rådsområdets
måloppnåelse i rådets innstilling er angitt til først og fremst å
kunne følges opp gjennom aktivitetsmål, framfor konkrete
resultatmål i form av nøkkeltall. Dette er lite tilfredsstillende bruk
av skattemidler.

Merknader fremsatt i komité for kultur

Nr

Flertallsmerknader

Støttes av

15

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, Sp, FrP, MDG, Rødt, PP,
SV, KrF, V, FNB og 2 uavhengige representanter legger stor
vekt på at muligheten til å delta i kulturopplevelser bidrar til å
utvikle oss som mennesker, skaper identitet og tilhørighet, og
er en viktig forutsetning for ytringsfrihet. I Viken, som
kjennetegnes både av viktige tradisjoner innenfor eksisterende
kulturuttrykk og stor tilflytting som skaper behov for lokal
integrering, blir det svært viktig å legge til rette for utvikling av
kulturlivet.

Et enstemmig
fylkesting står bak
merknaden

Dokumentet er elektronisk godkjent

17

Fylkestingets medlemmer vil derfor at Viken fylkeskommune
skal være en aktiv støttespiller for kultursatsninger i hele fylket
og bidra til at både profesjonelle og frivillige aktører får gode
rammevilkår for å videreutvikle et fritt kulturliv. Disse
medlemmene i fylkestinget legger stor vekt på talentutvikling,
publikumsutvikling og utvikling av kulturnæringer for å gi
mulighet til et vitalt og engasjerende kulturliv med god
forankring i befolkningen i Viken.
Fylkestingets medlemmer ønsker derfor at fylkeskommunen
utvikler sine ordninger for unge talenter innen dans, musikk og
teater til å være et reelt tilbud til ungdom i hele fylket. Det er
viktig også for å styrke bredden i regionens kulturtilbud og vil
kunne bidra til rekruttering, publikumutvikling og med det også
kulturnæringer. Fylkestingets medlemmer er av den oppfatning
at det ligger betydelige synergier i å gi fylkets forskjellige
kulturaktører gode muligheter for å samarbeide seg i mellom
og med talentsatsningene. Det vil være med på å utvikle
kulturlivet og skape identitet og tilhørighet i fylket vårt.
16

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, Sp, FrP, MDG, Rødt, PP,
SV, V, KrF, FNB og 2 uavhengige representanter mener det er
viktig å anerkjenne det store dugnadsarbeidet som legges ned
hver dag i frivilligheten og ikke minst i idretten. Gjennom
frivillig innsats oppnår man sosial tillit, inkludering og
hverdagsintegrering. På grunn av Covid 19 – pandemien og
innføring av bestemmelser for å hindre smitte, har frivilligheten
i fylket fått en vanskeligere hverdag. Det er derfor viktig at
fylkeskommunen, der den kan, legger til rette for tiltak som
gjør hverdagen enklere for frivillige organisasjoner.

Et enstemmig
fylkesting står bak
merknaden

17

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, FrP, MDG, Rødt, PP, V,
SV, KrF, FNB og 2 uavhengige representanter ber Fylkesrådet
legge til rette for at ungdomsappen Bizzy utvikles til å omfatte
Østfold og Akershus i tillegg at den allerede er på plass i
Buskerud.

Et enstemmig
fylkesting står bak
merknaden

18

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, H, FrP, MDG, Rødt, PP,
SV, V, KrF, FNB og 2 uavhengige representanter mener at
fylkeskommunen sammen med museene bør utvikle den
kommersielle driften gjennom reiselivssatsing og annen
næringsvirksomhet, både fordi det er viktig å styrke
inntjeningen og for å øke besøket til fylkets viktige
kulturinstitusjoner.

Et enstemmig
fylkesting står bak
merknaden

19

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, H, FrP, MDG, Rødt, PP, V,
SV, KrF, FNB og 2 uavhengige representanter mener Viken
fartøyvernsenter er et viktig tiltak på kulturarvområdet og ber

Et enstemmig
fylkesting står bak
merknaden
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Fylkesrådet å følge opp arbeidet med å etablere Viken
fartøyvernsenter i 2021.
Fylkestingets medlemmer vil videre peke på at de overførte
kulturarvoppgavene fra Riksantikvaren til fylkeskommunene er
underfinansierte og vil henstille til både Fylkesrådet og
Fylkestinget om å påvirke statlige myndigheter for å få øket
denne potten.
20

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, H, FrP, MDG, Rødt, PP,
SV, KrF, V og 2 uavhengige representanter har merket seg at
Viken har fått en mindre spillemiddelandel etter
fylkessammenslåingen. Mange omsøkte tiltak i hele Viken har
derfor allerede fått utsatt bevilgning og utbetaling av
spillemidler. Dette er bekymringsfullt for den løpende
finansieringen av utbyggingen av idretts- og nærmiljøanlegg.
Disse medlemmene ber derfor Fylkesrådet om å jobbe for å
endre fordelingsnøkkelen så raskt som mulig.

86 representanter
– flertall – står
bak merknaden

21

Fylkestingets medlemmer fra Rødt, Ap, H, Sp, FrP, MDG, PP,
SV, KrF, V og 2 uavhengige representanter mener at
bibliotekene har en helt sentral rolle som møteplasser i
Vikensamfunnet. I den forbindelse er det viktig at bibliotekene
fortsetter å være tilgjengelige for alle innbyggere, uansett
alder, bakgrunn og størrelse på lommebok. Bibliotekenes rolle
som møteplasser, formidlere av kunnskap og utviklere av kritisk
tenkning må også innebære å legge til rette for arenaer for
samfunnsdebatt.

86 representanter
– flertall – står
bak merknaden

22

Fylkestingets medlemmer fra Rødt, Ap, H, Sp, FrP, MDG, PP,
SV, KrF, V og 2 uavhengige representanter ser at Viken er et
mangfoldig fylke med kulturminner av svært høy egenverdi. En
stor oppgave vil være å ta vare på kulturminnene for
kommende generasjoner og det er i den sammenheng
utfordrende at det ikke finnes en eksisterende oversikt over
vedlikeholdsetterslepet på kulturminner.

86 representanter
– flertall – står
bak merknaden

23

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, FrP, MDG, Rødt, PP,
SV, KrF, V og 2 uavhengige representanter mener det er viktig
å stimulere til økt friluftsliv for Vikens innbyggere. I en tid hvor
korona har skapt en unntakstilstand er det ekstra viktig å kunne
bruke naturen som rekreasjon. Disse medlemmene ber derfor
om at Fylkesrådet trapper opp arbeidet med å skilte stier i
samarbeid med lokale lag og foreninger, samt DNT.

86 representanter
– flertall – står
bak merknaden

24

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Høyre, Sp, FrP, MDG, Rødt,
PP, SV, KrF, V og 2 uavhengige representanter mener det er
viktig at fylkeskommunale bygg, ikke minst flerbrukshaller og
gymsaler, i større grad er tilgjengelige for frivillige lag og
foreninger utenfor skolenes åpningstid, og ber derfor

86 representanter
– flertall – står
bak merknaden
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Fylkesrådet legge frem en sak om hvordan dette kan
gjennomføres.
Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, FrP, MDG, Rødt, PP,
SV, FNB, KrF, V og 2 uavhengige representanter vil peke på at
Haldenvassdragets Kanalselskap, som er deleid av Viken
fylkeskommune, har en viktig oppgave med å forvalte og drifte
kulturminnet Haldenkanalen. Disse medlemmene mener derfor
at Haldenkanalen bør kommer inn under støtteordninger på
statsbudsjettet på nivå med tilsvarende ordninger som for
Telemarkskanalen.

Del 1: Et
enstemmig
fylkesting står bak
del 1 av
merknaden

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, Rødt, PP, SV, V og 2
uavhengige representanter mener videre at det er viktig for
selskapet at de får forutsigbare bevilgninger. Fylkeskommunen
må derfor som prinsipp bevilge i sum like mye som de 4 andre
eierkommunene gjør til sammen. Dette gjelder også kjøp av
kanaltjenester.

Del 2: 54
representanter –
flertall – står bak
merknaden

26

Fylkestingets medlemmer fra Rødt, Ap, H, Sp, FrP, PP, SV, KrF,
V, FNB og 2 uavhengige representanter mener at universell
utforming må sees i sammenheng med alle samfunnsoppgaver
som Viken har ansvaret for. Disse medlemmene mener det er
alvorlig at mange mennesker med funksjonsnedsettelser ikke
får glede av å oppleve friluftsområder og kulturminner fordi de
ikke er universelt tilrettelagte.

80 representanter
– flertall – står
bak merknaden

27

Fylkestingets medlemmer fra MDG, Ap, H, Sp, Rødt, PP, SV,
KrF, V og 2 uavhengige representanter ber Fylkesrådet legge
frem en sak om felles utsmykkingsordning for fylkeskommunale
bygge og innkjøp av kunst i fylkeskommunal regi.

78 representanter
– flertall – står
bak merknaden

28

Fylkestingets medlemmer fra MDG, Ap, Sp, Rødt, PP, SV og 2
uavhengige representanter mener fylkeskommunen må støtte
opp kunstnerdrevne atelierfellesskap og produksjonslokaler,
slik som Strømsø atelierhus.

51 representanter
– flertall – står
bak merknaden

29

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, Rødt, PP, SV og 2
uavhengige representanter ser at den mest aktuelle tomta for
en eventuell bygging av idrettshall ved Vestby videregående
skole, er den gamle grusbanen på nordsiden av skolen. Denne
tomta tilhører i dag Vestby kommune. Det har tidligere vært
arbeidet med et makeskifte der det byttes eierskap til denne
tomta mot en annen tomt som Viken i dag eier på sørsiden av
skolen. Tomta Viken i dag eier er mindre egnet til å bygge en
idrettshall på i fremtiden. Parallelt ble det jobbet med en felles
finansiering mellom Vestby kommune og Akershus i sin tid.
Dialogen stoppet opp på administrativt nivå, men kommunen
har fortsatt et gjeldende vedtak i kommunestyret om å jobbe
for dette. Uavhengig av finansiering og planer for realisering, av

44 representanter
– flertall – står
bak merknaden

25
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idrettshallen, frem i tid burde arbeidet med å få til selve
makeskifte av tomtene gjenopptas. Disse medlemmene mener
dette burde fremkomme i planen.

Merknader fremsatt i komité for samferdsel
Nr

Flertallsmerknader

Støttes av

30

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, V, Frp, FNB, SV,
KrF, PP og 2 uavhengige representanter mener det er viktig at
alle innbyggerne i Viken er del av samme billett- og
sonesystem, og at reisende bør kunne benytte én billett
gjennom fylket og Oslo. Viken og Oslo er en del av et felles bo –
og arbeidsmarked og innbyggere i alle deler av fylket bør være
en del av det samme systemet for kollektivtrafikk. Når dette
ikke er tilfelle får deler av innbyggerne et dårligere, dyrere og
mindre tilpasset tilbud enn andre. Et felles billett– og
sonesystem vil i tillegg være et godt klima – og miljøtiltak da
det vil bli enklere og mer tilgjengelig å benytte kollektiv for
flere. Disse medlemmer vil også understreke viktigheten av å få
Lunner og Jevnaker inn i fylkets eksisterende sonesystem så
raskt som mulig.

84
representanter –
flertall – står bak
merknaden

31

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, V, Frp, FNB, SV,
KrF, PP og 2 uavhengige representanter mener derfor at Viken
trenger et kollektivløft for å møte morgendagens utfordringer.
Dette innebærer stor vekt på innovasjon, en utvidelse av
ordninger som «hent meg» og autonome kjøretøy, i tillegg til
en omorganisering av kollektivselskapene. Samtidig må Viken
anerkjenne at de gamle fylkeskommunene tar med seg variert
og stor kompetanse innenfor offentlig transport, og gjennom et
samarbeid mellom disse vil vi kunne få fram det beste fra alle.

84
representanter –
flertall – står bak
merknaden

32

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, V, FNB, Frp, SV,
KrF, PP og 2 uavhengige representanter viser til at
fylkeskommunen fikk mange nye holdeplasser da fylket ble
opprettet. Det er viktig å få kartlagt disse for å få oversikt over
hvor det trengs å oppgradere, for å ha samme standarder over
hele fylket, og for å legge vekt på innbyggernes krav og
forventninger for å reise mer kollektivt. Holdeplassene bør i
tillegg graderes ut fra trafikksikkerhetshensyn. Disse
medlemmene mener dette er tiltak som vil gjøre det bedre for
reisende i Viken.

84
representanter –
flertall – står bak
merknaden

33

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, V, FNB, Frp, KrF,
SV, PP og 2 uavhengige representanter viser til at samferdsel
er det viktigste virkemiddel vi har for å skape utvikling i hele
fylket og binde Viken sammen, fra Hallingdal i nord til Halden i

84
representanter –
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sør. Det er derfor viktig at vi har gode, trygge veier i fylket og at flertall – står bak
det bygges bilvei og gang- og sykkelvei der det er behov. Dårlige merknaden
veier er ikke god klimapolitikk, men dårlig samferdselspolitikk.
34

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, H, V, SV, KrF
og PP viser til at utviklingen av elkjøretøy går langt raskere enn
mange antok for bare få år siden, og ber derfor fylkesrådet om
at også Brakar og ØKT får fremskyndet sine mål om
elektrifisering fra 2030 til 2028. I lys av at fylkeskommunen
også har ambisjoner for hele Viken-samfunnet, er det
nødvendig å være en pådriver i utviklingen om vi skal nå våre
felles mål for bruk av el, biogass og hydrogen som renere
energikilder

76
representanter –
flertall – står bak
merknaden

35

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, SV og PP vil
understreke at det er avgjørende viktig at fylkestingets
overordnede føringer for prioriteringer innenfor
samferdselssektoren legges til grunn for budsjettet slik at
innsats og prioriteringer blir forutsigbar, målrettet og
kunnskapsbasert.

49
representanter –
flertall – står bak
merknaden

Fylkesrådets budsjettforslag for samferdselssektoren fremstår i
så måte gjennomarbeidet og godt i tråd med gjeldende planer
og handlingsprogram. Vi stiller oss bak dette, og ser frem at
Viken fylkeskommune frem mot neste budsjettbehandling
gjennomfører en omfattende og involverende prosess rundt en
ny helhetlig temastrategi for Samferdsel i Viken
fylkeskommune og tilhørende langsiktig og detaljert
handlingsprogram for tiltak innenfor samferdselssektoren.
36

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, Frp, SV, PP
og 2 uavhengige representanter viser til fylkestingets vedtatte
høringsuttalelser til ny Nasjonal transportplan, og forutsetter at
fylkesrådet aktivt følger opp fylkestingets prioritering av
nødvendig oppskalering av innfartsparkeringer ved
kollektivknutepunktene i fylket.

59
representanter –
flertall – står bak
merknaden

37

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, Frp, SV, PP
og 2 uavhengige representanter er tilfreds med at fylkesrådet i
en krevende økonomisk tid for fylkeskommunen har funnet
rom for å avsette 2,5 milliarder kroner til vedlikehold og
investeringer i fylkesveinettet, herunder en omfattende satsing
på utbedringer, trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gående og
syklende i hele fylket. Vi ser frem til sluttbehandling av ny
Samferdselsstrategi og tilhørende handlingsprogram for nye
fylkeskommunale samferdselssatsinger i løpet av 2021.

59
representanter –
flertall – står bak
merknaden

38

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, Frp, SV, PP
og 2 uavhengige representanter forventer at fylkesrådet i
kampen for å hente inn etterslepet på vedlikehold av

59
representanter –
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fylkesveiene sørger for at Viken ligger i front for å teste ut og ta
i bruk nye metoder for veibygging og vedlikehold som kan bidra
til mer kostnads- klima og miljøvennlige løsninger som for
eksempel:

flertall – står bak
merknaden

• prøveprosjekt for å utnytte det eksisterende

veisystemet bedre med smart trafikkstyring for bedre
kollektivfremkommelighet.

• dypstabilisering av veigrunn for å heve standarden på
fylkets nåværende grusveier på en kostnadseffektiv
måte.

• helhetlig planlegging av opprustingstiltak, herunder

massehåndtering på tvers av “småprosjekter” slik at
massehåndteringskostnader reduseres, ref. mottatte
innspill fra lastebilnæringen.

• forsøk med mer klimavennlige asfalttyper.
39

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, Frp, SV, PP
og 2 uavhengige representanter viser til fylkestingets vedtak
vedrørende Nasjonalt Transportplan 2022-2033 og forutsetter
at fylkesrådet gjennom konkrete tiltak bidrar til at Viken
fylkeskommune er en pådriver og samarbeidspartner for
utvikling og bruk av samferdselsteknologi som kan gi bedre
utnyttelse av infrastruktur og verdiskaping knyttet til
teknologiutvikling. Disse medlemmene fra fylkestinget vil i
denne sammenheng spesielt nevne viktigheten av at
fylkeskommunen støtter opp om leverandørindustrien gjennom
aktivt samarbeid i form av å åpne/tilrettelegge
fylkeskommunens transportårer og transportsystemer for
pilotprosjekter innen samferdselsteknologi, samt støtte opp om
leverandørindustriens engasjement i etableringen av lukkede
testarenaer som Telemark-Ring osv.

59
representanter –
flertall – står bak
merknaden

40

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, Frp, SV, PP
og 2 uavhengige representanter mener bygging av gang og
sykkelvei i Viken skal kunne fristilles fra eksisterende veitrase.
Viken må se på muligheten til å utnytte gamle ferdselstraseer
for å redusere nedbygging av matjord og spare kostnader.

59
representanter –
flertall – står bak
merknaden

41

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, FRP, SV, PP
og 2 uavhengige representanter har merket seg fylkesrådets
budsjettmål å «bidra til et godt utviklet fibernett i hele Viken»,
og vil bemerke at fylkeskommunen bør se på muligheten til å
systematisk kombinere legging av trekkerør for fiber samtidig
med opprusting av fylkesveinettet, gang og sykkelveier m.v.

59
representanter –
flertall – står bak
merknaden
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42

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, Frp, SV og
PP er tilfreds med at fylkesrådet har startet utredning av
hvordan kollektivtilbudet og samarbeidet med Oslo om
kollektivtilbudet skal organiseres i fremtiden, og understreker
viktigheten av å ikke konkludere i denne saken uten en
omfattende og involverende prosess der alternative løsninger
vurderes. Vi ser gjerne at det i denne prosessen gjøres særskilt
vurdering av hvordan kollektivtilbudet på vannveiene kan
organiseres som en helhet i Viken. Eventuelt i samarbeid med
Vestfold og Telemark fylkeskommune slik at det kan etableres
et solid innovativt fagmiljø for vanntransport med hele
Oslofjorden som hovedbase og / eller andre aktører.

57
representanter –
flertall – står bak
merknaden

43

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, SV, Rødt, Frp, PP
og 2 uavhengige representanter imøteser resultatet av
fylkesrådets igangsatte arbeid med å sikre et mer enhetlig,
sammenhengene og mer rettferdig prissatt billettsystem for
kollektivtrafikken i Viken slik at man kan reise gjennom Viken
og Oslo på en billett.

59
representanter –
flertall – står bak
merknaden

44

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, SV, PP og 2
uavhengige representanter viser til fylkestingets vedtak
vedrørende Nasjonal Transportplan 2022-2033 og påpeker
viktigheten av at fylkesrådet aktivt iverksetter konkrete tiltak
for å følge opp fylkeskommunens rolle i forhold til en helhetlig
nasjonal plan for bedre utnyttelse av vannveinettet i samspill
med vei og bane slik at man kan utvikle sømløse effektive
transporttjenester.

51
representanter –
flertall – står bak
merknaden

45

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, SV, PP og 2
uavhengige representanter er bekymret for situasjonen for
kollektivtrafikken og våre kollektivselskaper under Covid 19
pandemien, og understreker viktigheten av at staten
fortløpende gir fylkeskommunen full kompensasjon for
inntektstap og merutgifter. Viken fylkeskommune må under
pandemien, og etter at pandemien kommer under kontroll,
aktivt tilpasse kollektivtilbudet til innbyggernes endrede
reisebehov slik at målet om høyere kollektivandel og lavere
utslipp fra transportsektoren nås så raskt som mulig.

51
representanter –
flertall – står bak
merknaden

46

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, SV, PP og 2
uavhengige representanter er bekymret for situasjonen for
brukerne av TT tjenesten etter regjeringens liberalisering av
taximarkedet. Frem til etablering av enerettsavtaler som sikrer
kjøreplikt i enerettsområdene, og for områder som ikke er
omfattet av enerettsforskriften er det viktig at fylkesrådet
fortløpende vurderer nye tiltak og kontrakt/avtaleformer med

51
representanter –
flertall – står bak
merknaden
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transportører slik at TT brukerne ikke bare sikres
kostnadsdekning, men også faktisk tilgang til transporttjenester
47

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, Rødt, SV, PP og 2
uavhengige representanter ser svært positivt på fylkesrådets
signaler om økt satsing på klimavennlig bil og maskinpark, og vil
understreke behovet for at fylkesrådet gjennomfører
nødvendig oppskalering av fylkeskommunale ladepunkter for
egne og besøkende el-kjøretøy ved fylkeskommunens
bygninger og anlegg.

51
representanter –
flertall – står bak
merknaden

48

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, SV og Rødt vil
understreke at det viktigste bidraget fra Viken fylkeskommune
for å redusere klimagassutslipp er å styrke kollektivtrafikken og
iverksette tiltak for økt sykling og gange. Gjennom å sette av 2
milliarder kroner til kollektivtiltak i 2021 legges en god
plattform for å få flere til å reise kollektivt i Viken.

48
representanter –
flertall – står bak
merknaden

Mindretallsmerknader

Støttes av

49

Fylkestingets medlemmer fra H, V, Frp, KrF, PP og 2
uavhengige representanter viser videre til at trafikken på
Oslofjorden er viktig for mange innbyggere i Viken. Det er
varslet en transportanalyse som kartlegger mulighetene for å
løse trafikkutfordringene rundt Oslofjorden med andre, nye
tiltak enn veibygging. Disse medlemmer mener at denne må
legges fram før sommeren 2021. Det er viktig å satse på
miljøvennlig transport både på land og på fjorden. Disse
medlemmer mener også at en målsetning om nullutslipp
hurtigbåt på Oslofjorden først i 2024 er for sent, og mener
målet bør fremskyndes til senest 2022.

38
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

50

Fylkestingets medlemmer fra H, V, FNB, Frp, KrF, PP og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet om å forsere
arbeidet med et felles billettsystem for Viken og gi prosjektet
topp prioritet. Fylkestingets medlemmer fra V, FNB, H, KrF, Frp,
PP og 2 uavhengige representanter mener dette gjøres mest
effektivt gjennom ett felles kollektivselskap i Viken

29
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

51

Fylkestingets medlemmer fra Frp, FNB, PP og 2 uavhengige
representanter mener Viken fylkeskommunes har ansvar for
fylkesveiene og derfor må trafikksikkerheten ved våre
Fylkesveier ha høyere prioritet, vi fremmer derfor flere tiltak
for å styrke sikkerheten. Fylkesveiene skal ha lik og god
standard i hele fylket, for å oppnå det må det et større løft til
på veivedlikehold.

12
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

God standard gir trafikksikre veier og for å nå målet om ingen
drepte og hardt skadde på norske veier, må en rekke
fylkesveier i Viken forbedres. Ulykkesstatistikken viser at svært
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mange blir drept og hardt skadd på veiene i Viken, og da aller
flest på fylkesveinettet. Våre Fylkesveiene er utsatt for
møteulykker, derfor er et viktig trafikksikkerhetstiltak.
52

Fylkestingets medlemmer fra Frp, FNB, PP og 2 uavhengige
representanter ønsker å gjøre det klart at målet for Viken
Fylkeskommune bør være ET kollektivselskap, ikke tre som i
dag. Et felles pris- og billettsystem for Viken er en start, men
arbeidet med å berede grunnen for å slå sammen de tre
kollektivselskapene bør starte umiddelbart.

12
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

53

Fylkestingets medlemmer fra Frp, PP og 2 uavhengige
representanter ber fylkesrådet oppgradere alle de resterende
grusbelagte fylkesveier. Det bør spesielt prioritere Østfold i
2021. Dette da yrkessjåfører på skolebuss, daglig kjører ruter på
smale fylkesveier med grusdekke og dårlige kanter. Denne
arbeidsgruppen fortjener en tryggere og bedre
arbeidshverdag.

11
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

54

Fylkestingets medlemmer fra Frp, PP og 2 uavhengige
representanter ber fylkesrådet prioritere gode
innfartsparkeringer. Dette slik at innbyggere kan benytte
kollektiv reise inn til byene. Bygging av innfartsparkering gjøres
fornuftig ved å ikke ta unødvendig jordareal men benytte
høyde og kjeller byggings modeller.

11
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

55

Fylkestingets medlemmer fra FNB, Frp og 2 uavhengige
representanter er av den oppfatning at vi må løfte blikket litt
og sette søkelyset på behovet for å etablere veier med høy
kapasitet utenfor Oslogryta, en Ring 4. Arbeidet med dette bør
startes snarest og gjøres parallelt med gjennomføringen av
Oslopakke 3 og det videre arbeidet med E18. Målet om
nullvekst i trafikken synes vanskelig å oppnå i det sentrale
østlandsområdet, derfor har vi ikke anledning til å se bort fra
forventet trafikkvekst i større veiprosjekter. I tillegg vet vi at
den norske bilparken vil bli ytterligere elektrifisert, og at stadig
renere dieselmotorer utvikles, disse elementene gjør at såkalt
nullvekst i trafikken ikke bare virker vanskelig å oppnå i vårt
distrikt, men også blir mindre nødvendig i et miljøperspektiv

11
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

56

Fylkestingets medlemmer fra Frp og PP ber fylkesrådet
prioritere bygging av gode gang- og sykkelveier langs skoleveier
og andre samlings steder som idrettshaller o.l. men ber
fylkesrådet benytte i større grad en rimeligere kostnadsmodell
som gangvei light, da dette kan bygges like trygt, innen dagens
standard.

9 representanter
– mindretall –
står bak
merknaden

57

Fylkestingets medlemmer fra Frp og PP mener fylkesrådet skal
satse på et godt kollektivt busstilbud. Det viktig at folk kan reise
sømløst over hele fylket. Tilbudet skal tilstrebes det beste og

9 representanter
– mindretall –
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derfor bes fylkesrådet å utrede allerede i 2021 om det skal
være 3 aktører i fremtiden eller om det skal legges ut på anbud
som en region.

står bak
merknaden

58

Fylkestingets medlemmer fra Frp og PP ber fylkesrådet få på
plass «en felles billett» for å skape «et fylke».

9 representanter
– mindretall –
står bak
merknaden

59

Fylkestingets medlemmer fra Frp og PP er opptatt av at
personer med varig funksjonsnedsettelse skal kunne reise og
forstår bekymringen ved den nye taxi forskriften, som kan
ramme enkelte områder i vårt fylke som ikke er inne i
enerettsystemet. Fylkestingets medlemmer fra Frp og PP ber
fylkesrådet utrede om bestillingstransport bør innbefatte TTtransport tjenesten. Dette vil gi bruker en trygghet samt
fylkeskommunen en økonomisk positiv løsning.

9 representanter
– mindretall –
står bak
merknaden

60

Fylkestingets medlemmer fra Frp ber fylkesrådet styrke
vedlikehold av fylkesveier som bidrar til et bedre miljø, og at
midlene tas fra klimatiltak.

8 representanter
– mindretall –
står bak
merknaden

61

Fylkestingets medlemmer fra Frp ber fylkesrådet styrke
fylkesveiene for kollektivtrafikken, og det er at noe av midlene
fra planlegging av kollektivtiltak, samt posten ikke fordelt
midler til kollektivtiltak.

8 representanter
– mindretall –
står bak
merknaden

62

Fylkestingets medlemmer fra Rødt og SV mener
fylkeskommunens oppgaver skal utføres i egen regi, ikke
anbudsutsettes, outsources eller utføres av konsulenter. Det
prinsippet bør gjelde også innenfor kollektivtrafikken. Det bør
derfor jobbes for at viktige samfunnsoppgaver, som
busstransport, skjer i egen-regi med egne ansatte og ikke
gjennom anbud.

7 representanter
– mindretall –
står bak
merknaden

63

Fylkestingets medlemmer fra V foreslår at 10% av fylkesrådets
budsjettforslag til fylkesveier øremerkes et innovasjonsprosjekt
for kollektivtransport og myke trafikanter. Nye løsninger for
kollektivtrafikken vil avlaste fylkesveiene.
Innovasjonsprosjektet skal involvere private og internasjonale
aktører med kompetanse om bruk av vannveier i tråd med
fylkeskommunens innspill til NTP. Pilotprosjekter med skilting
av nye stamveier for sykkel mellom byene og gjennom bysentra
iverksettes.

3 representanter
– mindretall –
står bak
merknaden

Merknader fremsatt i komité for utdanning
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Nr

Flertallsmerknader

Støttes av

64

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter vil understreke at
Viken fylkeskommune er den største lærebedriften i fylket,
men kan bli enda større og bedre for å svare på framtidas
utfordringer og muligheter. I 2035 kommer Norge til å mangle
estimert 90 000 fagarbeidere, og Viken fylkeskommune må
være sitt samfunnsansvar bevisst. Det er behov for å kartlegge
utstyrsparken- og behovet på skolene våre, slik at elevene
våre er sikret oppdatert utstyr i henhold til læreplanene. Etter
en slik kartlegging mener fylkestingets nevnte medlemmer at
det arbeides systematisk med arbeidslivet for å finne
muligheter for leie og bruk av utstyr og lokaler for å sikre
moderne opplæring.

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

65

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter mener det er viktig
at fylkestinget er orientert om status for universell utforming
av videregående skolene i Viken.

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

66

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter mener det er behov
for å undersøke hvordan koronapandemien har påvirket
elevenes psykiske og fysiske helse. Disse medlemmer
understreker behovet for at fylkestinget orienteres etter en
slik undersøkelse

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

67

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter understreker
viktigheten av å sikre lærerne i Viken-skolen god oppfølging og
kompetanseheving i arbeidet med implementeringen av
fagfornyelsen.

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

68

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter mener det
yrkesfaglige studietilbudet skal i størst mulig grad samsvare
med hva slags type arbeidskraft man i det lokale næringslivet
og ellers i nærområdet har behov for. Det skal også legges til
rette for at framtidas kompetansebehov, og behovet for
kompetanse i det grønne skiftet, møtes. Derfor er et tett
samarbeid mellom fylkeskommune, kommune og næringslivet
helt essensielt i utviklingen av dette. Disse medlemmene vil
også oppfordre sterkt til å benytte og inkludere lokalt
næringsliv og lokal fagkompetanse i undervisning både i skole
og ute i bedrift. Av erfaring vet vi at sjansen for at bedrifter vil
ta inn lærlinger øker når man de blir inkludert tidligere i
opplæringen

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden
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69

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter vil også trekke fram
viktigheten av å styrke tilbudet vi har gjennom Ung Invest AiB,
OT og andre lignende tilbud som helt essensielt for å sikre god
oppfølging av elever som trenger det og forhindre frafall.
Dette tilbudet må Fylkesrådet styrke i årene som kommer.

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

70

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter vil at Viken
fylkeskommune skal ha Norges beste elevdemokrati. Våre
elever og lærlinger skal ha reell kraft og mulighet til å påvirke
politiske beslutninger. Dette skal vi gjennom de organer vi har
ute på den enkelte skole og regionalt i Viken legge til rette for.

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

71

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter mener kunnskap er
grunnplanken for å utvikle samfunnet vårt og for å løse
utfordringene vi står overfor. Disse medlemmene mener en av
de viktigste oppgavene fylket har er å arbeide for at alle våre
elever gjennomfører videregående og får studiekompetanse
eller fagbrev. Disse medlemmene peker på at det er vårt
ansvar som skoleeier å sikre at elevene får den hjelpen de
trenger. Alle elever har sine styrker og evner som dette
samfunnet har bruk for.

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

72

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter er glad for at
skolenes driftsrammer videreføres i budsjettet for 2021.
Stabile rammer er avgjørende for at skolene skal kunne utvikle
seg og gjøre egne prioriteringer i sine budsjetter.

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

73

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF, Frp, V,
PP, FNB og 2 uavhengige representanter er bekymret for
ungdommene i Viken sin psykiske helse. Spesielt i forbindelse
med Covid-19 har ungdommer hatt mer digital undervisning,
færre muligheter for å delta i fritidsaktiviteter og andre sosiale
sammenhenger. Disse medlemmene er bekymret for elevenes
tilgang til faglig hjelp i vanskelige og sårbare situasjoner. Disse
medlemmene er positiv til innføringen av strategien for
helsefremmende skoler og et e-helsetilbud for ungdom, men
mener samtidig at et e-helsetilbud aldri kan være en fullgod
erstatter for dyktige helsesykepleiere, psykologer og
miljøarbeidere tilgjengelige på skolene. Disse medlemmene
mener det er behov for å styrke skolehelsetjenesten for å sikre
at alle elever får den hjelpen de trenger, når de trenger den.

84 representanter
– flertall – står bak
merknaden

74

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, SV, MDG, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter mener det er behov for
å bedre seksualitetsundervisningen i Viken-skolen.

76 representanter
– flertall – står bak
merknaden
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Undervisningen må legge vekt på grensesetting, helse og
seksualitet. Undervisningen skal blant annet inkludere kjønnsog seksualitetsmangfold.
75

Fylkestingets medlemmer fra Ap, H, Sp, SV, MDG, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter: Fylkesrådet skal legge
frem forslag til en Viken-modell for satsing på unge
idrettstalenter. Disse medlemmene vil presisere at man i en
slik modell må legge til rette for kombinasjon av yrkesfaglig
opplæring og toppidrett, et variert tilbud innen idrettsfag og
generelt mer fysisk aktivitet i opplæringen i alle
studieprogram.

76 representanter
– flertall – står bak
merknaden

76

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme
en sak om hvordan fylkeskommunen kan ivareta lik
behandling av kommuner ved utbygging av idretts- og andre
fellesanlegg

72 representanter
– flertall – står bak
merknaden

77

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
V, PP og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet
fremlegge en strategi for å sikre læremidler, oppdatert utstyr
og installasjoner til undervisning ved skolene i Viken

72 representanter
– flertall – står bak
merknaden

78

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter ber Fylkesrådet arbeide
for å utvide og markedsføre «Full opplæring» i bedrift som et
eget søkbart løp i den videregående skolen som gir fag- og
svennebrev.

72 representanter
– flertall – står bak
merknaden

79

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
72 representanter
PP, V og 2 uavhengige representanter viser til prosjektet for
– flertall – står bak
samarbeid mellom skole og næringsliv i Kongsberg, der en Vg2 merknaden
industriteknologiklasse gjennomførte opplæringen ute i en
opplæringsbedrift som er lokalisert i et industrimiljø i
Kongsberg. Dette har gjort opplæringen relevant, med
oppdatert utstyr, og nær tilknytning til industrimiljøet. Disse
medlemmene vil be fylkesrådet komme tilbake med en sak om
et slikt tilbud kan gis i flere deler av Viken fylkeskommune.

80

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme sak
om utvikling av et sommerskoletilbud for elever som ønsker å
forsterke sin faglige plattform.

71 representanter
– flertall – står bak
merknaden

81

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme
en sak om bruk av skolelokaler utenom skoletiden. Dette med
mål om å sikre at Viken stiller skolelokaler gratis til rådighet

72 representanter
– flertall – står bak
merknaden
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etter modell fra Akershus for frivillige organisasjoner og andre
ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøene.
82

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet femme
en sak om utleie av Vikens idrettsanlegg (haller, gymsaler etc)
på like vilkår som lokale kommuner og idrettslags eide anlegg
slik at det blir likebehandling.

72 representanter
– flertall – står bak
merknaden

83

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme
en sak om hvordan vi i fremtiden skal bidra til etablering av
flerbrukshaller når man bygger nye eller rehabiliterer skoler.

72 representanter
– flertall – står bak
merknaden

84

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet
utarbeide en handlingsplan mot negativ sosial kontroll i Viken.
Viken har ansvaret for mer enn 50 videregående skoler og det
meldes om at dette er en utfordring i flere områder.

72 representanter
– flertall – står bak
merknaden

85

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, FNB,
PP, V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme
en sak som viser hvordan man kan intensivere antall
lærlingeplasser, og gå i dialog med næringslivet og avklare
behovet for fagopplæring

72 representanter
– flertall – står bak
merknaden

86

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, SV, KrF, PP, V
og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremlegge en
plan for utvikling og etablering av e-sportlinje på videregående
nivå i Viken

71 representanter
– flertall – står bak
merknaden

87

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, KrF, FNB, PP,
V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet legge frem
sak med en strategi for å sikre at ungdomsskole- og
videregåendeelever får mulighet til å forsere

68 representanter
– flertall – står bak
merknaden

88

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, KrF, FNB, PP,
V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme sak
om etablering av stimuleringsordning til ulike lokale tiltak som
har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå
videregående opplæring

68 representanter
– flertall – står bak
merknaden

89

Fylkestingets medlemmer fra H, Ap, FrP, MDG, KrF, FNB, PP,
V og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme en
sak med sikte på anonym retting av prøver. Saken skal belyse
hvilke muligheter som eksisterer, samt erfaringer med dette
fra andre fylker.

68 representanter
– flertall – står bak
merknaden
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90

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, SV, FrP, FNB, PP
57 representanter
og 2 uavhengige representanter er svært positive til
– flertall – står bak
fylkesrådets satsing på yrkesfagopplæringen i årsbudsjettet for merknaden
2021 og økonomiplanen for 2021-2023. Våre yrkesfagelever,
lærlinger og lærekandidater er våre framtidige fagarbeidere,
og våre fagarbeiderne er selve ryggraden i samfunnet vårt.
Koronapandemien har vist tydelig at mange av dem også
tilhører den livsviktige førstelinja vår.

91

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, MDG, SV, FrP, PP og
FNB vil trekke fram fylkesrådets arbeid med tillitsbasert
ledelse og tillitsreform som ekstra viktig. I Viken skal vi ha tillit
til at den enkelte ansatte vet best hva som fungerer på sitt
område, basert på egen faglig kunnskap og erfaring. Dette
innebærer blant annet at den enkelte ansatte skal ha nok tid
til å utføre de oppgaver hen har ansvar for. Det skal også være
rom for å si ifra, og organisasjonen skal være så transparent at
alle tilbakemeldinger og meninger kan komme frem til de
politiske styringsorganer. Representantene vil understreke
viktigheten av å kritisk gjennomgå alt som finnes av test- og
rapporteringskrav i arbeidet med en tillitsreform. I dette
arbeidet må man også gå i dialog med statlige myndigheter på
de faktorer vi selv ikke kan gjøre noe med. I Viken skal vi ha
tillit til hverandre.

55 representanter
– flertall – står bak
merknaden

92

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, SV, MDG, PP og FNB
mener Viken fylkeskommune er avhengige av å få økt statlige
bevilgninger for å kunne møte framtidas behov, spesielt i
yrkesfagopplæringen. Disse medlemmene understreker
behovet for et statsbudsjett hvor utstyrsstipendet for elever
på videregående opplæring økes, slik at gratisprinsippet blir
overholdt. Det er behov for en kraftig satsing på oppdatering
av utstyrsparkene på videregående skolene, spesielt på
yrkesfaglige linjer. Det er behov for å øke bevilgningene til
etter- og videreutdanning, slik at man får snudd den negative
trenden hvor antall yrkesfaglærere som får innvilget søknaden
om etter- og videreutdanning går ned, selv om søkertallene
har gått opp.

47 representanter
– flertall – står bak
merknaden

93

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, SV, MDG, PP og FNB
understreker behovet for å arbeide systematisk for at det blir
bevilget statlige midler for å fullimplementere fagfornyelsen i
Viken-skolen. Fylkestingets nevnte medlemmer er svært
kritiske til at en slik viktig nasjonal reform ikke følger med
midler fra regjeringens side. Læreplanene i både program- og
fellesfagene er blitt endret, og strukturen på flere yrkesfaglige
linjer er annerledes. Nasjonale reformer forutsetter alltid
statlige midler. Disse medlemmene ønsker å uttrykke behovet
for at fylkesrådet viser ansvarlighet, og bidrar til

47 representanter
– flertall – står bak
merknaden
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implementering av fagfornyelsen gjennom å sette av midler til
kjøp av læreverk- og midler for å lette noe av trykket på våre
videregående skoler.
94

Fylkestingets medlemmer fra Ap, Sp, SV, MDG og PP vil
understreke viktigheten av et godt og bredt utdanningstilbud i
hele fylket, og mener fremlagt årsbudsjett for 2021 og
økonomiplan for 2021-2023 legger godt til rette for
dette. Uansett hvor man bor i Viken, skal man ha et godt
utdanningstilbud i nærheten av der man bor. Et
nærskoleprinsipp ved inntak til videregående opplæring
sammen med god dimensjonering av opplæringstilbudet, vil
legge til rette for dette.

46 representanter
– flertall – står bak
merknaden

95

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, MDG, FNB, PP, V og
2 uavhengige representanter ber fylkesrådet legge frem en
strategi for å videreføre satsingen på Ungt Entreprenørskap og
Ung Invest i hele fylket, og arbeide for utvikling av
entreprenørskap og nyskaping som obligatorisk skoletilbud.

46 representanter
– flertall – står bak
merknaden

Mindretallsmerknader

Støttes av

96

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, PP, FNB, V og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet gå i dialog med
Drammen kommune for å finne en god og langsiktig løsning
for å øke hallkapasiteten ved Drammen videregående skole.

39 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

97

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, FNB, PP, V og 2
uavhengige representanter mener det er helt avgjørende at
fylkeskommunen ikke bare styrker det ordinære skoletilbudet,
men også opplæring for ungdom som ikke går på
videregående eller er i arbeid. Disse medlemmer er positive til
at fylkesrådet varsler at det i 2021 vil utredes og lages en plan
for hvordan Viken fylkeskommune kan bli best på opplæring
for ungdom som ikke er i opplæring og arbeid, basert på
eksisterende tilbud til denne målgruppen. Disse medlemmene
vil minne om at KrF i behandlingen av budsjettet for 2020
fremmet forslag utvidelse av UngInvest som Vikens modell for
å sikre alle elever god oppfølging og øke
gjennomføringsgraden i Videregående skole.
Disse medlemmene ber fylkesråden legge frem planen så tidlig
som mulig, og før sommeren 2021.

39 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

98

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, FNB, PP, V og 2
uavhengige representanter mener arbeidet med å sikre nok
lærlingeplasser er viktig. Disse medlemmer viser i den
sammenheng til at lærlingtilskudd er avgjørende for at
bedrifter velger å ta inn lærlinger, og at dette tilskuddet er økt
jevnlig de siste årene. Disse medlemmene mener opprettelse
av et lærlingråd vil være viktig for lærlingene i Viken.

39 representanter
– mindretall – står
bak merknaden
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Disse medlemmene viser til at et forslag om å opprette et slikt
råd ble nedstemt av de daværende fylkesrådspartiene i
behandlingen av Vikens budsjett for 2020.
Disse medlemmene er derfor glad for at fylkesrådet nå har
snudd, og varslet at et slikt råd skal opprettes.
99

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, FNB, PP, V og 2
uavhengige representanter viser til at fagfornyelsen har vært
implementert i skolen siden høsten 2020. Samtidig melder
både elevorganisasjonen og utdanningsforbundet om
manglende læremidler tilpasset den nye fagfornyelsen.
Disse medlemmene ser med bekymring på at fylkesrådet ikke
har prioritert å finne midler til dette.

39 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

100

Fylkestinget medlemmer fra H, FrP, KrF, FNB, PP, V og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme en sak om
kongsbergmodellen. Saken skal belyse muligheten for å
innføre dette minst ett sted i gamle Akershus og Østfold.

39 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

101

Fylkestingets medlemmer fra H, Frp, KrF, FNB, PP, V og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme en sak
som viser muligheten for å opprette en eller flere
yrkesfagslinjer i Enebakk kommune. Fylkesrådet bes gå i dialog
med kommunen om samarbeid om lokaler.

39 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

102

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, PP, V og 2
uavhengige representanter vil vise til det gode arbeidet som
mange friskoler lokalisert i ulike deler av Viken gjør, ved å
være et godt supplement til den offentlige skolen.
Disse medlemmene viser til at de tidligere fylkene Akershus,
Østfold og Buskerud har hatt ulike måter å støtte disse
skolene. Disse medlemmene registrerer at noe slik støtte har
falt bort etter Viken fylke ble opprettet, og at dette har vært
kritisk for flere skoler. Disse medlemmene er i den
sammenheng glad for at et stort flertall av partiene i
fylkestinget, med unntak av AP og Sp, fant midler til å støtte
plus-skolen og sikre skolen videre drift

38 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

103

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, PP, V og 2
uavhengige representanter ber Fylkesrådet fremme en sak
med mål om å sikre at elever med spesialundervisning gis
adgang til yrkesrettet fagopplæring i videregående i hele
fylket, etter modell av lærekandidatmodellen for denne
gruppen elever i Østfold. Fylkesrådet bes innlede
forhandlinger med OKvekst, som er opplæringskontor for
vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter i Viken, med mål om å
utvide gjeldende avtale for Østfold til å gjelde for hele Viken.

38 representanter
– mindretall – står
bak merknaden
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104

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, PP, FNB og V ber
fylkesrådet om å fremme en sak om etablering av en søkbar
tilskuddsordning for private skoler til innkjøp og oppgradering
av inventar og utstyr.

37 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

105

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, KrF, FNB og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet fremlegge sak om
drift av skolekantiner, med det mål at disse skal være
selvfinansierte.

35 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

106

Fylkestingets medlemmer fra FrP, KrF, PP og 2 uavhengige
representanter viser til at NDLA-samarbeidet er ment for å
sikre god tilgang på digitale læringsverktøy. Disse
medlemmene viser til at både elever og lærere mener NDLA
ikke er optimalt, og i liten grad blir brukt.
Disse medlemmene mener Viken fylkeskommune må vurdere
sitt medlemsskap i NDLA før det foretas ytterligere
investeringer i utvikling av digitale læremidler på
plattformen.

13 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

107

Fylkestingets medlemmer fra FrP, KrF og PP ber fylkesrådet
fremme en sak som tar sikte på å avslutte NDLA samarbeidet.
Dette grunnet at erfaringene ikke er tilfredsstillende.

11 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

Merknader fremsatt i komité for næring
Nr
108

Flertallsmerknader

Støttes av

God nok markedsføring av støtteordninger og
næringsutviklingsprogram

Et enstemmig
fylkesting står bak
merknaden

Næringskomiteen har det siste året blitt orientert om en rekke
økonomiske støtteordninger, de fleste arvet fra de tre fylkene
Buskerud, Østfold og Akershus, der Vikens næringsliv kan søke
støtte.
For at disse ordningene skal fungere etter intensjonene i en
stor ny organisasjon er informasjon og markedsføring viktig.
Fylkestingets medlemmer fra MDG, Ap, H, Sp, FrP, Rødt, V,
FNB, PP, SV, KrF og 2 uavhengige representanter ser det som
grunnleggende viktig, for at Viken kan lykkes med en offensiv
næringspolitikk at næringslivet har lett tilgang til en grundig og
detaljert oversikt over alle relevante støtteordninger, med
tilhørende søkekriterier, samtidig som at Viken også har en
tydelig og god strategi for å gjøre gjeldende ordninger og
muligheter kjent for næringslivet.
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Fylkestingets medlemmer fra Sp, AP, MDG, Rødt, V, FNB, SV,
PP, KrF og 2 uavhengige representanter vil framheve
viktigheten av det mangfoldige næringslivet i hele Viken. I
tillegg til et ønsket løft innen landbruk, reiseliv, havbruk og
bioøkonomi vil en også å sette fokuset på det store potensialet
som ligger innen opplevelses- og kulturnæringene. En god
dialog og samarbeide med museene og kulturinstitusjonene vil
være et godt fundament for en videreutvikling på dette feltet.

57 representanter
– flertall – står
bak merknaden

110

Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, Rødt, V, PP, SV,
KrF og 2 uavhengige representanter vil framheve at Viken har
sterke innovasjonsmiljøer og klynger. Dette vil være et solid
fundament for videre arbeid og innsats med grønn omstilling i
fokus. Viken har sterke innovasjonsmiljøer og klynger. Dette vil
være et solid fundament for videre arbeid og innsats med
grønn omstilling i fokus. Samlet sett har også Viken en stor og
variert industri, og en videre industriutvikling vil være viktig for
den samlede verdiskaping og sysselsetting i fylket.

56 representanter
– flertall – står
bak merknaden
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Til hovedprioriteringer, pkt. 4, under Tannhelse: Fylkestingets
medlemmer fra Sp, Ap, MDG, Rødt, FNB, PP, SV, KrF og 2
uavhengige representanter vil understreke viktigheten av
tilstedeværelse i de ulike kommunene når klinikkstrukturen
skal utredes og behandles.

54 representanter
– flertall – står
bak merknaden

112

Tannhelse: Fylkestingets medlemmer fra FrP, H, MDG, V, PP,
SV, KrF og 2 uavhengige representanter ber fylkesrådet
fremme en sak som viser hvordan Viken fylkeskommune kan
samarbeide med de ulike kommunene for å styrke tannhelsen
hos barn og unge. Målet er økt antall barn uten hull, og utjevne
geografiske forskjeller.

49 representanter
– flertall – står
bak merknaden
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Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, Rødt, SV, PP og
FNB vet at basert på de store regionale forskjellene i
næringslivet innad i Viken og de utfordringer pandemien har
ført med seg, søkte fylkeskommunen statlige omstillingsmidler
til Hallingdal og Gardermoen-regionen. Det blei i tillegg søkt
om en videreføring av slike midler til Rollag kommune.
Fylkestingets medlemmer fra Sp, Ap, MDG, Rødt, SV, PP og FNB
beklager at ingen av disse søknadene blei innvilget.

50 representanter
– flertall – står
bak merknaden
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Regionalt Forskningsfond (RFF)

46 representanter
– flertall – står
bak merknaden

Viken skal bidra til å skape nye arbeidsplasser i hele fylket.
Forskning og innovasjon kan bidra til økt verdiskaping i hele
Viken og legge til rette for at framtidens kompetansebedrifter
og vekstkommuner gjerne kan ligge et stykke fra hovedstaden.
Deloittes rapport om organisering av det næringsrettede
virkemiddelapparatet fra 4. november 2019, gir en tydelig
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anbefaling om å opprette regionale divisjoner og sørge for at
aktørene får en effektiv og brukervennlig tilgang på kapital.
Regionale divisjoner vil gi god spredning i hele landet,
regionene styrkes på egen kjøl og særegenheter beholdes.
Nærhet mellom innovatører, beslutningstakere og
virkemiddelapparat er hensiktsmessig. Regionalt
Forskningsfond i Viken (RFF) er fylkeskommunens viktigste
verktøy. RFF skal fremme forskningsdrevet innovasjon og
utvikling i næringsliv og offentlig sektor, og bidra til løse noen
av de regionale samfunnsutfordringene vi står overfor.

Fylkestingets medlemmer fra V, H, FrP, MDG, FNB, PP, KrF og
2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme en sak
med sikte på forenkling av fylkeskommunens
virkemiddelapparat rettet mot forskning og innovasjon.
115

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, MDG, V, FNB, PP, KrF og
2 uavhengige representanter vil framheve at Viken har et stort
og bredt næringsliv med faktisk over 234 000 registrerte
virksomheter, hvorav i skrivende stund 6 935 bedrifter har mer
enn 25 ansatte. I tillegg har Viken et stort og bredt
utdanningstilbud med videregående skoler, fagskoler,
høgskoler og universitet. Flere institusjoner og partene i
næringslivet har påpekt betydningen av å koble næringslivet og
utdanningsmiljøene tettere sammen. Dette er også svært viktig
får å skape et godt grunnlag for forskning og utvikling innen
spesifikke områder.

46 representanter
– flertall – står
bak merknaden

Det vil derfor være av stor betydning for fylkestingets
medlemmer fra H, FrP, MDG, V, FNB, PP, KrF og 2 uavhengige
representanter at fylkesrådet legger fram en handlingsplan for
hvordan næringslivet og utdanningsmiljøene kan knyttes
tettere sammen, der det også trekkes opp aktuelle spesifikke
områder innen forskning og utvikling som det ligger spesielt
godt til rette for i Viken.
116

Næringsområdet har inngått forpliktende samarbeid som
binder 27 MNOK av områdets budsjetterte ramme
på116MNOK. Det foreligger derfor en betydelig andel av
områdets budsjetterte midler som disponeres løpende.

46 representanter
– flertall – står
bak merknaden

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, MDG, V, FNB, PP, KrF og
2 uavhengige representanter ber derfor fylkesrådet legge fram
en konkret tiltaksplan innen næringsområdet som viser
planlagt bruk og effekt av budsjetterte midler til
næringsutvikling som ikke er budet opp i forpliktende
samarbeid. En slik sak legges fram for politisk behandling i
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etterkant av budsjettbehandlingen og før fylkesrådet starter
arbeidet med gjennomføringen.
Både komité og fylkesting vil være viktige aktører og
bidragsytere for å få en konkret og målrettet bruk av midlene
og derfor bør også tiltakene rapporteres årlig med spesiell vekt
på effekten av bevilgningene.
117

Industripiloten Kongsberg er et prosjekt i oppstartsfasen.
46 representanter
Prosjektet drives fram av industribedriftene i
– flertall – står
Kongsbergklyngen, og det har som mål å lede an i
bak merknaden
industriomstilling i det Grønne skiftet. Industripiloten
utviklingsstrategi, med satsning på digitalisering og robotisering
er en sentral bærebjelke i Industri 4.0.
Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, MDG, V, FNB, PP, KrF og
2 uavhengige representanter mener at Industripiloten
Kongsberg er et svært viktig prosjekt for omstilling av norsk
industri, ikke bare i Kongsberg og Viken, men vil også gi
ringvirkninger til øvrig nasjonalt næringsliv. Fylkestingets
medlemmer fra H, FrP, MDG, V, FNB, PP, KrF og 2 uavhengige
representanter ber derfor fylkesrådet fremme sak om hvordan
Viken fylkeskommune kan bidra i prosjekt. Saken fremmes i
første halvår 2021.

118

Fylkestingets medlemmer fra FrP, H, MDG, V, FNB, PP, KrF og
2 uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme en sak
som viser hvordan Viken kan tilrettelegge for samarbeid og
utvikling for reiselivet i Hallingdal etter covid-19 pandemien.

119

Fylkesrådet har i teksten i sitt budsjettforslag fremhevet at det 46 representanter
er viktig å forbedre og forsterke samarbeidet mellom aktørene – flertall – står
i innovasjonssystemet. Dette er noe fylkestingets medlemmer bak merknaden
fra FrP, H, MDG, V, PP, FNB, KrF og 2 uavhengige
representanter støtter, og de ber derfor fylkesrådet fremme en
sak som viser hvordan samarbeidet kan forbedres og
forsterkes.

120

Næringslivet mange steder i Viken er hardt rammet av covid-19
pandemien. Det har over lang tid vært store restriksjoner også
for næringslivet, som gjør at veien tilbake til den hverdagen vi
kjenner er lang og tung for mange.

46 representanter
– flertall – står
bak merknaden

45 representanter
– flertall – står
bak merknaden

Fylkestingets medlemmer fra FrP, H, MDG, V, PP, KrF og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme en eller
flere saker som viser hvordan det kan tilrettelegges for
samarbeid, utvikling og alternativt omstilling for de næringene
som er hardest rammet, og hvordan de ulike regionene kan
utvikles og løftes etter covid-19 pandemien.
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Fylkesrådet har i teksten i sitt budsjettforslag under temaet
distrikt og regional næringsutvikling vist til at det er store
forskjeller mellom de ulike regionene i Viken. Noen regioner er
store med et variert arbeidsmarked, mens andre regioner er
preget av fraflytting og nedleggelse. Fylkestingets medlemmer
fra FrP, H, MDG, V, PP, KrF og 2 uavhengige representanter
ber fylkesrådet fremme en sak som beskriver hvordan
fylkesrådet planlegger å gjennomføre de nevnte skreddersydde
virkemidlene til distriktskommunene, og arbeidet med
omstillingskommuner og omstillingsområder.

45 representanter
– flertall – står
bak merknaden

122

Fylkesrådet har i sitt budsjettforslag kommentert at det blant
annet skal arbeides med å tiltrekke attraktivt næringsliv til
Viken. Dette er et arbeid vi støtter. Fylkestingets medlemmer
fra FrP, H, MDG, V, PP, KrF og 2 uavhengige representanter
ber fylkesrådet fremme en sak som viser hvordan og eventuelt
med hvilke virkemidler Viken kan tiltrekke seg et enda større
og mer attraktivt næringsliv til hele Viken.

45 representanter
– flertall – står
bak merknaden

123

Fylkestingets medlemmer fra H, Frp, MDG, V, PP, KrF og 2
uavhengige representanter mener at Vikens klynger er noen av
de mest interessante og framtidsrettede områdene som kan
utløse store og økte synergier gjennom samarbeid og virke som
brobyggere mellom utdanningsmiljøer og næringslivet. Disse
klyngene bidrar årlig til at nye områder utvikles og nye
bedrifter etableres.

45 representanter
– flertall – står
bak merknaden

Viken har flere klynger som arbeider med å utvikle teknologi
som er i verdenstoppen. I Viken ligger det da store muligheter
for at klyngene kan knyttes tettere til hverandre for i enda
større grad skape og utløse synergier som bidrar til at vi løser
morgendagens utfordringer innen f.eks. medisin, bioteknologi,
energi, industri og miljø for å trekke fram noe av det som det
daglig arbeides med i Asker/Bærum, Halden, Kjeller, Kongsberg
og Ås.
Fylkestingets medlemmer fra H, Frp, MDG, V, PP, KrF og 2
uavhengige representanter ber derfor fylkesrådet fremme en
egen sak som viser hvordan klyngene i Viken kan skape og
utløse synergier på tvers av klyngene gjennom økt samarbeid
og felles bruk av kunnskaper og ressurser.
124

Bedriftsintern opplæring har vært et betydelig satsingsområde
gjennom særskilte ekstraordinære bevilgninger inneværende
år i tillegg til de midlene Viken fylkeskommune selv prioriterte
til dette arbeidet. Partene i arbeidslivet vektlegger initiativet
som viktig og et område som bør prioriteres. Inneværende år
har fylkesrådet laget én ordning for alle bedrifter i Viken og én
ordning for bedrifter over 25 ansatte, der den førstnevnte
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45 representanter
– flertall – står
bak merknaden

39

ordningen fikk en rekke søkere, mens den andre ordningen for
større bedrifter viste seg mer krevende og ga få søkere.
På bakgrunn av nåværende erfaringer og resultater, ber
fylkestingets medlemmer fra H, FrP, MDG, V, PP, KrF og 2
uavhengige representanter fylkesrådet fremlegge en plan for
et nytt program med bedriftsintern opplæring med en
prioritert innsats som alle bedrifter i Viken kan søke deltakelse
på i 2021. Midler til forslaget ses i sammenheng budsjetterte
midler innen næring.

125

Mindretallsmerknader

Støttes av

Viken fylkeskommune anskaffer årlig en betydelig del av varer
og tjenester. En aktiv bruk av innkjøpene vil kunne fremheve
innovative og miljøvennlige innkjøp. Det vil også være mulig å
prioritere bedrifter som satser lokalt på forskning, utvikling og
sysselsettingsvekst. Viken har også et stort antall små- og
mellomstore bedrifter som har vist seg å besitte
spesialkompetanse, teknologi eller kontakter som har vært
svært viktig i den perioden vi nå er inne i. Det er også slik at
små- og mellomstore bedrifter er lokalisert over hele Viken. En
betydelig andel av disse bedriftene er en viktig del av
næringslivet og arbeidsplassene i distriktene i fylket.

39 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, V, FNB, PP, KrF og 2
uavhengige representanter ser det derfor som naturlig at
Viken fylkeskommune benytter anskaffelsene målrettet, slik at
en del av anskaffelsene til i større grad åpner for at små- og
mellomstore bedrifter kan delta. Dette vil også bidra til å gjøre
fylkeskommunen mindre sårbar i forhold til leveranser av varer
og tjenester.
Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, V, FNB, PP, KrF og 2
uavhengige representanter ber derfor fylkesrådet legge frem
en ny anskaffelsesstrategi i første halvår i 2021 med
retningslinjer for innkjøp i Viken. Anskaffelsesstrategien må
fokusere på innovative løsninger og prioriterer bedrifter som
satser lokalt på forskning, utvikling og sysselsettingsvekst.
Strategien må bidra til å utelukke useriøse leverandører
samtidig som den også åpner for at små- og mellomstore
bedrifter kan delta som vare- og tjenesteleverandører i
anbudssammenheng overfor Viken fylkeskommune.
126

Ungt Entreprenørskap
I en tid med store endringer – i økonomien, i samfunnet og i
miljøet rundt oss – må alle kunne håndtere endringer, og vi må
kunne gjøre det raskt. Innovasjon og entreprenørskap er
viktigere for samfunnet enn noen gang. Nærmere en fjerdedel
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39 representanter
– mindretall – står
bak merknaden
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av Norges ungdommer vil vokse opp i Viken. Vi skal utdanne en
betydelig andel av framtidas gründere og innovatører.
Fylkestingets medlemmer fra V, H, FrP, FNB, PP, KrF og 2
uavhengige representanter er opptatt av at Viken skal vise vei
og inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier, både for
seg selv og for samfunnet. Det er viktig å sørge for at alle
videregående skoler, høyskoler og universitet i hele Viken får
den nødvendige kompetansen innen entreprenørskap. Dette er
kompetanse som næringslivet etterspør, både nå og for
framtida.
Fylkestingets medlemmer fra V, H, FrP, FNB, PP, KrF og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet opprettholde
bevilgning til Ungt Entreprenørskap i Viken som i 2020 med
normal lønns- og prisjustering. Videre ber vi fylkesrådet om å
starte arbeidet med å inngå en forutsigbar samarbeidsavtale
med Ungt entreprenørskap i Viken hvor styrking av start-up
kompetanse ved Vikens videregående skoler, høgskoler og
universitet er en del av målsettingen.
127

Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, V, FNB, KrF og 2
uavhengige representanter vil understreke at Viken
fylkeskommune har et ansvar for å tilrettelegge og stimulere til
at morgendagens løsninger og kunnskaper utvikles i Viken, av
og med kompetansemiljøer og kommersialiseres av
næringslivet. Viken har høgskoler og universiteter med høy
faglig kompetanse. I Buskerud har man hatt god erfaring med å
støtte gaveprofessorater som har en varighet på 3 år. Ett
gaveprofessorat har anslagsvis en kostnad på 1,5MNOK pr år. I
Vikens forslag til budsjett og økonomiplan foreligger under
næringsområdet en post med FOU og innovasjon. Foruten
klynger og en nær kobling til næringslivet, vil også forskning
innen viktige områder kunne løfte Vikens utvikling og bidra til
at næringslivet også fokuserer på muligheter forskningen
avdekker.

38 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

Ser vi på Viken som fylke er det reist flere spørsmål knyttet til
framtidig by- og tettstedsutvikling. Det har i flere diskusjoner
blitt reist spørsmål som hva som skaper gode bomiljøer i
framtiden. Her vil faktorer som miljø, transport, tjenestetilbud
og ikke minst jobbmuligheter kunne avklares og avdekkes for å
bidra til framtidig planlegging og tilrettelegging innen Viken. Et
annet område som er av stor betydning innen fylket, er
forskning på transport og logistikk. Framtidsrettede og
miljøvennlige løsninger basert på intelligent styring av trafikk
og logistikk, vil kunne gi et stort løft og viktig bidrag for alle
som bor og arbeider i Viken.
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Viken er også et fylke med spredt bosetting og mye næringsliv i
distriktene. Et viktig spørsmål her, er hvordan dette
næringslivet kan utvikles og skape gode og framtidsrettede
arbeidsplasser. Dette er ikke minst viktig for å benytte dette
som konkurransefortrinn og skap grunnlag for framtidige
generasjoner.
Fylkestingets medlemmer fra H, FrP, V, FNB, KrF og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet opprette minimum
3 gaveprofessorater med målrettet forskning for å bryte den
tradisjonelle fordelingen av midler, over til å skape grunnlag for
sunn og framtidsrettet næringsutvikling. Gaveprofessoratene
opprettes innen følgende områder:

a. By- og tettstedsutvikling: Hva skaper gode og
miljøvennlige bomiljøer i framtiden?

b. Transport og logistikk: Intelligent styring av trafikk og
logistikk i Viken. Hva skaper gode og miljøvennlige
systemer i Viken i framtiden?

c. Næringsutvikling i distriktene i Viken: Hva skaper gode
og fremtidsrettede arbeidsplasser i distriktene?

128

Tannhelse: Forebyggende tannhelse for unge voksne:
Etter loven skal forebyggende arbeid gis høyeste prioritet.
Overordnet målsetting er å sette befolkningen i stand til å
bevare egne tenner hele livet. Den fylkeskommunale
tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud
til barn og unge fram til det året de fyller 18 år. 19- og 20åringer skal ha et tilbud om tannhelsetjenester med 75 prosent
moderasjon. Venstre vil forlenge moderasjonsperioden opp til
fylte 25 år og bidra til gode vaner og bevissthet rundt
forebyggende tannhelse for unge voksne.

38 representanter
– mindretall – står
bak merknaden

Fylkestingets medlemmer fra V, H, FrP, PP, KrF og 2
uavhengige representanter ber fylkesrådet fremme en sak
med sikte på å utvide dagens moderasjonsordning for
tannhelsetjenester i Viken til å omfatte unge voksne fram til
fylte 25 år.
129

Regionråd i Viken
Viken fylkeskommune skal være en aktiv og forutsigbar
samarbeidspartner for kommuneregionene i Viken. En partner
som har som mål å bidra til økt regionalt samarbeid.
kommuneregioner. Vikens ni kommuneregioner er i ferd med å
finne sin nye form i sitt nye fylke, men de er svært ulike og vil
ha varierende behov for støtte og oppfølging i årene framover.
Vitale kommuneregioner kan bidra til bedre samordning av
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35 representanter
– mindretall – står
bak merknaden
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areal- og plansaker, samferdselsprosjekter, felles lokalisering av
viktige kultur- og idrettstilbud, næringsutvikling, felles ansatt
ressurser eller annen samordning som antas å være
besparende for fylkeskommunens eget arbeid.
Å støtte desentralisert arbeid i kommuneregionene i 2021 vil
være det beste signalet vi kan gi, både for å anerkjenne den
viktige jobben som gjøres allerede, men også for å styrke det
samarbeidet som trengs for å få nærings- og
samfunnsutviklingen til å komme på sporet igjen etter krisen.
Fylkestingets medlemmer fra V, H, MDG, PP og 2 uavhengige
representanter ber fylkesrådet sikre driftstilskudd av
kommuneregionene i Viken, med det mål å styrke
kommuneregionenes arbeid med f.eks. regional samordning av
areal- og plansaker, samferdselsprosjekter, felles lokalisering av
viktige kultur- og idrettstilbud, næringsutvikling, felles ansatt
ressurser eller annen samordning som antas å være
besparende for fylkeskommunens eget arbeid. Søkekriteriene
bør være enkle og brukervennlige, og være basert på tiltak,
aktivitet og de ulike regioners totalbudsjett, antall kommuner
og innbyggere.
130

Fagskolene i Viken besitter kompetanse og teknologi som er
27 representanter
relevant for næringslivet. Dette forholdet kan utvikles videre og – mindretall – står
vil kunne bygge ytterligere kompetanse både hos fagskolene og bak merknaden
hos de bedriftene som deltar nært i ulike prosjekter. Flere
fagskoler har også hatt utfordringer med finansiering av
nødvendig utstyr og oppgradering av utstyr for at dette fortsatt
skal holde en høy standard og gi elevene nødvendige
kunnskaper.
Fylkestingets medlemmer fra H, V, PP og FNB ber derfor
fylkesrådet prioritere fagskolene gjennom felles
utviklingsprosjekter med næringslivet kommende år. Til dette
prosjektarbeidet settes det av 5MNOK av rammen til
entreprenørskap og kompetanse innen næringsutvikling.
Effekter av dette prosjektarbeidet rapporteres tilbake til
fylkestinget.

Merknader fremsatt i komite for finans, administrasjon og klima
Nr
131

Mindretallsmerknader

Støttes av

Fylkestingets medlemmer fra H, Frp, KrF, V, PP og 2 uavhengige
representanter mener det er overordnet viktig med et budsjett
med overskudd over tid, som gir økonomisk handlingsrom til å

38
representanter –
mindretall – står
bak merknaden
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styrke områder som trenger det, investere når det er nødvendig
og gjør fylkeskommunen rustet til å møte spesielle situasjoner.
Disse medlemmene vil påpeke at økonomiplanen ikke er saldert,
og skulle hele underskuddet dekkes av disposisjonsfond ville det
betydd en betydelig reduksjon av Vikens soliditet. Det må derfor
iverksettes tiltak som får driftsnivået ned på et varig lavere nivå.
132

Fylkestingets medlemmer fra H, Frp, KrF, V, PP og 2 uavhengige
representanter synes det er viktig med en balansert
eiendomsmasse, og vil advare mot å sitte på eiendommer
fylkeskommunen ikke har bruk for i uoverskuelig fremtid. Disse
medlemmene støtter derfor fylkesrådets arbeid med å
gjennomgå aktuelle objekter i eiendomsmassen med tanke på
salg.

38
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

133

Fylkestingets medlemmer fra H, Frp, KrF, V, PP og 2 uavhengige
representanter ønsker økt sambruk av fylkeskommunale bygg og
fylkeskommunal teknologi, i tillegg til samhandling med statlige-,
kommunale-, private- og frivillige aktører, for en bedre utnyttelse
av de ressursene fylkeskommunen rår over. Disse medlemmene
mener det kan skape økt bærekraft, samtidig som det reduserer
både investeringsbehovet og driftskostnader. Samtidig tror disse
medlemmene det er et stort potensiale i økt samhandling internt
i fylkeskommunens egen virksomhet.

38
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

134

Fylkestingets medlemmer fra KrF, Frp, H, V, PP og 2 uavhengige
representanter mener kunnskap er grunnplanken for å utvikle
samfunnet vårt og for å løse utfordringene vi står overfor. Disse
medlemmene mener en av de viktigste oppgavene fylket har er å
arbeide for at alle våre elever gjennomfører videregående og får
studiekompetanse eller fagbrev. Disse medlemmene peker på at
det er vårt ansvar som skoleeier å sikre at elevene får den
hjelpen de trenger. Alle elever har sine styrker og evner som
dette samfunnet har bruk for.

38
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

135

Fylkestingets medlemmer fra KrF, Frp, H, V og 2 uavhengige
representanter viser til at det er avgjørende at
distriktskommuner har gode tilbud nært befolkningen, og at
dette er avgjørende for å opprettholde gode lokalsamfunn.

37
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

136

Fylkestingets medlemmer fra H, Frp, V, PP og 2 uavhengige
representanter viser til fylkesrådets fremlagte forslag til budsjett
og økonomiplan for årene 2021-2024, og mener det i hovedsak
kan legges til grunn for Vikens drift de kommende årene. Det blir
likevel fremmet enkelte endringer der vi mener det er riktig av
hensyn til en best mulig utnyttelse av ressursene vi har til
fordeling. Totalt utgjør inntektene i overkant av 14 milliarder, og
det er et stort ansvar å skulle forvalte disse midlene best mulig.
Alle arbeider man for innbyggernes beste, og det perspektivet tas

36
representanter –
mindretall – står
bak merknaden
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med også inn i denne saken. Når det kommer til de enkelte
løsningene har partiene ulike løsninger basert på hvordan man
mener oppgavene best løses, og hva som skal prioriteres.
137

Fylkestingets medlemmer fra H, Frp, V, PP og 2 uavhengige
representanter mener det er mange måter å redusere
driftsutgiftene på som ikke trenger bety tilsvarende reduksjon i
tjenestetilbudet til innbyggerne.

36
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

Disse medlemmene ber fylkesrådet arbeide for en mer effektiv
drift, der man begrenser bruken av nyansettelser og vurderer å
ikke fylle stillinger som blir ledige. Det skal være mulig med en
betydelig gevinstrealisering som følge av sammenslåing av tre
tidligere administrasjoner, og det er lettest å oppnå disse
gevinstene om man henter de ut tidlig, før organisasjonen
festner på et høyere kostnadsnivå.
138

Fylkestingets medlemmer fra H, KrF, V, PP og 2 uavhengige
representanter vil understreke hvor avgjørende viktig det er at
verdenssamfunnet lykkes med å redusere utslipp av klimagasser i
tråd med ambisjonene man har satt. Det er viktig å ta vare på
den verdenen vi lever i, og etterlate den i minst like god stand til
neste generasjon. Slik verden ser ut nå, vil en av samfunnets
viktigste jobber være å stanse den globale oppvarmingen,
nedbygging av naturen og den forsøplingen vi ser rundt oss,
spesielt med tanke på plast.
Fylkestingets medlemmer fra H, V, PP og 2 uavhengige
representanter vil derfor sette av penger til klimatiltak i egen
virksomhet for å sikre at disse blir gjennomført, i stedet for at
hele investeringen må gjøres innenfor driftsrammen. Disse
medlemmene ønsker også å sette av penger til klimafondet slik
at man også fremover vil ha en særskilt pott til å dekke kostnader
i egne virksomheter eller å kunne støtte gode tiltak i
Vikensamfunnet for øvrig. Det prioriteres også midler til
naturrestaurering som en søkbar ordning med krav om
medfinansiering hos søkerne, for å utløse enda større midler til
dette viktige formålet.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknadens
første avsnitt

28
representanter –
mindretall – står
bak resten av
merknaden

Fylkestingets medlemmer fra H, V, PP og 2 uavhengige
representanter vil påpeke at alle teknologier som netto bidrar til
reduksjon i klimagassutslipp for å nå klimamålene vil bli
nødvendige. Karbonfangst og lagring er en slik type teknologi. I
tillegg til det Norge allerede satser tungt på, eksisterer det
teknologi som fanger karbon fra luften. Hvis Viken
fylkeskommune skal vise vei, er det naturlig at vi sammenligner
oss med de aktørene som er lengst fremme. Store bedrifter
arbeider nå for å bli karbonnegative innen 2030. Medlemmene
fra H, V, PP og 2 uavhengige representanter legger til grunn at vi
i Viken satser på de mest effektive teknologiene for å sikre
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oppnåelse av våre ambisiøse klimamål. Disse medlemmene ber
derfor fylkesrådet om å komme tilbake med en orientering om
hvordan vi utnytter mulighetene som ligger i karbonfangst fra
luften for å nå klimamålene.
139

Fylkestingets medlemmer fra H, KrF, V, PP og 2 uavhengige
representanter mener videre at ny teknologi og høyere grad av
digitalisering vil være en av hovedløsningene på klimakrisen.
Disse medlemmene støtter derfor fylkesrådets arbeid med
digitalisering i Viken, og vil oppfordre til at man er fremoverlent
med å ta i bruk nye teknologiske løsninger som kan bidra til å få
ned utslippene i Viken.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

140

Fylkestingets medlemmer fra H, KrF, V, PP og 2 uavhengige
representanter viser til at internasjonalt samarbeid er viktig for å
løse miljøutfordringene. Disse medlemmene støtter arbeidet
med å fremlegge en internasjonal strategi og tydeliggjøre
prioriteringer i de internasjonale organisasjoner Viken er medlem
av. Disse medlemmene ber fylkesrådet utarbeide en tydelig
målsetting på deltakelse i internasjonale prosjekter, og mål for
midler som kan hentes fra internasjonale prosjekter til utvikling
av Vikensamfunnet, for eksempel fra EU-programmene.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

141

Fylkestingets medlemmer fra H, KrF, V, PP og 2 uavhengige
representanter ser viktigheten av å høste læring fra den
pandemien som nå rammer oss, i den hensikt å levere bedre
tjenester, økt bærekraft og en mer effektiv fylkeskommune. Av
den grunn mener disse medlemmene at det er klokt å øke
bruken av innovative anskaffelser som kan skape flere
forbedringsmuligheter og mer lokalt entreprenørskap.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

142

Fylkestingets medlemmer fra H, KrF, V, PP og 2 uavhengige
representanter ser et potensiale i en mer effektiv gjennomføring
av politisk virksomhet. Fylkeskommunens intensive bruk av
digitale verktøy i 2020 gir helt unike muligheter til å organisere
møtevirksomhet og publikumsmedvirkning bedre enn da
perioden begynte. En hyppig bruk av todagersmøter er en
krevende øvelse både for flere representanters politiske
arbeidsbetingelser og fylkeskommunens økonomi. Disse
medlemmene mener derfor fremtidig møtevirksomhet bør
gjennomføres med en god balanse mellom fysiske og digitale
møter, og samtidig henstille partiene om å gjennomføre sine
gruppemøter rett i forkant av politiske møter digitalt, på en slik
måte at antallet todagersmøter reduseres.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

143

Fylkestingets medlemmer fra KrF, H, V, PP og 2 uavhengige
representanter viser til at årsbudsjett og økonomiplan for Viken
viser en stram økonomi fremover, men også muligheter for å
etablere gode innovative løsninger for hele Viken. Disse

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden
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medlemmene er opptatt av at vi bruker de mulighetene en
sammenslåing av Viken gir.
144

Fylkestingets medlemmer fra KrF, H, V, PP og 2 uavhengige
representanter vil påpeke at Covid-19 har vært krevende for
Vikensamfunnet. Mange har opplevd krevende tider med strenge
smitteverntiltak og mindre sosial kontakt. En rekke av Vikens
tjenestetilbud har også vært og er påvirket av pandemien.
Samtidig er det stor læring i hvordan det kan samhandles også
digitalt. Disse medlemmene mener det er mye som kan
videreføres fremover uavhengig av smittesituasjon.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

145

Fylkestingets medlemmer fra KrF, H, PP, V og 2 uavhengige
representanter mener arbeidet med å sikre nok lærlingeplasser
er viktig. Disse medlemmene viser i den sammenheng til at
lærlingtilskudd er avgjørende for at bedrifter velger å ta inn
lærlinger, og at dette tilskuddet er økt jevnlig de siste årene.
Disse medlemmene mener det er rom for å øke antallet
lærlingplasser i Viken fylkeskommune.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

146

Fylkestingets medlemmer fra KrF, H, V, PP og 2 uavhengige
representanter viser til at Kirkens SOS Norges største døgnåpen
krisetjeneste på telefon og internett, og den bemannes av
frivillige medarbeidere som er på vakt 24 timer i døgnet, 365
dager i året. 10-12 % av telefonsamtalene omhandler selvmord,
og over 45 % av samtalene på chat og melding. Disse
medlemmene viser til at det er mange som forteller historiene
sine for aller første gang, og som er tydelige på at de aldri ville ha
turt å kontakte noen på noen annen måte enn via en chat. Disse
medlemmene viser til at dette er et tilbud som er avhengig av
støtte fra fylkeskommunen, og at Østfold fylkeskommune
tidligere har støttet tiltaket.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

147

Fylkestingets medlemmer fra KrF, H, V, PP og 2 uavhengige
representanter viser til Viken fylke består av mange ulike
lokalsamfunn, med ulike styrker og utfordringer. Disse
medlemmene mener det er avgjørende å styrke
lokalsamfunnenes egenart, og legge til rette for tygge
lokalsamfunn for alle innbyggere uavhengig av hvor i fylket man
bor. Disse medlemmene tror de beste lokalsamfunnene er der
det legges til rette for stor grad av involvering fra innbyggerne
gjennom frivillighet, ulike fellesskap og kulturliv. Levende
lokalsamfunn styrker den demokratiske deltakelsen, folkehelsen
og opplevelsen av å bli sett og ha betydning. Frivilligheten er en
av de viktigste aktørene for å skape levende og gode
lokalsamfunn.

30
representanter –
mindretall – står
bak merknaden

148

Fylkestingets medlemmer fra H, KrF, V og PP mener arbeidet
med å inkludere bærekraftsmålene i organisasjonen, så vel som i

28
representanter –
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149

de politiske sakene er av stor viktighet. For å kunne jobbe
effektivt med dette må man kunne måle oppnåelsen av hvert
enkelt bærekraftsmål. Disse medlemmene ber derfor fylkesrådet
fortsette arbeidet startet i tidligere Buskerud med utvikling av
indikatorer på de enkelte delmålene i bærekraftsmålene.

mindretall – står
bak merknaden

Fylkestingets medlemmer fra KrF og V viser til at ulike
utbygginger og prosjekter gjør at verdifull natur går tapt. I
vurderingen av hvert enkelt prosjekt kan det være mange hensyn
som taler for en utbygging, uten at totalen vurderes og tas stilling
til i forkant. Disse medlemmene mener det bør legges frem et
naturbudsjett for å sikre en overordnet og helhetlig vurdering av
vernet av naturen og naturmangfoldet vårt.

5 representanter
– mindretall –
står bak
merknaden

Dokumentet er elektronisk godkjent

48

Saksframlegg

Saksnr.: 2020/112011

Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Fylkesrådet

26.11.2020

303/20

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - tillegg til sak korrigeringer
Fylkesrådens forslag til innstilling
1. Fylkesrådet slutter seg til endringer slik de fremkommer i saksfremlegget.
2. Saken sendes til fylkestinget.
Fylkesrådets behandling av sak 303/2020 i møte den 26.11.2020:
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling
1. Fylkesrådet slutter seg til endringer slik de fremkommer i saksfremlegget.
2. Saken sendes til fylkestinget.

26.11.2020
Tonje Brenna
fylkesrådsleder

Bakgrunn for saken
Fylkestinget behandler sak i desember om årsbudsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024.
Denne saken omhandler noen tekstlige korrigeringer i dokumentet.

Fakta
Kapittel 4 Klimabudsjett

Side 30, 2. avsnitt: korrigert tekst er overstrøket, ny tekst er understreket og uthevet.
«……………. De tre siste kolonnene i tabellen viser hvilke utslippsnivåer virksomheten må
oppnå pr år i perioden 2021- 2024 for å oppnå 50 prosent utslippsreduksjon i 2025, og for å
bli utslippsfri fossilfri i 2028».
Side 30, 4. avsnitt: korrigert tekst overstrøket, ny tekst understreket og uthevet.
«……………..Ruters strategi alene gir det viktigste bidraget for å kutte klimagassutslippene i
Viken fylkeskommune. For Østfold Kollektivtrafikk og Brakar legges det til grunn dagens planer
om utslippsfrie fossilfrie busser innen 2030».

Kapittel 12 Samferdsel
Side 93, tabell 27 «Ramme fylkesveier og kollektivtransport» og side 94, tabell 31 «Drift
Brakar» erstattes med følgende tabeller:
Samferdsel (1000 kr)

2021

Brakar (1000 kr):

2021

Fylkesvei
1 122 048
Kollektivtransport
2 078 225
Lønn og drift rådsområde
203 339
Sum
3 373 212
Belønningsmidler a)
136 100
Andre belønningsmidler b)
22 800
Tilskudd til reduksjon av billettpriser c)
41 200
Oslopakke 3 midler
482 000
Midler fra staten d)
27 323
Sum eksterne midler
709 423
a) Belønningsmidler til Ruter, Brakar og ØKT
b) Belønningsmidler disponert av Viken. Bymiljøavtalen avsluttes i 2023. Det er så langt ikke vedtatt forlengelse.
c) Tilskudd til reduksjon av billettpriser til Brakar og ØKT
d) Inngår i sum rådsområde

Rammetilskudd
Belønningsmidler
Tilskudd til reduksjon av billettpriser
Sum

462 101
52 000
20 600
534 701

2022

1 118 389
2 046 041
203 338
3 367 769
83 000
1 000
41 200
456 000
27 323
608 523

2022

462 096
0
20 600
482 696

2023

1 117 329
2 047 101
203 339
3 367 768
83 000
9 000
41 200
463 000
27 323
623 523

2023

462 096
0
20 600
482 696

2024

1 117 329
2 047 101
203 339
3 367 768
0
0
41 200
442 000
27 323
510 523

2024

462 096
0
20 600
482 696

Årsaken til korrigeringen er at belønningsmidler for Brakar budsjetteres med 52 mill. kr i 2021.
Ved en inkurie stod det i opprinnelig tekst 25,6 mill. kr.

Kapittel 14 Tannhelse
I tabell 35 Nøkkeltall tannhelse, side 107 i økonomiplandokumentet skal overskriften i den
nest ytterste kolonnen være
18 år <4 hull %. Overskriften i den ytterste kolonnen skal være 18 år >9 hull %.
Korrigert tabell blir dermed:
2

0-18 år
C1
C2
Under tilsyn % Under tilsyn % Under tilsyn %

Prioriterte

5 år

18 år

18 år

us/behandlet

Uten hull %

<4 hull %

>9 hull %

Buskerud

98,1

106,5

39,4

45 791

84,9

77

5,3

Østfold

95,9

96,8

10,3

41 499

80,7

75,4

6,2

Akershus

96,7

93,9

19,1

102 471

81,1

79,4

3,9

Landet

87,7

78,3

22,6

843 677

81,1

73,7

6,4

Mål og resultatkrav
På side 108 korrigeres et resultatkrav for tannhelsetjenesten. Tidligere tekst er overstreket.
Ny tekst er uthevet og understreket.
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav i andre kulepunkt:
•

Tannstatus DMFT, reduksjon i antall skadde tenner: maks 5% av 3-åringer med
hull, maks 5% av 18-åringer med mer enn 10 hull 9 hull.

Kapittel 15 Kultur og mangfold
Endring i tabell 48 : Lån Blaafarveverket og Veien endres til: Tilskudd Veien kulturminnepark .

Kapittel 16 Investering og finansiering

Kapittel 16.4, side 128, tabell 55 Fondsoversikt suppleres med følgende tabell for ubundet
investeringsfond. Fondsmidlene er omtalt i kapittel 16.4.1.8 på side 130 i
økonomiplandokumentet.
Ubundet fond (investeringsfond)

2020

2021

2022

2023

Ubundet investeringsfond (IB)

301 514

205 199

205 199

205 199

205 199

0

0

Korrigering IB bruk prosjekt
Bruk finansiering av investeringer ØP 2020-2023
Ubundet investeringsfond (UB)

-615

2024

-95 700

-62 500

-7 500

0

0

205 199

205 199

205 199

205 199

205 199

Vedtakskompetanse
Saken sluttbehandles i fylkestinget.
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1 Hovedprioriteringer
1.1 Trygg styring i urolige tider
Koronapandemien har skapt usikkerhet, arbeidsledighet og endret samfunnet
mange innbyggere i Viken fylkeskommune er vant til. Flere har kjent og kjenner
fortsatt virkningene av koronapandemien tett på kroppen. Noen deler av fylket
er hardere rammet enn andre. For fylkesrådet er viktigste prioritet å styre Viken
fylkeskommune trygt gjennom krisen, slik at våre innbyggere har jobb,
utdanning og lærlingplass å gå til og at kollektivtrafikken går. Fellesskapet skal
stille opp for de som trenger det.
Koronapandemien har gjort den økonomiske situasjonen for Viken fylkeskommune enda mer
krevende. Fylkesrådets budsjettforslag legger til rette for nødvendige skole- og
samferdselsutbygginger. Fylkesrådets hovedprioriteringer i budsjettet er rettferdighet og like
muligheter, ta hele Viken i bruk og klimahandling for et grønnere Viken.
Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2021 har et driftsbudsjett på 14,1 milliarder kroner. Viken
fylkeskommune har behov for store utbygginger av skole- og samferdselsprosjekter grunnet
befolknings- og elevtallsvekst i årene framover. I økonomiplanperioden er det behov for 2 234 nye
elevplasser i Viken fylkeskommune. I forslaget til økonomiplan 2021-2024 er det foreslått totalt 16,4
milliarder kroner til investeringer i perioden. Viken fylkeskommune har få muligheter til å påvirke egne
inntekter. Det aller meste av Viken fylkeskommunes inntekter er skatteinntekter og overføringer fra
staten. En av få egne inntektsmuligheter er utbytte fra energiselskapene. I 2021 forventes en svikt i
disse på 122 millioner kroner sammenlignet med 2020.
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Trygg økonomisk styring handler om å finne en god balanse mellom drift og investering, og samtidig
ha et forsvarlig gjeldsnivå. Det er nødvendig for å sikre trygghet for ansatte og alle som bruker Viken
fylkeskommunes tjenester. Grunnet befolkningsvekst har Viken fylkeskommune store
investeringsbehov, som presser økonomien. Dagens økonomiske rammer gjør det ikke mulig å
finansiere disse investeringene uten at det får store konsekvenser for den daglige driften. For 2021
tilpasser fylkesrådet investeringsnivået uten å redusere rammene for videregående opplæring,
samferdsel, kultur og andre tjenestetilbud. Fylkesrådet vil i løpet av våren 2021 legge fram en plan til
fylkestinget for prioritering og gjennomføring av skoleinvesteringer. Hensikten er å sikre prosjektene
nødvendig finansiering og fylkeskommunens økonomiske balanse. Det er samtidig avgjørende at
stortingsflertallet sikrer et økonomisk handlingsrom for Viken fylkeskommune som sikrer
investeringsbehovet befolkningsveksten skaper.
Fylkesrådets hovedoppgave er å sørge for trygg styring til tross for urolige tider i samfunnet rundt. I
løpet av 2020 har Viken fylkeskommune gjennom ulike krisepakker bidratt til å dempe de negative
virkningene av koronapandemien for innbyggere, arbeids- og samfunnsliv i Viken. For mange vil trolig
også 2021 være preget av virkningene av pandemien. Fylkesrådet jobber for at utdanning,
næringsutvikling, kultur, samferdsel og andre sektorer som fylkeskommunen har innflytelse over er
tilpasset pandemien og ruster innbyggere og næringsliv til tiden etter. Politikken som føres må ta
hensyn til sosial og geografisk fordeling. Sammen med arbeidslivet i fylket, våre
utdanningsinstitusjoner og NAV vil fylkesrådet jobbe med å utvikle flere tilbud for å bidra til
sysselsetting, omstilling og hjelpe de som er permittert og oppsagt.
Koronapandemien har ført til stor usikkerhet om framtidig passasjerutvikling for kollektivselskapene.
Så langt har staten kompensert for de tapte billettinntektene. Dersom den statlige kompensasjonen
opphører, vil det innebære en betydelig nedskalering av kollektivtilbudet. I budsjettforslaget for 2021
forutsetter Viken fylkeskommune at staten dekker tap og økte kostnader så lenge det er
smitterestriksjoner.
I tillegg har Viken fylkeskommune mulighet til å ta en større rolle i å hjelpe næringsliv, kulturliv og
andre som er rammet av virkningene av koronapandemien. Etableringen av Viken fylkeskommune
krever fremdeles mye ressurser. Fylkesrådet mener statlige myndigheter i større grad må spille på lag
med og støtte opp under fylkeskommunens arbeid.
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1.2 Mer rettferdighet og likemuligheter for alle
I Viken fylkeskommune skal alle innbyggere ha like muligheter. Derfor jobber
fylkesrådet for mer rettferdige og likeverdige tjenester til alle fylkets innbyggere.
Det viktigste virkemiddelet er videregående skoler og opplæringsløp, hvor vårt
mål er at alle fullfører. God utdanning skaper muligheter, hindrer utenforskap og
utjevner sosiale forskjeller. Nye skolebygg for å møte elevtallsvekst, satsing på
yrkesfag og lærlingplasser, nærskoleprinsipp, PC til nye elever, styrking av
teamet rundt eleven, gratis skolemåltid til flere og innsats mot mobbing er
viktige satsinger fra fylkesrådet for å gi alle elever like muligheter.
Fylkesrådet jobber for et trygt og seriøst arbeidsliv, for mangfold og inkludering, bedre
folkehelse og et rikt kulturliv. Fylkeskommunen skal både speile samfunnet vi er en del
av, og påvirke samfunnet rundt oss.
Det er 45 425 elevplasser i videregående skoler i Viken fylkeskommune. I 2021 legges det til rette for
ytterligere 273 nye elevplasser i Viken fylkeskommune i tråd med behovet. Det er lagt inn midler i
skolenes driftsbudsjetter for å finansiere elevtallsveksten med ytterligere 11,4 millioner kroner. I 2021
vil fylkesrådet bruke 1,7 milliarder kroner på skolebygg.
Fylkesrådet setter av 10 millioner kroner til arbeidet med strategien for helsefremmende skoler. Å
styrke teamet rundt den enkelte elev er viktig for å gi alle elever like muligheter. Fylkesrådet foreslår
at 10 nye skoler får et tilbud om gratis skolemåltid i 2021, slik at inntil 30 skoler har et slikt tilbud totalt
i Viken fylkeskommune. Samtidig innføres et lavterskeltilbud for alle elever med et elektronisk
helsetilbud.
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Fylkesrådet følger også opp vedtaket om å tilby alle nye elever i Viken fylkeskommune elev-PC fra
skolestart høsten 2021, og setter av 43,5 millioner kroner til PC-ordningen. Ordningen skal bidra til at
opplæringen i Viken fylkeskommune er faglig god, virker sosialt utjevnende, ivaretar økonomiske
vanskeligstilte elever og gir minst mulig klima- og miljøbelastning.
I Viken fylkeskommune er det per 1. oktober 2020 om lag 8 000 løpende lærekontrakter. I egen
virksomhet har Viken fylkeskommune 155 lærlinger og lærekandidater. Fylkesrådet jobber
kontinuerlig for å sikre alle læreplasser til alle som har behov det. Tilskudd til lære- og
opplæringskontrakter styrkes med 39 millioner kroner.
Fylkesrådet har etablert et samarbeid mellom partene i arbeidslivet for å skaffe læreplasser, blant
annet gjennom en samfunnskontrakt. Det er etablert et team av læreplassjegere og et ekstra
lærlingetilskudd til bedrifter som trenger det. Fylkesrådet vil videre følge opp satsingen på lærlinger og
yrkesfag blant annet gjennom å foreslå en læreplassgaranti i Viken fylkeskommune.
Fylkesrådet legger til rette for at 200 000 elever i Viken fylkeskommune får profesjonelle kunst- og
kulturopplevelser i skolehverdagen gjennom Den kulturelle skolesekken. Arbeidet med mangfold og
inkludering prioriteres, og det settes av totalt 6 millioner kroner til ulike prosjekt og tiltaksmidler
knyttet til idrett og friluftsliv.
Fylkesrådet vil jobbe for å få bedre kunnskap om innbyggernes livskvalitet, og vil i 2021 utarbeide en
strategi for universell utforming slik at enda flere kan delta i samfunnet på lik linje med andre og nyte
godt av fylkeskommunens tjenester.
Viken fylkeskommune skal ha varierte og tilrettelagte stier, turruter og møteplasser som er tilgjengelig
for flest mulig. Derfor øker fylkesrådet tilskuddet til universelt tilrettelagte friluftsområder med 400
000 kroner. Det opprettes også en ny tilskuddordning for inkluderende frivillige møteplasser på 2
millioner kroner.
Fylkesrådet har store ambisjoner om å bidra til å rydde opp i den useriøse delen av arbeidslivet, særlig
innen bygg- og anleggsbransjen. Fylkesrådet foreslår derfor midler til nødvendige kontrollfunksjoner,
som oppfølging av forslaget til seriøsitetsbestemmelser i Viken-modellen.
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1.3 Ta hele Viken i bruk
Vi skal ha arbeidsplasser og gode tjenester i hele Viken. Fylkeskommunen har
støtteordninger for tiltak innen blant annet kultur, næringsutvikling, folkehelse
og klima. Gjennom et bredt skoletilbud, kollektivtilbud, nye investeringer og
veivedlikehold gir det grunnlag for bosetting og vekst i hele fylket.
Det er viktig at elevene i Viken har et godt skoletilbud uansett hvor de bor. Fylkesrådet følger også opp
nærskoleprinsippet og etablere et tettere og mer systematisk samarbeid med kommunene i Viken. Slik
sørger vi for at elevene får kortest mulig reisevei og styrker arbeidet med at flere fullfører og består.
God infrastruktur er viktig for innbyggere og næringsliv i hele Viken. Viken fylkeskommune har ansvar
for 5 504 km fylkesveier, og den totale rammen for drift og vedlikehold av fylkesveinettet for 2021
foreslås til 1,1 milliarder kroner. Fylkesrådet satser på økt vedlikehold av fylkesveinettet, og vil med
dette budsjettforslaget stoppe den negative utviklingen av vedlikeholdsetterslepet.
Fylkesrådet foreslår i tillegg å bruke nærmere 1,1 milliarder kroner til investeringstiltak på
fylkesveinettet i 2021. I tillegg kommer tiltak finansiert av belønningsmidler fra staten og
bompengeinntekter på 326 millioner kroner. Investeringsprosjektene er spredt rundt i fylket og
omfatter blant annet utbedringer av fylkesveinettet, tiltak for gående, syklende og
trafikksikkerhetstiltak.
Det er store regionale forskjeller i næringslivet innad i Viken fylkeskommune, som gjør tiltak og
støtteordninger må tilpasses de ulike regionenes særlige utfordringer og muligheter for vekst.
Distriktskommunene i Viken har særskilte, men også sammenfallende utfordringer. Virkemidler vil bli
iverksatt rettet mot disse.
En viktig oppgave blir å delta i strategisk arbeid med kommuneregionene for å utvikle den enkelte
region ut fra egne muligheter og fortrinn. Nærings- og arbeidslivet er i stor endring hvor økt
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innovasjonsstyrke og omstilling blir stadig viktigere. Fylkesrådet følger opp satsingen på FoU og
innovasjon med en ramme på totalt 30 millioner kroner.
For å løfte distriktssatsingen ytterligere er det igangsatt et arbeid med bygdemiljøpakker som skal
styrke distriktene i Viken for å bidra til attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig
stedsutvikling. I bygdemiljøpakkene vil vi samordne nye midler og eksisterende ordninger på ulike
rådsområder.
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1.4 Klimahandling for et grønnere Viken
FNs bærekraftmål ligger til grunn for utvikling og drift av Viken fylkeskommune.
For å skape et bærekraftig og trygt velferdssamfunn innenfor planetens
tålegrense, er det nødvendig med en offensiv klima- og miljøpolitikk, forsvarlig
ressursforvaltning og utjevning av sosiale ulikheter. Utbygging og drift av
kollektivtrafikken er et av de viktigste virkemidlene for å redusere
klimagassutslipp. Fylkeskommunen skal arbeide for gode lokalsamfunn,
kulturmiljøer, naturmangfold, friluftsområder, god folkehelse og å redusere
klimautslipp.
Fylkesrådet har store klimaambisjoner. Viken skal bli et nullutslippssamfunn og klimagassutslippene
skal reduseres med 80 prosent innen 2030. I tillegg skal fylkeskommunens egen virksomhet være
fossilfri innen 2028. Klimabudsjettet skal vise hvordan en gjennom konkrete tiltak skal nå klimamålene,
og arbeidet med å utvikle og ferdigstille klimabudsjettet prioriteres/forsetter. I 2021 vil det også for
første gang etter sammenslåingen kunne legges fram et samlet klimaregnskap for egne
klimagassutslipp i Viken fylkeskommune.
For å redusere klimagassutslipp stilles det miljø- og klimakrav i utbyggingskontrakter. Viken deltar også
i arbeidet med bypakkene med blant annet mål om å kutte utslipp, gi bedre luft, redusere antall biler i
bysentrum og styrke kollektiv- og sykkeltilbudet.
Viken har startet opp arbeidet med en helhetlig transportanalyse som kartlegger mulighetene for å
løse trafikkutfordringene rundt Oslofjorden med andre tiltak enn veibygging. Det er også igangsatt en
utredning av muligheter for å legge til rette for utslippsfrie fergeruter på Oslofjorden.
Basert på bærekraftsmålene, som er innarbeidet i denne økonomiplanen, vil det bli gjennomført
helhetlig bærekraftsrapportering fra og med 2021. Økonomiplanen tar utgangspunkt i seks
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innsatsområder fra høringsutkastet til regional planstrategi som er basert på bærekraftmålene.
Innenfor disse innsatsområdene er det prioritert 16 mål. I kapitlene for det enkelte rådsområde
framkommer relevante resultatkrav for hvert temaområde.
I 2021 vil arbeidet med å bygge opp og videreutvikle partnerskap og samarbeid med kommuner og
næringsliv om klimatiltak være viktig. Gjennom å samle kreftene og jobbe sammen om felles tiltak kan
vi få mer effektiv handling og større gjennomslagskraft. Tiltak vil i stor grad kanaliseres gjennom disse
partnerskapene. Fylkesrådet setter derfor av en ramme på 18,5 millioner kroner til klimatiltak. Mange
av tiltakene har i tillegg ekstern finansiering gjennom prosjektmidler eller spleiselag med andre aktører
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2 Fylkesrådets innstilling
1.

Ved utskriving av fylkesskatten for 2021 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av
Stortinget i statsbudsjettet for 2021.

2.

Inntekter og netto driftsrammer for rådsområder i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas slik det
framgår av bevilgningsoversikt drift:
Bevilgningsoversikt drift
(tall i 1 000 kr)

Regulert

Økonomiplan
2023

2024

1

Rammetilskudd

-5 979 151

-4 921 274

-4 776 728

-4 780 115

-4 845 111

2

Inntekts- og formuesskatt

-8 283 523

-9 160 221

-9 188 604

-9 197 243

-9 215 353

5

Sum generelle driftsinntekter

-14 262 674

-14 081 495

-13 965 332

-13 977 358

-14 060 464

6

Sum bevilgninger drift (disponert i linje 23-31)

14 233 123

13 421 827

13 159 348

13 134 038

13 158 071

9

Brutto driftresultat

-29 551

-659 668

-805 984

-843 320

-902 393

-78 766

-58 732

-63 916

-92 580

-114 307

-195 000

-110 000

-115 000

-190 000

-225 000

13 Renteutgifter

223 980

188 700

188 900

231 800

251 900

14 Avdrag på lån

397 300

437 300

515 400

613 500

705 800

15 Netto finansutgifter

347 514

457 268

525 384

562 720

618 393

17 Netto driftsresultat

317 963

-202 400

-280 600

-280 600

-284 000

18 Overføring til investering

362 800

324 000

324 000

324 000

324 000

Avsetning disposisjonsfond

216 160

0

0

0

0

-896 923

-121 600

-43 400

-43 400

-40 000

-680 763

-121 600

-43 400

-43 400

-40 000

0

0

0

0

0

23 R01 Fylkestingets sekretariat

89 882

100 240

90 988

98 352

90 189

24 R02 Fylkesrådsleders kontor

166 571

172 075

168 509

167 401

167 387

25 R03 Finans og administrasjon

996 594

1 041 294

995 865

985 983

984 871

7 375 235

7 375 167

7 245 501

7 239 903

7 254 701

10 Renteinntekter
11 Utbytte

Bruk av disposisjonsfond
20 Netto avsetning/bruk disposisjonsfond
22 Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat

26 R04 Utdanning og kompetanse
27 R05 Plan, klima og miljø

budsjett 2020

2021

2022

126 453

138 835

126 971

125 738

125 727

4 358 208

3 373 212

3 310 654

3 284 042

3 283 765

29 R07 Næring (inkl. tannhelse)

624 152

590 212

584 296

586 474

588 479

30 R08 Kultur og mangfold

404 562

408 845

395 972

392 746

392 713

91 466

221 947

240 592

253 399

270 241

14 233 123

13 421 827

13 159 348

13 134 038

13 158 071

28 R06 Samferdsel

31 R09 Rådsuavhengige utgifter og inntekter
Sum netto driftsutgifter rådsområder

Omdisponeringer innenfor det enkelte rådsområde av prinsipiell eller vesentlig betydning, skal legges
frem for fylkestinget.
For budsjettåret 2021 gis fylkesrådet fullmakt til å omfordele budsjettmidler mellom rådsområdene i
henhold til rådsområdenes oppgaver og endringer i disse.
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3.

Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas slik det framgår av
bevilgningsoversikt investering:
Bevilgningsoversikt investering

Opprinnelig

(tall i 1000 kr)

budsjett 2020

2021

2022

2023

2024

3 576 873

3 619 858

4 426 860

4 364 460

3 787 120

9 519

49 017

54 637

58 461

62 553

3 586 392

3 668 875

4 481 497

4 422 921

3 849 673

-529 324

-603 274

-855 062

-842 892

-727 424

0

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-621 973

-490 352

-838 800

-942 800

-992 600

8 Tilskudd fra andre - Belønningsmidler

0

-21 200

-43 000

-30 000

0

8

0

-907

-610

0

0

13 Bruk av lån

-2 026 800

-2 150 893

-2 403 825

-2 281 829

-1 804 249

14 Sum investeringsinntekter

-3 178 097

-3 268 025

-4 142 697

-4 098 921

-3 525 673

0

0

0

0

0

-297 295

-324 000

-324 000

-324 000

-324 000

21 Netto avsetning/bruk bundne fond

0

-3 450

0

0

0

21 Netto avsetning/bruk bundne fond - infrastrukturfond

0

-10 900

-7 300

0

0

-111 000

-62 500

-7 500

0

0

0

0

0

0

0

-408 295

-400 850

-338 800

-324 000

-324 000

0

0

0

0

0

1 Investering i varige driftmidler
3 Investeringer i aksjer og andeler
6 Sum investeringsutgifter
7 Kompensasjon for merverdiavgift
7 Kompensasjon for merverdiavgift - justeringsrett
8 Tilskudd fra andre - Oslopakke 3

Tilskudd fra andre - Kostnadsdekkende husleie

19 Netto utgifter videreutlån
20 Overføring fra drift

22 Netto avsetning bruk/ubundne fond
23 Dekning av tidligere års udekket beløp
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger
25 Fremført til inndekning i senere år
Bevilgningsoversikt rådsområder

Opprinnelig

(tall i 1000 kr)

budsjett 2020

Finans og administrasjon

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

54 128

97 033

16 700

12 200

12 200

1 660 421

1 742 100

2 321 700

2 259 300

1 674 800

Tannhelse

56 851

84 900

94 800

20 600

4 000

Kultur og mangfold

12 500

12 500

0

0

0

Samferdsel - fylkeskommunale midler

1 171 000

1 119 200

954 600

933 600

933 600

Pensjonskasse, egenkapitalinnskudd

9 519

49 017

54 637

58 461

62 553

603 673

523 160

976 560

1 101 360

1 161 120

18 300

39 565

61 100

36 000

0

0

1 400

1 400

1 400

1 400

3 668 875

4 481 497

4 422 921

3 849 673

Utdanning og kompetanse

Samferdsel - Oslopakke 3
Samferdsel - Belønningsmidler
Samferdsel - Avtaler med justeringsrett
Sum brutto investeringsutgifter

4.

Økonomiplan

3 586 392

Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2021 på inntil 2 045,3 mill. kr, jfr. kommuneloven
§14-15 første ledd. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 25 år.
Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler
i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet.
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5.

Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2021, jfr. kommuneloven § 14-15 tredje
ledd.

6.

Mål og resultatkrav for Viken fylkeskommune, slik de framkommer i kapitlene for de enkelte
fylkesrådsområdene, legges til grunn for driften i 2021.
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7.

Styret i Ruter AS fastsetter kollektivsatsene i henhold til gjeldende vedtekter.
Styret i Brakar AS fastsetter kollektivtakster for sitt område innenfor rammen av kommunal deflator på
2,7 prosent.
Fylkesrådet fastsetter kollektivtakster for Østfold Kollektivtrafikk innenfor rammen av kommunal
deflator på 2,7 prosent.
Eventuelle mindre endringer ut over kommunal deflator kan for Brakar AS og Østfold Kollektivtrafikk
avgjøres av fylkesrådet. For Ruter må slike endringer skje i tråd med aksjonæravtale inngått mellom
eierne.
Fylkesrådet inngår leveranseavtale med Ruter AS og Brakar AS for 2021.

8.

Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalgssekretariat og kontrollutvalg vedtas med en netto
driftsutgift på 18,1 mill. kr i 2021.

9.

Driftsbudsjett for Viken KollektivTerminaler FKF vedtas slik det framgår av tabellen nedenfor:
VKT (tall i 1 000 kr)

2 021

2 022

2 023

2 024

Anløpsinntekter og andre driftsinntekter

52 397

48 521

50 800

50 800

Ordinært tilskudd fra Viken

32 014

32 014

32 014

32 014

6 038

7 918

8 977

8 977

3 913

3 913

3 913

3 913

6 934

1 216

1 216

1 216

6 875

6 875

6 875

6 875

Driftsinntekter

108 171

100 457

103 795

103 795

Driftskostnader

108 879

100 032

104 233

104 233

709

-425

439

439

Resultat

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

0

0

0

0

Resultat

0

0

0

0

Ordinært tilskudd fra Viken- drift holdeplasser
Bidrag til kostnadsdekkning drift bussanlegg Kjul og
Leiraveien
Bidrag til kostnadsdekkning ekstraordinært vedlikehold
Leiraveien
Bidrag til kostnadsdekkning drift sjåførfasiliteter
Romerike

Netto finansposter

10. Brutto investeringsrammer for Viken KollektivTerminaler FKF vedtas slik det framgår av tabellen
nedenfor:
Investeringsbudsjett VKT (tall i 1 000 kr)
Bussterminaler - oppgradering universell utforming

2022

2023

2024

7 000

21 500

22 500

700

10 000

0

0

4 500

0

0

500

Leiraveien

14 125

9 500

0

0

Nesodden kollektivterminal

10 000

0

0

0

Sum

36 325

41 000

22 500

2 500

Bussreguleringsplasser
Lysaker/Nesodden brygge

2 000

MVA-kompensasjon

6 054

6 833

3 750

417

Belønningsmidler

8 471

26 250

18 750

0

VKT disposisjonsfond

10 000

0

0

0

Fylkeskommunale midler (til midlertidig finansiering av
Leiraveien bussanlegg)

10 893

7 307

0

0

907

610

0

0

0

0

0

2 084

36 325

41 000

22 500

2 500

Kostnadsdekkende husleie
Fylkeskommunale midler
Sum eksterne midler
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11. Følgende nivåer for finansielle måltall for Viken vedtas:
Netto driftsresultat (resultatgrad): 1 prosent
Reservefond: 6 prosent
Gjeldsgrad 64 prosent
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3 Visjoner, verdier, plan og styring
3.1 Visjon og verdier
Vikens visjon er «Viken viser vei».
Vikens hovedmål er:
•
•

•

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

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

3.2 Midlertidig plan- og styringssystem
Plan- og styringssystemet skal sikre reell sammenheng mellom politikkens langsiktige målsetninger (strategisk
planlegging), prioritering av virkemidler gjennom økonomiplan (taktisk planlegging) og virksomhetsplanlegging
(operativ planlegging). Plan- og styringssystemet skal baseres på lover og forskrifter og retningslinjer fra sentrale
myndigheter og Viken fylkeskommunes visjon og verdier. Fylkestinget i Viken har vedtatt at FNs bærekraftsmål
(FN17) skal være sentrale i utvikling og drift av Viken fylkeskommune, noe som også er i samsvar med
forventninger fra statlige myndigheter.
Plan- og styringssystemet er midlertidig og er basert på vedtak i Fellesnemda senest i august 2019. Økonomiplan
2021-2024 er en gradvis tilnærming til nytt plan- og styringssystem. Hovedmålene i denne økonomiplanen er
basert på forslag til regional planstrategi. Det forventes at nytt plan- og styringssystem blir helt implementert i
økonomiplan for 2022 – 2025. Det endelige plan- og styringssystemet kan ferdigutvikles etter at ny regional
planstrategi er vedtatt.
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Figur 1 Vikens midlertidige plan- og styringssystem

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

3.2.1

Regional planstrategi (RPS)

Høringsutkast til regional planstrategi (RPS) ble behandlet av fylkesrådet Viken i juni 2020, og skal endelig vedtas
av fylkestinget i desember 2020. Høringsutkastet er basert på seks sektorovergripende innsatsområder som skal
bidra til at FN17 blir nådd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Livskvalitet, velferd og like muligheter
Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Helhetlig by- og tettstedsutvikling
Miljø, økosystem og biologisk mangfold

Høringsutkastet har forslag til 59 mål innenfor de seks innsatsområdene.

3.2.2

Mål pr innsatsområde

Målene i økonomiplanen er basert på innsatsområdene i Regional planstrategi (RPS). Det er fortatt en
prioritering innenfor de 59 målene, hvor 16 mål er lagt til grunn for forslaget til økonomiplan. Til hvert av disse
målene er det utarbeidet resultatkrav. Mål og resultatkrav fremgår i kapitlene for hvert rådsområde.
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
• I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
• I Viken har kunst, kultur, idrett og frivillighet en tydelig rolle i samfunnsutviklingen.
• I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
• I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig
utvikling.
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•
•
•

I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger
det er behov for i arbeidslivet.
I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et
inkluderende og rettferdig arbeidsliv.
I Viken har næringslivet god tilgang til digital infrastruktur.

Innsatsområde 4: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
• I Viken tar vi vare på naturen slik at vi unngår tap av biologisk mangfold på land og i vann. I Viken tar vi
vare på natur slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann styrkes.
• I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold,
rekreasjon eller karbonlagring.
• I Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas
opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt
inkluderende måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
• I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av
kollektivtransport, sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff.
Innsatsområde 5: Helhetlig by- og tettstedsutvikling
• I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med
trygge fysiske og digitale møteplasser.
• Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart
• I Viken er kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, organisasjons- og næringsliv og engasjerte innbyggere
viktige drivere i stedsutviklingen.
• I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser
forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og biologisk mangfold
•

3.2.3

I Viken forvalter vi våre naturressurser på en bærekraftig måte.

Regionale planer

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

Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
Kompetanse og verdiskaping
Areal og mobilitet

Klima/miljø, folkehelse og samarbeid skal være gjennomgående temaer i alle planene.

3.2.4

Temastrategier

Temastrategier omfatter fylkeskommunens egen virksomhet f.eks. innen utdanning, og er i motsetning til
regional planstrategi ikke lovpålagt, men utarbeides etter behov. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å
behandle egne strategier og fagplaner på samme måte som regionale planer, og det vil ofte være hensiktsmessig
å nødvendig å koble disse opp mot regionale planer. Det vil bl.a. si at også tidligere vedtatte temastrategier skal
være gjeldende inntil ny regional planstrategi med tilhørende planer og prioriteringer er vedtatt av Viken
fylkeskommune. Nye temastrategier vil bli utarbeidet etter de føringer som vil bli gitt i ny RPS.
Forslag til temastrategi for samferdsel er allerede oversendt fylkestinget. I løpet av 2021 forventes det
sluttbehandling av flere temastrategier, f.eks. om eiendom, anskaffelser, innovasjon, internasjonalisering, energi,
organisasjon mv.
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3.2.5

Handlingsplaner/handlingsprogram

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

3.2.6

Økonomiplan

I Kommuneloven er det krav om at økonomiplanen skal vise fylkestingets prioriteringer og bevilgninger innenfor
realistiske økonomiske rammer, og de målene og premissene som økonomiplanen bygger på. Det er som nevnt
prioritert 16 mål i økonomiplanen basert på de 6 innsatsområdene i RPS og FN17. Økonomistyring i Viken
fylkeskommune skal understøtte FN 17 bærekraftmål og sikre økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og ivareta
planetens tålegrense.
Figur 2 Økonomiplan og bærekraft

3.2.7

Virksomhetsplaner

Plan- og styringssystemet må sikre gjennomføring av fylkestingets vedtak gjennom effektiv virksomhetsstyring.
Virksomhetsstyring i Viken fylkeskommune tar utgangspunkt i ledelse basert på tillit og ansvar.
Figur 3 Tillitsbasert ledelse
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Virksomhetsstyringen skal operasjonalisere de strategiske målene fra regional planstrategi, regionale planer,
handlingsprogram og temaplaner slik de kommer til uttrykk i årsbudsjett og økonomiplanen for perioden slik
illustrasjonen nedenfor viser.
Figur 4 Operasjonalisering av målene

Virksomhetsstyringen omfatter linjestyring, eierstyring, styring av prosjekter og av partnerskap. For å sikre god
virksomhetsstyring i Viken fylkeskommune benyttes risikovurdering som sentrale verktøy for å sikre god
internkontroll. Det etableres kvalitetssystem for kontinuerlig forbedring og for å tilrettelegge for innovasjon.
Virksomhetsstyring handler om å ta vare på medarbeidere, ivareta økonomi og verdier på best mulig måte for å
nå Viken fylkeskommunes mål.
Figur 5 Mål og verdier
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3.3 Bærekraft i Viken
FN’s bærekraftmål ligger til grunn for utvikling og drift av Viken fylkeskommune. For å skape et bærekraftig og
trygt velferdssamfunn innenfor planetens tålegrense, er det nødvendig med en offensiv klima- og miljøpolitikk,
forsvarlig ressursforvaltning og utjevning av sosiale ulikheter. Fylkeskommunen skal arbeide for gode
lokalsamfunn, kulturmiljøer, naturmangfold, friluftsområder, god folkehelse og redusere klimautslipp.
Økonomiplanen tar utgangspunkt i seks temaområder fra høringsutkastet til regional planstrategi som er basert
på bærekraftmålene. Innenfor disse temaområdene er det prioritert 16 mål. I kapitlene for det enkelte
rådsområde framkommer relevante resultatkrav for hvert temaområde.

3.3.1

Livskvalitet, velferd og like muligheter

Temaområdet omfatter bl.a. tiltak for ungdom som faller utenfor skole og arbeidsliv. Vi skal skape god tannhelse
og folkehelse. Et kollektivtilbud med rimelige priser for ungdom og studenter, og som er tilrettelagt for
funksjonshemmede. Kulturtilbud som er tilgjengelig for publikum og skolelever, og tiltak for mangfold og mot
rasisme.

3.3.2

Bærekraftig og rettferdig økonomisk system

Samarbeid og tilrettelegging for næringsliv for å bidra til sirkulærøkonomi og det grønne skiftet vil være viktig.
Det samme vil anskaffelser som sikrer et inkluderende og rettferdig arbeidsliv (Viken-modell). Det er et mål at 87
prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2021 og 100 prosent innen 2030. Bevaring og
gjenbruk av kulturminner vil også være viktig i denne sammenheng.

3.3.3

Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring

Viken vil utarbeide en landbruksstrategi med fokus på primærnæringenes rolle i det grønne skiftet. Det vil være
viktig med krav til jordvern i planer om utbygging, og det vil være viktig å sikre allemannsretten og bevare
kulturlandskap.

3.3.4

Redusert klimagassutslipp og energiomlegging

Vikens virksomheter skal være fossilfrie innen 2028, noe som bl.a. betyr at det vil bli iverksatt tiltak for å
redusere klimaavtrykket fra fylkeskommunale bygg. Klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen
2030. Det viktigste bidraget fra Viken til reduserte klimagassutslipp er å styrke kollektivtrafikken og iverksette
tiltak for økt sykling og gange. Utbygging av ladeinfrastruktur og teknologiutvikling bl.a. i transportsektoren vil
også være viktig.

3.3.5

Helhetlig by- og tettstedsutvikling

Viken skal ha attraktive og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket. Godt partnerskap med
kommuneregionene vil være vesentlig i denne forbindelse. Det arbeides bl.a. med å utvikle bygdepakker som
skal ivareta behov i distriktene. Å tilrettelegge for møteplasser og idretts- og friluftsanlegg, stimulere
næringsutvikling og sikre gode samferdselsløsninger vil være viktig i denne sammenheng.

3.3.6

Miljø, økosystem og biologisk mangfold

Vikens rike naturmangfold skal tas vare på. Biologisk mangfold må ivaretas i forbindelse med arealdisponering og
utbygging. Vann og vassdrag skal sikres en helhetlig og bærekraftig forvaltning gjennom regionale
vannforvaltningsplaner. Nettverk for naturresurser i Viken er etablert, og bidrar til økt kompetanse og bevissthet
om bruk og vern av felles ressurser.

3.3.7

Samarbeid

Bærekraftmålene kan ikke oppnås uten samarbeid mellom kommuner, regional stat, frivillighet og nærings- og
arbeidsliv. Gjennom sin samfunnsutviklerrolle må fylkeskommunen legge til rette for helhetlig bruk av
virkemidler på tvers av organisatoriske grenser. Det må utvikles metoder for å få til dette på en god måte, og det
må utvikles et godt kunnskapsgrunnlag og et helhetlig system for bærekraftsrapportering.
For å nå samfunnsmålene må vi samarbeide internt på tvers av rådsområder – og internt i rådsområdene. De
fleste bærekraftutfordringer vi står overfor er avhengige av dette. Vi må bygge felles språk, begreper og
forståelse hos politisk og administrativ ledelse, og systemer som ivaretar dette.
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4 Klimabudsjett
Viken fylkeskommune har som mål å legge fram årlige klimabudsjett. Årets klimabudsjett er avgrenset til direkte
klimagassutslipp i egen virksomhet. I budsjettet vises tiltak og aktiviteter som fylkeskommunen kan iverksette for
å gjennomføre fylkestingets vedtak om å lage en plan for å være fossilfri i 2028.
Viken fylkeskommune vil fastsette klimamål for samfunnet i den regionale planstrategien som skal forankres i
vikensamfunnet. Klimabudsjett for samfunnet kan utarbeides når planer er forankret i vikensamfunnet, klimamål
er vedtatt og tiltaksanalyser er gjennomført.
Årets arbeid har fokus på å få på plass rutiner for rapportering og innhente tilstrekkelig datagrunnlag for å
utarbeide klimaregnskap for de direkte utslippene i virksomheten. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om de
direkte utslippene er det utarbeidet en tiltaksanalyse rettet mot å nå klimaambisjonen til fylkeskommunen.
Dette arbeidet er i prosess, og det er utfordringer knyttet til både datagrunnlag og kostnads- og
effektberegninger.
Aktiviteter rettet mot vikensamfunnet presenteres også i dette kapittelet. Disse aktivitetene er ikke en del av
årets klimabudsjett, men vil gi en oversikt over klimaarbeidet til Viken fylkeskommune, og vil lage grunnlag for
fylkeskommunens handlingsprogram for klima i 2021.
Det gjenstår mye arbeid før fylkeskommunen har et fullverdig klimabudsjett med konkrete tiltakseffekter og
kostnader, som omfatter både direkte og indirekte utslipp. Arbeidet med å videreutvikle klimabudsjett vil ha høy
prioritet.

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

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

Et klimabudsjett er et verktøy for realisering av tiltak som skal føre til reduserte klimagassutslipp, samtidig som
det er et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring. Klimabudsjett følges opp
gjennom ordinær rapportering, og kan brukes som et effektivt styringssystem for å sikre måloppnåelse.
Klimabudsjett kan være et effektivt virkemiddel for gjennomføring og oppfølging av regionale og lokale klima- og
energiplaner og/eller følge opp klimagassreduserende tiltak i egen virksomhet.
Et klimabudsjett er basert på et klimaregnskap. Et klimaregnskap gjør rede for utslipp av klimagasser fra en
virksomhet eller en del av samfunnet, og presenterer den samlede påvirkningen i form av CO2-ekvivalenter. Et
klimaregnskap kan inkludere både indirekte og direkte klimagassutslipp.
Figuren under viser avgrensningene mellom direkte og indirekte utslipp, samt avgrensningene for omfanget,
illustrert ved egen virksomhet og vikensamfunnet. Viken fylkeskommune har kun utarbeidet klimaregnskap for
kjente direkte klimagassutslipp i sine tidligere virksomheter for 2019 (ruten øverst til venstre). Klimabudsjett
2021-2024 er basert på dette klimaregnskapet.
Klimaregnskap for direkte utslipp for fylket (samfunnsperspektivet, illustrert i ruten øverst til høyre) er hentet fra
Miljødirektoratets klimastatistikk. Det er ikke utarbeidet klimabudsjett på bakgrunn av dette regnskapet. Det er
heller ikke utarbeidet klimabudsjett for de indirekte utslippene. Dette er langsiktig arbeid som avhenger av
framtidig forankring av planer og mål for Viken fylkeskommune.

4.1.1

Status

Direkte utslipp fra fylkeskommunens virksomhet er ca. 40 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette utgjør ca. 1 prosent
av de totale direkte utslippene fra vikensamfunnet beregnet av Miljødirektoratet i 2018.
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Figur 6 Oversikt over avgrensninger for et klimabudsjett

Kilde: Klima Østfold

4.2 Virksomhetens klimaregnskap for 2019
Klimaregnskapet for Viken fylkeskommune for 2019 omfatter de direkte klimagassutslippene og er basert på
innrapporterte data fra de tre tidligere fylkeskommunene. Tabellen nedenfor viser regnskapet delt inn i
relevante kategorier. Måleenheten er tonn CO2-ekvivalenter.
Tabellen viser utslipp på i overkant av 40 000 tonn CO2-ekvivalenter. Kollektivtransport og herunder
busstransport er den dominerende utslippskategorien.
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Tabell 1 Klimaregnskap for direkte utslipp i Viken fylkeskommune 2019
Direkte utslipp etter utslippskategori (tall i tCO 2e)

Referanseår 2019

Kjøretøy og maskiner
Traktor

Ikke beregnet

Snøskuter

Ikke beregnet

Båt

Ikke beregnet

Gressklipper

Ikke beregnet

Personbiler

179

Lastebil

365

Varebil

340

Minibuss

735

Terrengkjøretøy og mindre maskiner

Ikke beregnet

Større maskiner

Ikke beregnet

Sum kjøretøy og maskiner

1 618

Tjenestereiser
Bruk av privatbil (2018-tall)

880

Flyreiser (2018-tall)

1 286

Sum tjenestereiser

2 166

Kollektivtransport
Båttransport

7 516

Busstransport

28 519

Sum kollektivtransport

36 035

Stasjonær forbrenning
Oljefyring

0

Oppvarming og kjøling (2018-tall)

816

Sum stasjonær forbrenning

816

Totalt beregnede utslipp

40 635

For kategorien transport pågår en omfattende innsamlingsjobb for å få oversikt over hele maskin- og
kjøretøyflåten, samt en forbedring av statistikken ved å hente inn all forbruksdata for drivstoffbruken. For noen
av maskin- og kjøretøyskategoriene har det ikke vært mulig å innhente forbruksdata og det har heller ikke vært
mulig å estimere verdiene fordi det ikke finnes nasjonale utslippsfaktorer eller nasjonale gjennomsnittsverdier.
Regnskapet er derfor mangelfullt.
For noen av kategoriene har det ikke vært mulig innenfor tidsrammen til økonomiplanen å få oppdaterte tall for
2019, for en eller flere av de tidligere fylkeskommunene. Dette gjelder for kategoriene tjenestereiser og
stasjonær forbrenning, hvor 2018-tall er lagt til grunn.
De indirekte utslippene som aktivitet og forbruk i Viken fylkeskommune forårsaker, men som kommer fra
produksjon og transport av varer utenfor Viken, er ikke inkludert i hverken regnskapet eller budsjettet. Årsaken
til dette er at Viken fylkeskommune ikke har utarbeidet en metode for å beregne utslippsutviklingen for indirekte
klimagassutslipp eller etablert de nødvendige rapporteringsrutinene for datainnsamling.

4.3 Direkte utslipp i Viken fylke
Miljødirektoratet har utarbeidet et klimaregnskap for Viken fylke som geografisk enhet. Dette
samfunnsregnskapet gir oversikt over direkte klimautslipp fra vikensamfunnet, basert på det nasjonale
klimaregnskapet som bygger på data fra Statistisk sentralbyrå. Regnskapet viser at over halvparten av de direkte
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utslippene i vikensamfunnet er tilknyttet transportsektoren. Også anleggs- og landbruksmaskiner, industri, olje
og gass, samt landbruk er sektorer med høye utslipp.
Figur 7 Klimaregnskap for direkte utslipp fra vikensamfunnet

Kilde: Miljødirektoratet. Det er ikke publisert statistikk for 2019.

4.3.1

Klimamål

Høringsutkastet til regional planstrategi fremmer ambisiøse mål for klimapolitikken i Viken. Disse framgår både
av de langsiktige utviklingsmålene (Mål 1: Natur, klima og planetens tålegrense) og delmålene under
innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging. I tillegg er klima og miljø definert som et
tverrgående tema som skal behandles i alle nye regionale planer.
Fylkestinget vedtok 57 punkter for oppfølging i vedtatt økonomiplan 2020-2023, herunder å lage en plan for
hvordan fylkeskommunen skal bli fossilfri i 2028. Klimabudsjettet for virksomheten tar utgangspunkt i dette
målet. Det vil si at i 2028 skal klimagassutslippet fra fylkeskommunens direkte klimagassutslipp være i null. Basert
på klimaregnskapet som er utarbeidet for 2019 er utslippene til fylkeskommunen 40 000 tonn CO2-ekvivalenter.
Over en fireårsperiode må fylkeskommunen halvere sine utslipp for å være i null i 2028. Dette medfører et
utslippskutt på over 20 000 tonn CO2-ekvivalenter over fireårsperioden, dvs. og om lag 5 000 tonn CO2ekvivalenter pr år fram til 2024.

4.4 Klimabudsjett 2021-2024
Klimaregnskapet og klimabudsjettet 2021-24 omfatter fylkeskommunens direkte utslipp, det vil si de utslippene
som fysisk skjer innenfor fylkets grenser og som følge av fylkeskommunens virksomhet.

4.4.1

Forenklet tiltaksanalyse

Det er utarbeidet en forenklet tiltaksanalyse for Viken fylkeskommune som viser beregninger av
utslippsreduksjoner som kan oppnås i 2025 ved å innføre nødvendige tiltak i perioden 2021-2024. I
tiltaksanalysen er klimaregnskapet for 2019 brukt som referanseår. I Viken fylkeskommunes klimabudsjett
brukes så langt som råd samme metodikk som Oslo kommune legger til grunn i sin klimabudsjettering, men
avgrenset til virksomheten. Utgangspunktet for Viken fylkeskommunes klimabudsjett for 2021-2024 er
fylkestingets vedtak om å være fossilfri i 2028.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteter og tiltak som er nødvendig å gjennomføre for at
fylkeskommunens virksomhet skal bli fossilfri i 2028. Tiltakene retter seg mot å redusere de direkte
klimagassutslippene for kjøretøy og maskiner, kollektivtransporten, tjenestereiser og oppvarming av
fylkeskommunes bygg.
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Tabell 2 Tiltaksanalyse for egen virksomhet i perioden 2021-2024
Tiltaksanalyse
(tall i tonn CO2-ekvivalenter)
Utslippsreduksjoner
Utslipp fra
pr år i 2021- 2025,→ for å Utslipp i 2028
2024 for å nå
nå 2028ved fossilfri
Kommentar 2028-målet
målet
virksomhet

Utslippssreduksjoner gjennom tiltakspakker

Kategorier

Konkretisering av tiltak

Årlig kostnad
Ansvarlig
i 2021-2024
Årlig effekt
rådsområde (tall i 1000 kr)
(tCO2e)

Kjøretøy og maskiner
Årlig utbygging for å sikre
tilstrekkelig tilgang på
lademuligheter. Totalt skal 10 %
av fylkeskommunens parkeringsplasser ha mulighet for lading.
FA
Utarbeide og gjennomføre en
utskiftningsplan for kjøretøy og
maskiner
FA

1. Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare
biler 1)

2. Utfasing av fossile kjøretøy 1)
3. Redusert bruk og unngå kjøp av fossile
alternativer 2)

4. Samordningssystem for kjøretøyparken

Leie/bildeling

2) 3)

5. Personbiler
6. Varebil
7. Minibuss

Leasing/leie i stedet for kjøp av
brukte fossile kjøretøy
Vurdere samordningssystem som
tiltak
Fase ut eller bytte ut 8
personbiler pr år
Bytte ut 13 varebiler pr år
Bytte ut 13 minibusser pr år
Bytte ut eller fase ut 15 traktorer
pr år

8. Traktorer

9. Terrengkjøretøy og mindre maskiner
10. Lastebiler
11. Større maskiner
12. Samordningssystem for maskinparken
Totalt kjøretøy og maskiner

3)

Fase ut eller bytte ut 15 mindre
maskiner/økt utskiftingstakt
Bytte ut 1 lastebil pr år
Fase ut eller bytte ut 9 større
maskiner/økt utskiftingstakt
Vurdere innkjøp av datasystem for
samordning av maskinparken

> 2 000

> 1 600

Ikke finansiert

:

:

:

:

:

:

:

FA

:

:

:

:

FA

:

:

:

:

FA
Komp/Kultur/
Samf/FA
Komp/FA/
Samf/Kultur
Komp/kultur

> 250

:

Ikke finansiert

:

:

> 2 850

15

Ikke finansiert

15

60

> 5 500
> 13 100

36
82

Ikke finansiert
Ikke finansiert

40
100

160
400

Komp/Samf

> 4 000

:

Ikke finansiert

:

:

Komp/FA/
Samf/Kultur
Komp/Samf

> 1 150
> 1 700

:
36

Ikke finansiert
Ikke finansiert

:
45

:
180

Komp/Samf

> 5 000

:

Ikke finansiert

:

:

> 250

:

Ikke finansiert
> 200

800

FA

0

Tjenestereiser
Utrede tiltak for
13. Utarbeide retningslinjer som fremmer
utslippsreduksjoner fra
miljøvennlige løsninger både for tjenestereiser, tjenestereiser. Ruteplanlegging
varetransport og transport av kunder/gjester
som tiltak.
Vurdere å utarbeide nytt
14. Reisepolicy
reisereglement (HR)
Vurdere tog og videomøter som
15. Flyreiser
alternativ til flyreiser
Totalt tjenestereiser

Dekkes
innenfor
budsjettet

FA

150

:

:

:

FA

0

:

:

:

FA

0

:

:
> 275

:
1 100

0

Kollektivtransport
16. Fossilfri kollektivtransport

Utskifting av båttransport til
fossilfri drift
Samf
Utskifting av bussflåten til fossilfri
kollektivtransport
Samf

:

:

:

> 1 025

3 000

:

:

:

> 3 775
> 4 800

14 000
17 000

0

0

Totalt kollektivtransport

0

Fyringsolje i bygg
17. Forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av Bruk av fossil olje er faset ut ved
bygg fra 1.1.2020.
alle fylkeskommunen sine bygg
Bytte ut eldre varmeanlegg som
er basert på fossilt brensel, med
mindre miljøbelastende
18. Fossilt brensel
oppvarmingskilder

FA

0

:

FA

:

:

:

:

:

FA

:

:

:

:
> 100

:
400

Spisslast fjernvarme/kjøling
19. Spisslast
Totalt stasjonær forbrenning

Vurdere alternativer til bruk av
spisslast

0

1) Tiltak 1 og 2 er forutsetning for tiltak 5-11, dvs. at disse er tiltak som utsløser de andre tiltakene.
2) Tiltak 3 og 4 har også innvirkning på indirekte utslipp. Disse tiltakene er kostnadsreduserende tiltak som gir effekt på direkte utslippene og
redusere behovet for å gjennomføre tiltak 5-11.
3) Tiltak 4 og 12 sees i sammenheng. Samlet kostnad for innkjøp og for å drifte et samordningssystem for kjøretøy- og maskinparken er
anslått til 500 000 kr fordelt på tiltak 4 og 12.

Tabell 3 Oppsummering av tiltaksanalysen
Oppsummering av tiltaksanalysen

1000 kr / tCO2e

Samlede kostnader pr år i perioden 2021-2024 (1000 kr)
Utslippsreduksjoner pr år i perioden 2021-2024 for å nå 2028-målet (tCO 2e)

> 35 950
> 5 375

Samlede utslippsreduksjoner i perioden 2021-2024 for å nå 2028-målet (tCO 2e)

> 21 500

Samlet utslipp i 2025,→ for å nå 2028-målet (tCO2e)
Samlet utslipp i 2028 ved mål om fossilfri virksomhet (tCO 2e)
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Tabellen viser tiltaksområder der det er aktivitet i dag. Kostnadene i kolonnen «Årlig kostnader i perioden 2021 2024» er basert på gjennomsnittkostnader pr tiltak og beregnet ut fra at tiltaket gjennomføres i hele
organisasjonen. I tabellen er det oversikt over årlig kostnader for å gjennomføre tiltaket, og hvilken del av Viken
fylkeskommune som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket.
Der det finnes tilstrekkelig kostnadsunderlag og datagrunnlag til å gjøre klimaeffektberegninger er tiltakene
kostnads- og effektberegnet. Effektberegningene er en blanding av overordnet effekt av flere tiltak for å nå
nødvendig utslippsreduksjon i budsjettperioden og konkrete effektberegninger av enkelttiltak. De tre siste
kolonnene i tabellen viser hvilke utslippsnivåer virksomheten må oppnå pr år i perioden 2021- 2024 for å oppnå
50 prosent utslippsreduksjon i 2025, og for å gjennomføre fylkestingsvedtaket om at virksomheten skal være
utslippsfri i 2028.
Kostnadsbesparende tiltak som å ikke erstatte kjøretøy som utgår, er ikke lagt inn i kostnadsanalysen. Dette kan
skje gjennom å legge til rette for bedre samordning og deling av maskin- og kjøretøyflåten. Det kan også være
rom for delvis inndekning av kostnader for tiltak innenfor budsjettrammen til det enkelte rådsområde, men
dette er det ikke tatt høyde for i analysen.
4.4.1.1
Klimagassutslipp fra kollektivtransporten
Kollektivtransporten står for over 80 prosent av de direkte klimagassutslippene til fylkeskommunen. Det er lagt
til grunn at all fossil diesel vi bli erstattet i 2030. Dette er basert på Ruters plan om å fase fossil diesel helt ut
innen 2021, og bli helt utslippsfri (batterielektrisk eller hydrogen drift) i 2028. Ruters strategi alene gir det
viktigste bidraget for å kutte klimagassutslippene i Viken fylkeskommune. For Østfold Kollektivtrafikk og Brakar
legges det til grunn dagens planer om utslippsfrie busser innen 2030.
Økt kollektivandel er et selvstendig mål for klimaarbeidet, og bedre kollektivtilbud er viktig for at flere skal velge
å reise kollektivt. Det er imidlertid viktig at fossile drivstoff fases ut så raskt som mulig. Alle de tre fylkene har
redusert sine utslipp ytterligere i løpet av 2019, med innfasing av mer biogass og elektrisitet. Det er en utfordring
for måloppnåelsen at det er innført veibruksavgift på biodiesel.
Hvor store utslippskutt biobaserte drivstoff som biogass og biodiesel bidrar til er omdiskutert. Biogassen som
produseres i Norden bidrar til å redusere utslippene av metan fra avfall og gjødsel, og det finnes beregninger
som tilsier at den kan ha en klimanytte på opp mot 170 prosent (dvs. gi mer enn 100 prosent utslippskutt). Dette
varierer imidlertid mellom ulike produksjonsanlegg. På den andre siden kan enkelte typer biodiesel føre til så
store miljøødeleggelser at den totalt sett fører til større klimagassutslipp enn fossil diesel. Samtidig er eventuelle
klimagassutslipp fra elektriske og hydrogendrevne busser ikke medregnet her. Det nøyaktige energi- og
klimaregnskapet til kollektivtransporten i Viken bør derfor analyseres grundigere.
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Figur 8 CO2-utslipp fra kollektivtransporten for 2019 (totalt 36 035 tonn CO2e)

Kilder: Miljørapporter fra Ruter og Brakar. Dataleveranser fra Østfold kollektivtrafikk

4.4.1.2
Tiltak for å redusere indirekte utslipp for virksomheten
Viken fylkeskommune arbeider for å miljøsertifisere hele virksomheten. Dette er tilretteleggende tiltak og vil
bidra til å redusere virksomhetens indirekte klimagassutslipp. Energieffektivisering i bygg er en del av
Miljøfyrtårn-arbeidet. Miljøfyrtårn er et anerkjent verktøy for miljøledelse og sertifisering av fylkeskommunens
virksomheter for å lykkes med grønn omstilling.
Andre tiltak som er rettet mot å redusere indirekte utslipp er klimasmarte innkjøp, tiltak for å redusere matsvinn
og tiltak for å øke andelen økologisk mat. Indirekte klimagassutslipp er del av utviklingsarbeidet som det vil
arbeides videre med i 2021 både for virksomheten og for vikensamfunnet. I tabellen nedenfor er det en
tiltaksliste som viser hvilke aktiviteter som er tenkt satt i gang i 2021.
Tabell 4 Tiltaksliste med aktiviteter for å redusere indirekte utslipp
Tema

Aktiviteter

Miljøfyrtårn

Sertifisering av fylkeskommunens virksomheter
Energieffektivisering av bygg
Krav til kildesortering, tiltak for å redusere avfallsmengder
og erstatte plastemballasje
Økt krav til gjenbruk
Alle

Byggeprosjekter

Innføre miljøkrav i miljøprogram

Eiendom

Anskaffelse

Innarbeide miljøkrav i leveranseavtaler.
Fastsette rapporteringskrav til klimaregnskapet.

Innkjøp

Reisereglement

Innarbeide miljøkrav for arbeidsreiser og for
arrangementer i reisereglementet

HR/Digitalisering

Infrastrukturprosjekter og innkjøp av
materiell for kollektivtransport
Innsamle data for kvantitative effekter av tiltak
Matsvinn og øke andelen økologisk
mat i kantinene
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4.5 Samfunnsperspektiv
Gjennom sin rolle som regional samfunnsutvikler kan Viken fylkeskommune bidra til klimagasskutt langt ut over
egen virksomhet. Gjennom Klima Viken, som er et samarbeidsorgan med kommunene, er det tenkt å utarbeide
et samordnet handlingsprogram for klima og energi som er rettet mot vikensamfunnet. Det vil også gjennom
arbeidet med de tre regionale planene som er foreslått i regional planstrategi, bli utarbeidet tiltak rettet mot
reduksjon av klimagassutslipp som en del av planenes handlingsprogram.
I budsjettet for 2021 er det avsatt 10 mill. kr til å gjennomføre klimatiltak for på klimaavdelingens driftsbudsjett i
rådsområde Plan, klima og miljø. I tillegg anslås at det vil gjenstå 8,5 mill. kr som er ufordelt i Klimafond Viken
ved utgangen av 2020.
Tabell 5 Klimatiltak for å redusere klimagassutslipp i vikensamfunnet 2021
Tema

Aktiviteter

Organisering

Bygge et godt klimasamarbeid med alle
kommunene i Viken.
Inkluderer gjennomføring av felles
tiltak sammen med kommunene.
Bygge et godt klimasamarbeid med
næringsliv, akademia, frivillige
organisasjoner og andre viktige
samfunnsaktører i Viken
Bistå kommunene i å innføre
klimaledelse, bl.a. gjennom
klimabudsjett

Klima Viken, PentaHelix,
SmartEdge, Klima Østfold,
Innkjøpsprosjektet

Plan, nettverk og samarbeid
Samarbeid med
kommunene og regional
stat
Samarbeid med andre
samfunnsaktører

Klimaledelse

Kompetanseheving og
erfaringsutveksling
Transport

Arrangere kurs, seminarer og
workshops om relevante klimatemaer

Overgang til sykkel og
gange
Omlegging til fossilfrie
drivstoff

Sykkelutlån på bibliotekene.
Sykkeldager på skolene
Bistand til offentlige innkjøp

Klimapartnere Viken,
Samarbeidsavtale med Zero

Kommunenettverkene,
"Klimabudsjett etter
Oslomodellen", Kortreist
kvalitet
Klima Viken
3 600 000

Demonstrasjon av fossilfrie kjøretøy og
maskiner
Økt produksjon og bruk av biogass
Økt produksjon og bruk av hydrogen
Internasjonalt samarbeid for fylle- og
ladeinfrastruktur
Laderådgiving

Fossilfri2030
Hydrogennettverket,
innkjøpsprosjektet
Test av fossilfrie maskiner
Biogass Oslofjord, Bio4 Fuels
Hydrogennettverket, Mozees,
H2Truck
Scandria, String, SLADDEL,
fossilfri2030
“Klimasmarte folk, firmaer og
landbruk”
Havnesamarbeidet,
Klimapartnere

Gods over på sjø, bane og
fossilfrie drivstoff
Landbruk

Samarbeid med havnene,
Seminar/webinar for næringsliv

Økt produksjon og bruk av
fossilfri energi

Korntørkedager, demonstrasjon av
fossilfrie kjøretøy og maskiner,
solenergikurs, pilotgård for fossilfritt
landbruk
Dreneringsdager, o.a.

Klimasmart Landbruk

Biokull-webinarer

Klimasmart Landbruk

Reduserte biogene
klimagassutslipp
Karbonopptak og lagring
Areal, bygg og anlegg
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Tema

Aktiviteter

Organisering

Klimavennlig
områdeutvikling

Utarbeide retningslinjer og veiledning

Fossilfri bygg- og
anleggsplass
Energieffektivisering
Bærekraftige bygg

Bistand til anskaffelse/krav til fossilfrie
anleggsplasser
Energirådgiving for innbyggere og
næringsliv,
Bistand til anskaffelser

Include, Retningslinjer og
veiledning om klimahensyn i
plan
CleanCon, Innkjøpsprosjektet

Klimafokus i planprosesser

“Mitt klimavennlige lokalsamfunn”

Klima Østfold, Enchant,
Energirådgivere

Finansiering
(kr)

Finansiert
Finansiert
Klimasats

Barn og unges medvirkning i
planprosesser,
samarbeidsprosjekt med
Ungt Entreprenørskap og et
utvalg kommuner

Forbruk

200 000

Redusert matsvinn
Redusere klimafotavtrykk

Redusere matsvinn
Bærekraftig livsstil, klimakalkulator for
innbyggere

Nature in your face, Include
Include, Zero emission Citizen

Industri og næringsliv

1 750 000

Kompetanseheving og
erfaringsutveksling
Karbonfangst og lagring
Fornybar energiproduksjon

Møteplasser, webinarer,
klimaregnskap, benchmarking, etc
Samarbeid med NSSØ og Øra

Økt produksjon av fossilfri
energi

Økt produksjon av biogass

Klimapartnere Viken
Klima Østfold
500 000

Reduksjon av konfliktnivå i fornybar
energiproduksjon

Energistrategi

Biogass Oslofjord, Bio4 Fuels,
Ciska
Include, Utredning om
vindmøller i Borg Havn

Finansiert
Finansiert
Enova og
Forskningsrådet

Utredning om fjernvarme,
o.a.

4.6 Usikkerhet
Klimabudsjett og -regnskap har mulighet for å bli et godt verktøy i klimaarbeidet, men det er foreløpig så stor
usikkerhet forbundet med både datagrunnlag og effektberegninger at dette må ses på som et løpende
utviklingsarbeid.

4.6.1

Usikkerheter i datagrunnlaget

Feilkilder og mangler i datagrunnlaget medfører usikkerheter i beregningene. Det har vært behov for å estimere
verdiene der det har vært mangler i forbruksdata for flere av kjøretøykategoriene. Ulike rapporteringsrutiner og
ulik innrapportering av forbruksdata, f.eks. bruk av liter eller kjøretøykilometer som måleenhet, medfører
usikkerheter i utslippsnivåene som er beregnet. Manglende tilgang på data eller estimering av tall for enkelte
kategorier kan angi for lave utslippsnivåer, mens beregning basert på nasjonale gjennomsnittverdier for
kjøretøykilometer pr vare- og personbil kan indikere et for høyt utslippsnivå.

4.6.2

Usikkerheter i kostnads- og effektberegningene

Hvert enkelt klimatiltak kan i prinsippet både kostnads- og effektberegnes. Dette er ikke alltid gjennomførbart
innenfor akseptable tids- og økonomiske rammer. Effektberegningene av tiltakene vil ofte være beheftet med
store usikkerheter og avhenge av hvilke utslippsfaktorer som brukes. Det er også fare for dobbelttelling av
effektene dersom man gjennomfører flere tiltak rettet mot samme utslippskilde. En annen utfordring i
evalueringen av utslippseffekter av ulike tiltak er at tiden det tar fra tiltaket gjennomføres til effektene viser seg
varierer betydelig. Utslippsgevinster av enkelte tiltak kan komme raskt, men for andre tiltak kan effekten komme
først etter mange år og kanskje langt inn i neste budsjett-/handlingsplanperiode.
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4.7 Videre utviklingsarbeid
Klimabudsjettet og klimaregnskapet er et utviklingsarbeid som må pågå over flere år. Det gjenstår mye arbeid før
fylkeskommunen har et fullverdig klimabudsjett med konkrete tiltakseffekter og kostnader, som omfatter både
direkte og indirekte utslipp. Arbeidet med å videreutvikle klimabudsjett har høy prioritet, og må sees i
sammenheng med prioriteringer innenfor klimaområdet.
Utarbeiding av klimabudsjett basert på klimaregnskapet for vikensamfunnet er et pågående utviklingsarbeid.
Viken fylkeskommune samarbeider med utvalgte kommuner og fylkeskommuner om metodeutvikling innenfor
bl.a. basisår, samfunnstrender, avgrensninger og effektberegninger. Det tas sikte på å utvikle gode metoder for å
synliggjøre effekten av klimatiltakene ved å først estimere en framskriving av hvordan utslippene ville vært uten
tiltakene. Dette kalles en referansebane. Deretter beregnes en framskriving av utslippene med gjennomføring av
tiltakene som inngår i framtidige handlingsprogram. Effekten av klimatiltakene vil være differansen i utslipp
mellom de to framskrivningene.
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5 Inntekter
Vikens inntekter er hovedsakelig frie inntekter fra staten, dvs. rammetilskudd og skatteinntekter.
Fylkeskommunen har også finansinntekter og utbytteinntekter fra kraftselskap som Viken eier.
Tabell 6: Inntekter
Frie inntekter

RNB
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Skatteinntekter

-8 283 593

-9 160 221

-9 188 604

-9 197 243

-9 215 353

Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning

-5 979 151

-4 921 274

-4 776 728

-4 780 115

-4 845 111

-14 262 744

-14 081 495

-13 965 332

-13 977 358

-14 060 464

Sum frie inntekter
Sum frie inntekter (RNB 2020) oppgavekorrigert og prisomregnet
Renteinntekter

1)

2)

Utbytte og eieruttak
Sum finansinntekter

3)

Endring i nominelle priser (prosent)

-13 802 467
-78 766

-58 725

-63 848

-92 590

-114 205

-195 000

-110 000

-115 000

-190 000

-225 000

-273 766

-168 725

-178 848

-282 590

-339 205

2,7 %

Årlig realendring (oppgavekorrigert) i mill. kr

-279 028

116 163

-12 026

-83 106

Årlig realendring (oppgavekorrigert) i prosent

2,0 %

-0,8 %

0,1 %

0,6 %

1) Oppgavekorreksjon er gjort for å få reelt sammenlignbare tall fra 2020 til 2021. Det korrigeres for innlemming av nye oppgaver og
øremerkede tilskudd i rammetilskuddet og oppgaveendringer mellom forvaltningsnivåene, og utgjør om lag 823 mill. kr (ekskl. prisjustering)
for Viken fylkeskommune knyttet til kompensasjon i forbindelse med virusutbruddet. Beløpet er prisomregnet fra 2020-kr til 2021-kr ved å
bruke deflator på 2,7 prosent.
2) Renteinntekter av løpende likviditet og rentekompensasjonsordninger.
3) Finansinntekter er nærmere omtalt i kap. 16 Investeringer, finansiering og fond.

5.1 Skatteinntekter og rammetilskudd
Skatteinntekter og rammetilskudd fra staten utgjør fylkeskommunenes frie inntekter. Samlet inntektsanslag for
Vikens frie inntekter i 2021 utgjør 14,1 milliarder kr.
Viken fylkeskommunes realvekst i frie inntekter fra 2020 til 2021 er på om lag 2 prosent i forhold til revidert
budsjett 2020 (oppgavekorrigert realvekst). Dette skyldes først og fremst vekst i fylkeskommunenes frie
inntekter på 0,4 mrd kroner. Veksten i rammetilskuddet er også knyttet til videreføring kompensasjon for lavere
skattenivå i 2020 som følge av koronakrisen, samt en positiv effekt av befolkningskriterier som bl.a. følge av at
Viken har en høyere andel av 16-18 åringene i forhold til landet i 2021. Viken får i regjeringens forslag til
statsbudsjettet 2021 også tildelt skjønnstilskudd på 14 mill. kr i 2021.
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det forholdsvis store beløp knyttet til endringer i
rammetilskuddet som følge av oppgavefordeling, regelendringer, innlemming av øremerkede tilskudd mv. Den
største korreksjonen for fylkeskommunene i 2021 er at de ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til
virusutbruddet ikke videreføres til 2021. Dette innebærer at innbyggertilskuddet er nedjustert med 3 842 mill. kr
i 2021 for fylkeskommunene, herav om lag 890 mill. kr for Viken. Som følge av videreført økt lærlingtilskudd fra
2020 til 2021 får Viken 40,2 mill. kr i 2021. Som en del av rammetilskuddet tildeles også Viken 6,7 mill. kr i
kompensasjon som følge av tunnelforskrift. Disse midlene er tilført rådsområdenes driftsbudsjetter i 2021 i
henhold til tildelingen fra staten.
Skjønnstilskuddet til fylkeskommunene i 2021 økes med 1 250 mill. kr til 1 632 mill. kr, hvor økningen på 1 250
mill. kr er avsatt til framtidig finansiering av kompensasjon for inntektstap i kollektivtrafikken. Dette beløpet er
foreløpig ufordelt mellom fylkeskommunene.
Modellen for fordeling av frie inntekter mellom fylkeskommunene ble lagt om i 2020, noe som innebærer at
Viken på sikt – etter at en 5-årsperiode med tapskompensasjon er over, vil få redusert sine inntekter med ca.
172 mill. kr. Selv om regjeringen legger opp til midlertidige ordninger for å kompensere dette inntektsbortfallet,
taper Viken likevel om lag 22 mill. kr årlig i den kommende fireårs-perioden.
Prognosen for frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd) for ØP-perioden 2021-2024 er basert på forslag
til statsbudsjett for 2021 og KS sin modell for frie inntekter. Inntektsanslaget for Viken er basert på egen
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befolkningsprognose for Viken, samt SSB sitt reviderte middelalternativ for befolkningsprognose pr august 2020
for landet i perioden 2021-2024. Deflatoren for 2021 er på 2,7 prosent (lønnsvekst med 2,2 prosent og prisvekst
med 3,5 prosent).
Regjeringen gir ikke signaler om vekst i de frie inntektene etter 2021. Det er usikkerhet knyttet til
inntektsanslagene så langt fram i tid bl.a. på grunn av usikkert om befolkningsutviklingen for landet og Viken.

5.1.1

Skatteinntekter

Det anslås skatteinntekter i 2021 på 9,2 milliarder kr for Viken fylkeskommune. Dette innebærer en realøkning
på 7,7 prosent fra RNB 2020 til 2021 grunnet lavere skattenivå i 2020, og at det meste av veksten i 2021 er
knyttet til skatt. På landsbasis anslås realøkningen i skatteinntekter til 7,1 prosent. Hovedårsaken til at
realveksten for Viken fylkeskommune ligger høyere enn for landet, er at prognosen for befolkningsvekst er
høyere for Viken. Årlig realvekst i skatteinntektene for Viken videre framover fra 2022 er på gjennomsnittlig ca.
0,2 prosent, inkludert kompensasjon for befolkningsvekst.

5.1.2

Rammetilskudd

Det anslås 4,9 milliarder kr i rammetilskudd for Viken fylkeskommune i 2021. Dette innebærer en realnedgang
på om lag 7,1 prosent (oppgavekorrigert) fra 2020 til 2021. Dette skyldes at rammetilskuddet er redusert som
følge av det økonomiske opplegget og at veksten er knyttet til skatt. Viken fylkeskommune får i 2021 40,2 mill. kr
i økt lærlingtilskudd videreført fra ordningen i 2020, og 6,7 mill. kr i kompensasjon som følge av tunnelforskrift.
Økt lærlingtilskudd er foreløpig ikke videreført fra 2022.
Som følge av overgangsordning for endringene i inntektssystemet taper Viken 22 mill. kr årlig fram til 2023 da
ordningen er avsluttet.
Viken har en høyere andel av 16-18 åringene i forhold til landet for øvrig i 2021, mens denne andelen ligger
under landssnittet i 2022 og litt over landsgjennomsnittet i 2023-2024. Dette gir en realnedgang i
rammetilskuddet på 2,9 prosent i 2022 og en realvekst på gjennomsnittlig 0,7 prosent i årene 2023-2024.

5.2 Andre driftsinntekter
Viken har renteinntekter knyttet til løpende likviditet og rentekompensasjonsordninger fra staten. Vikens
finansinntekter er omtalt i kapittel 16 Investering, finansiering og fond.
Vikens utbytteinntekter fra kraftselskap er omtalt i kapittel 17 Fylkeskommunale energiselskaper.
Øvrige driftsinntekter utgjør anslagsvis om lag 3,4 milliarder kr i 2021. Dette er inntekter i form av øremerkede
tilskudd, sykepengeinntekter, salgs- og leieinntekter, mva-kompensasjon fra driftsbudsjettet, samt andre mindre
inntekter som budsjetteres på de enkelte rådsområdene.
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6 Rammebetingelser og finansielle måltall
6.1 Folkemengde og folketilvekst i Viken
Per 1.1. 2020 bodde det 1 241 165 personer i Viken, noe som utgjorde 23,1 prosent av Norges befolkning.
Befolkningen i Viken har i lengre tid økt mer enn befolkningen i Norge samlet sett, og det forventes at denne
utviklingen vil fortsette. De siste fire årene har befolkningsveksten i Viken vært mellom 1,1 og 1,3 prosent. Fra
2019 til 2020 økte befolkningen i Viken med 13 860 personer (1,1 prosent). Veksten i 2019 var om lag som året
før (13 576/1,1 prosent) og klart lavere enn toppåret 2012 (15 929/1,7 prosent).
Befolkningsveksten i Viken skyldes både fødselsoverskudd, innvandring og innenlands flytting, men siden 2015
har innenlands flytting vært den viktigste vekstfaktoren.

6.1.1

Befolkningsprognoser

Viken har per nå ikke egne befolkningsprognoser og bruker derfor framskrivingene fra SSB. Disse
framskrivingene tar ikke høyde for lokale forhold, men framskriver historiske trender for innenlands flytting,
fødselsrater og dødssannsynligheter. I tillegg simuleres inn- og utvandring gjennom en modell. I SSBs
framskrivinger er det også lagt inn en «korona-effekt» gjennom lav nettoinnvandring i 2020 og delvis i 2021. SSB
selv påpeker at mange fylker og kommuner kan ha behov for å gjøre justeringer for å ta framskrivingene i bruk.
Viken fylkeskommune har startet dette arbeidet, men frem til dette arbeidet er ferdig brukes alternativer fra SSB
i planleggingen av fylkeskommunens virksomhet.
I SSBs hovedalternativ publisert i 2020 faller nettoinnvandringen til Viken til et nivå vi ikke har sett siden
utvidelsen av EU. Nettoinnvandringen til Viken faller mer enn for andre fylker (unntatt Oslo). På grunn av det
lave nivået på nettoinnvandring til Viken i SSBs hovedalternativ har Viken fylkeskommune valgt å legge SSBs
alternativ «høy innvandring (MMMH)» til grunn for økonomiplanen.
I SSBs alternativ høy innvandring (MMMH) vil befolkningen i Viken passere 1 400 000 sommeren 2034, mens det
ikke vil skje før på nyåret 2038 i hovedalternativet (MMMM). I SSBs hovedalternativ fra 2018 ble folketallet i
Viken beregnet til å passere 1 400 000 sommeren 2034. SSBs alternativ høy innvandring fra 2020 gir med andre
ord omtrent samme befolkningsutvikling som SSBs hovedalternativ fra 2018.
Tabell 7: SSBs befolkningsframskrivinger, alternativ høy innvandring og hovedalternativet, befolkning totalt
2020
2024
2020-2024
2035
2020-2035
antall personer* antall personer prosentvis vekst antall personer prosentvis vekst

Alternativ
Høy innvandring (MMMH)

1 241 165

1 282 217

3,3 %

1 405 010

13,2 %

Hovedalternativet (MMMM)

1 241 165

1 272 293

2,5 %

1 376 800

10,9 %

* faktiske tall per 1.1.2020
Kilde: SSB tabell 12882

Tabell 8: Befolkningsprognose hovedalternativ 16-18 år
Alternativ

2020
2024
2020-2024
2035
2020-2035
antall personer* antall personer prosentvis vekst antall personer prosentvis vekst

Høy innvandring (MMMH)

46 082

47 497

3,1 %

46 356

0,6 %

Hovedalternativet (MMMM)

46 082

47 245

2,5 %

46 390

0,7 %

* faktiske tall per 1.1.2020
Kilde: SSB tabell 12882

Veksten i antallet 16-18 åringer påvirker behovet for fylkeskommunens tilbud innen videregående opplæring.
Tabellen over viser SSBs framskrivinger for antall 16-18 åringer i Viken. På lengre sikt er det liten forskjell mellom
SSBs hovedalternativ og alternativ høy innvandring for denne aldersgruppen. Befolkningsframskrivinger etter
alder har imidlertid større usikkerhet knyttet til seg enn framskrivinger for total befolkning.
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6.1.2

Prognoser for elevtallsutvikling

Figur 9 Behov for elevplasser

Befolkningsframskrivingene er naturlig nok usikre. Når det gjelder prognosene for ulike aldersgrupper, er det i
tillegg usikkerhet knyttet til alderen på personer som flytter til og fra fylket i prognoseperioden. Det er også
usikkert hvor mange i aktuelle aldersgrupper som søker seg til våre skoler. Ungdommer som søker seg til private
skoler skaper også utfordringer når det gjelder dimensjonering av elevplasser.
Beregningene av behovet for framtidige elevplasser i Viken er basert på SSBs alternativ «høy innvandring», samt
søkemønster og informasjon om kjøp av plasser utenfor fylket ved inntaket i 2020. I perioden 2020-2024 øker
behovet for elevplasser med 2 200 i prognosen. Prognosene viser også at antall elevplasser vil nå en topp på
48 700 i skoleåret 2026-2027, før behovet faller til 46 500 i 2032. Årsaken til nedgangen i behovet for elevplasser
ligger i endringer i befolkningssammensetningen; En eventuell vekst i elevplasser i Viken vil fra 2026 være
avhengig av høyere innflytting/innvandring av barn enn det som legges til grunn i SSBs framskrivinger.
Mer detaljert informasjon om elevtallsprognosen og beregningsmetoden finnes i kapittel 10 Utdanning og
kompetanse.

6.1.3

Befolkningsvekst påvirker fylkeskommunens inntekter og utgifter

Behovet for flere elevplasser medfører økte utgifter til fylkeskommunens videregående opplæring (se kapittel 8
Utdanning og kompetanse). En økning i antall personer i aldersgruppen 3-18 år, samt økning i antall eldre i
institusjoner, kommer i tillegg til å medføre økt etterspørsel etter fylkeskommunale tannhelsetjenester (se
kapittel 13.2 Tannhelse). Behovet for transport for personer med nedsatt funksjonsevne påvirkes av vekst i
eldrebefolkningen. Befolkningsøkning gir økt behov for transport- og samferdselstjenester og infrastruktur.
Befolkningsveksten gir på den annen side også muligheter i form av økte skatteinntekter, verdiskaping og
innovasjon.
Fylkeskommunens inntekter er avhengig av bl.a. innbyggertall i fylket og Viken sin andel av innbyggerne i Norge.
Faktiske befolkningstall pr. 01.07.2020 legges til grunn for beregning av fylkeskommunens frie inntekter i
budsjettet for 2020 (dvs. folketallet i året før budsjettåret). SSBs framskrivingsalternativ «høy innvandring»
(MMMH), legges til grunn for beregningen av inntekter fra skatt og rammetilskudd i økonomiplanperioden 20212024.
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6.2 Lønns- og prisforutsetninger
Det er lagt følgende forutsetninger til grunn for lønns- og prisstigningen i driftsbudsjettet (prosent økning fra
2020 til 2021):
•
•
•

2,2 prosent lønnsøkning
3,5 prosent prisøkning
2,7 prosent vektet gjennomsnitt (lønn 2/3 vekt, pris 1/3 vekt)

Lønns- og prisøkningen bygger på forutsetningene i statsbudsjettet for 2021. Finansutgifter og finansinntekter er
ikke prisjustert.
I økonomiplanen vises/omtales endringene i budsjettrammene enten som nominell endring eller som
realendring:
•
•

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

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

6.3.1

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

Definisjon av de finansielle måltallene

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for å vise om tjenestenivået over tid står i forhold til
driftsinntektene (økonomisk balanse). Nøkkeltallet viser hva fylkeskommunen har disponibelt når driftsutgifter
og netto finansresultat trekkes fra driftsinntektene. Netto driftsresultat bør være stort nok til å dekke nødvendig
egenfinansiering av nye investeringer slik at rente- og avdragsutgiftene ikke blir for høye, samt avsetning til fond.
Netto driftsresultat er korrigert for bruk og avsetning (netto avsetning) til bundne driftsfond.
For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning har Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU) og KS anbefalt at netto resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter) bør
utgjøre minimum 4 prosent.
Gjeldsgraden vil være avhengig av nivået på egenfinansiering av investeringer. Egenfinansiering av investeringer
viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med egenkapital, dvs. driftsmidler, bruk av fondsmidler
eller salg av anleggsmidler.
Hovedhensikten med å ha et nøkkeltall for gjeldsgrad er å begrense risikoen for at renter og avdrag reduserer
handlingsrommet til å finansiere øvrige driftstiltak, og dermed gjøre konsekvensene av renteøkninger
håndterbare. Gjeldsgrad er i denne sammenhengen definert som langsiktig lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter.
Disposisjonsfondet har som hovedhensikt å ivareta at det finnes reserver som kan håndtere svingninger i
driftsinntekter og engangshendelser, slik at dette ikke går ut over tjenesteproduksjonen. Disponible midler på
reservefond, og vurderingen av nivået på dette, er også avhengig av om det oppnås tilfredsstillende nivå på
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netto driftsresultat, som kan ivareta behovet for egenfinansiering av investeringer og andre uforutsette utgifter
eller inntektssvikt.
Vikens frie midler på disposisjonsfond er i denne sammenhengen definert som disposisjonsfond, eksklusiv fond
vedtatt reservert til dekning av andre formål som premieavvik, klima- og miljøfond og infrastrukturfond
samferdsel.

6.3.2

KS-modellens anbefalinger om nivå på finansielle måltall for Viken

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

6.3.3

Netto driftsresultat

KS-modellens anbefalinger for langsiktig minimumsnivå på netto driftsresultat angir det nivået som er
tilstrekkelig til å finansiere Viken fylkeskommunes investeringer uten at gjeldsgraden øker. Basert på dette
beregner modellen et anbefalt minimumsnivå på netto resultatgrad for Viken på 4,4 prosent.

6.3.4

Disposisjonsfond/reservefond

KS-modellens anbefalinger for langsiktig minimumsnivå på disposisjonsfond for å håndtere risiko, angir et nivå på
disposisjonsfond for Viken på 2,5 prosent.
Modellen legger til grunn at rimelig risiko tilsier at fylkeskommunen minimum skal kunne håndtere en
renteøkning på 2 prosentpoeng over fire år og et angitt fall i finansinntekter og skatteinntekter. Viken
fylkeskommune er moderat renteeksponert i økonomiplanperioden, men har risiko for svikt i skatteinntekter og
utbytteinntekter. Et scenario med 2 prosentpoeng renteøkning over fire år på renteeksponert gjeld, 100 mill. kr i
lavere utbytte og en skattesvikt på 2 prosent på landsbasis, gir behov for Viken for å ha et reservefond på vel 2
prosent av driftsinntekter (350-400 mill. kr) for å håndtere disse hendelsene.

6.3.5

Vurdering av dagens økonomiske handlingsrom

KS har utarbeidet intervaller for indikasjoner på økonomisk handlingsrom. Vurderingene er oppsummert i
tabellen nedenfor:
Tabell 9: Nøkkeltall og sannsynlig handlingsrom
Lite
handlingsrom

Moderat
Handlingsrom

Større
handlingsrom

Korrigert netto resultatgrad 1)

<3

[3 , 5]

>5

Økonomisk buffer/disposisjonsfond 2)

<5

[5 , 10]

> 10

Gjeldsgrad 3)

> 90

[60 , 90]

< 60

Nøkkeltall og sannsynlig handlingsrom

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

Dersom man legger til grunn KS’ generelle vurderinger av økonomisk handlingsrom i kommunal sektor, samt
regnskaps- og budsjettall for 2019 og 2020, indikerer nivåene for Viken fylkeskommunes nøkkeltall at
fylkeskommunen har moderat økonomisk handlefrihet. Det er imidlertid en negativ utvikling for Viken
fylkeskommune når det gjelder økonomisk handlefrihet når man ser på netto resultatgrad og gjeldsutviklingen i
årene 2021-2024.

6.3.6

Status - finansielle nøkkeltall for Viken

I 2019 var netto resultatgrad for Viken 2,7 prosent, og i 2020 ble det opprinnelig budsjettert med en netto
resultatgrad på 3,0 prosent for Viken fylkeskommune. Dette var noe over landsgjennomsnittet på 2,6 prosent i
2019, men er under anbefalt minimumsnivå på 4 prosent av driftsinntektene. I forslag til økonomiplan for 2021-
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2024 er Viken fylkeskommunes netto resultatgrad i 2021 på litt over 1 prosent, så vidt positivt i 2022, men
negativt for årene 2023 og 2024, med samlet ca. 92 mill. kr.
I 2018 og 2019 var gjennomsnittlig gjeldsgrad 64 prosent for Viken-fylkeskommunene. I 2020 ligger gjeldsgraden
på 61%. I 2019 var landsgjennomsnittet for gjeldsgrad på 86 prosent. Gjeldsgraden øker fra 61 prosent i 2020 til
vel 93 prosent i 2024. I forslaget til økonomiplan 2021-2024 øker andel av tilgjengelige inntekter som går med til
å dekke finanskostnader, renter og avdrag, fra 3,8 prosent i 2020 til 5,9 prosent i 2024.
Ved inngangen til 2020 var Viken-fylkeskommunes samlede disposisjonsfond på 10 prosent av brutto
driftsinntekter. Reservefondet til Viken fylkeskommune vil i henhold til budsjett for 2020 ligge på om lag 6
prosent av driftsinntekter ved utgangen av 2020. Frie midler på reservefond vil være om lag det samme i
økonomiplanperioden 2021-2024. Viken fylkeskommunes reservefond ligger ved utgangen av 2020 på om lag
940 mill. kr.

6.3.7

Anbefalt nivå for finansielle måltall for Viken

Vurdering av det økonomiske handlingsrommet bør måles over tid. Nøkkeltall for ett år vil isolert sett bare gi et
øyeblikksbilde. De finansielle nøkkeltallene basert på forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for
Viken fylkeskommune, viser at det kan bli krevende å styre mot KS-modellens anbefalte nivå på netto
driftsresultat og at gjeldsnivået som andel av inntektene ikke øker vesentlig. For gjeldsgraden vil dette
sannsynligvis ikke være mulig med de inntektsforutsetninger som ligger til grunn. Dette skyldes først og fremst at
Viken i perioden 2021-2024 med bakgrunn i bl.a. befolkningsvekst har budsjettert med høye investeringer
knyttet til videregående opplæring og infrastruktur. Dette fører til en sterk vekst i Vikens finansutgifter framover,
med om lag 54 prosent i 2024 regnet fra dagens nivå.
Forslaget til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 viser at dagens investerings - og eller driftsutgiftsnivå
fortsatt ikke er finansielt bærekraftige på sikt. Finansiering ved lån er redusert med 0,72 milliarder kr for
perioden 2021-2024 i forhold til sist vedtatte økonomiplan, som følge av lavere investeringsnivå. Dette gir
fortsatt et for høyt gjeldsnivå fremover i perioden i forhold til å finansiere renter og avdrag med forventede
inntektsrammer.
På bakgrunn av dette er det ikke tatt endelig stilling til hva som er et anbefalt langsiktig gjeldsnivå for Viken.
Gjeldsnivået vil avhenge av prioriteringer av tiltak på drifts- og investeringsbudsjettet for å sikre en bærekraftig
økonomi for årene framover. Viken fylkeskommune må arbeide med en helhetlig plan for investeringsnivået
gjennom 2021, slik at tiltak kan innarbeides i økonomiplanen for 2022-2025. I forbindelse med dette arbeidet vil
det foreligge bedre grunnlag for å kunne fastsette framtidige finansielle måltall for Viken. Det er likevel inntil
videre formålstjenlig å legge KS-modellens anbefalte nivå på netto resultatgrad til grunn i et lengere perspektiv,
for å få erfaringsgrunnlag, og komme nærmere tilbake til justering av Vikens finansielle handlingsregler.
Følgende nivåer for langsiktige finansielle måltall for Viken foreslås:
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•

Netto driftsresultat (resultatgrad): 1 prosent
For 2021 budsjetteres det med ca. 1 prosent. På lang sikt bør målet være å nærme seg anbefalt
minimumsnivå i henhold til KS-modellen på 4,4 prosent. Dette vil imidlertid bli krevende gitt de
inntektsforutsetninger som ligger til grunn for de nærmeste årene. For inneværende periode er det mer
realistisk å legge seg på det budsjetterte nivået for netto resultatgrad for 2021, dvs. 1 prosent.

•

Reservefond: 6 prosent
KS-modellens anbefalinger for langsiktig minimumsnivå på disposisjonsfond for å håndtere risiko er 2,5
prosent. Viken fylkeskommunes reservefond ligger pr utgangen av 2020 på ca. 6 prosent av
driftsinntekter. I lys av koronasituasjonen med svært stor usikkerhet om Vikens inntektsutvikling og
eventuelle merutgifter, er det svært viktig å opprettholde dagens nivå for reservefond for å være i
stand til å håndtere uventede hendelser.

•

Gjeldsgrad: 64 prosent
Det er ikke tatt endelig stilling til hva som er anbefalt langsiktig gjeldsnivå for Viken. Det foreslåtte
finansielle måltall for gjeldsgrad på 64 prosent ble vedtatt av fylkestinget i økonomiplanen for 20202023. Dette foreslås videreført som foreløpig finansielt måltall. Gjeldsgraden for 2021 er på 61 prosent.
Gjeldsgraden vil imidlertid måtte øke som følge av økte investeringer som er nødvendige, bl.a. ut fra
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befolkningsøkning. En gjeldsgrad på 93 prosent i 2024, i henhold til forslag til økonomiplan for 20212024, framstår for høyt gitt de inntektsanslag for Viken som er lagt til grunn i økonomiplanen. Det
avventes å sette endelig mål for gjeldsgrad til en har foretatt en nærmere analyse av utviklingen av
økonomien framover og arbeidet videre med en gjennomgang av Vikens framtidige investeringsbehov.

6.4 Bevilgningsoversikt drift
Tabell 10 Bevilgningsoversikt drift
Bevilgningsoversikt drift
(tall i 1 000 kr)

Opprinnelig

Regulert

budsjett 2020 budsjett 2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

1

Rammetilskudd

-5 080 996

-5 979 151

-4 921 274

-4 776 728

-4 780 115

-4 845 111

2

Inntekts- og formuesskatt

-8 591 491

-8 283 523

-9 160 221

-9 188 604

-9 197 243

-9 215 353

5

Sum generelle driftsinntekter

-13 672 487

-14 262 674

-14 081 495

-13 965 332

-13 977 358

-14 060 464

6

Sum bevilgninger drift (disponert i linje 23-31)

13 065 670

14 233 123

13 421 827

13 159 348

13 134 038

13 158 071

9

Brutto driftresultat

-606 817

-29 551

-659 668

-805 984

-843 320

-902 393

10 Renteinntekter

-176 821

-78 766

-58 732

-63 916

-92 580

-114 307

11 Utbytte

-195 000

-195 000

-110 000

-115 000

-190 000

-225 000

13 Renteutgifter

285 980

223 980

188 700

188 900

231 800

251 900

14 Avdrag på lån

397 300

397 300

437 300

515 400

613 500

705 800

15 Netto finansutgifter

311 459

347 514

457 268

525 384

562 720

618 393

17 Netto driftsresultat

-295 358

317 963

-202 400

-280 600

-280 600

-284 000

18 Overføring til investering

297 300

362 800

324 000

324 000

324 000

324 000

Avsetning disposisjonsfond

0

216 160

0

0

0

0

-1 942

-896 923

-121 600

-43 400

-43 400

-40 000

-1 942

-680 763

-121 600

-43 400

-43 400

-40 000

0

0

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond
20 Netto avsetning/bruk disposisjonsfond
22 Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat
23 R01 Fylkestingets sekretariat

91 696

89 882

100 240

90 988

98 352

90 189

24 R02 Fylkesrådsleders kontor

165 141

166 571

172 075

168 509

167 401

167 387

25 R03 Finans og administrasjon
26 R04 Utdanning og kompetanse
27 R05 Plan, klima og miljø
28 R06 Samferdsel

893 324

996 594

1 041 294

995 865

985 983

984 871

7 361 808

7 375 235

7 375 167

7 245 501

7 239 903

7 254 701

102 839

126 453

138 835

126 971

125 738

125 727

3 362 894

4 358 208

3 373 212

3 310 654

3 284 042

3 283 765

29 R07 Næring (inkl. tannhelse)

581 136

624 152

590 212

584 296

586 474

588 479

30 R08 Kultur og mangfold

388 664

404 562

408 845

395 972

392 746

392 713

31 R09 Rådsuavhengige utgifter og inntekter

118 168

91 466

221 947

240 592

253 399

270 241

13 065 670

14 233 123

13 421 827

13 159 348

13 134 038

13 158 071

Sum netto driftsutgifter rådsområder

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

Bruk av disposisjonsfond i 2021-2024 består av tidligere avsatte midler til fond til finansiering av utgifter knyttet
til Visma InSchool (3,2 mill. kr 2021, 3,4 mill. kr 2022, 3,4 mill. kr 2023) og arkivrydding (7,2 mill. kr 2021). I tillegg
er det bruk av pensjonsfond til finansiering av fylkeskommunens pensjonsutgifter.
Netto driftsresultat og bruk av disposisjonsfond i 2020 er knyttet til fylkestingets vedtak i årsbudsjett 2020 og
økonomiplan 2020-2023, samt budsjett- og regnskapsmessig håndtering av de tre tidligere fylkeskommunenes
regnskapsresultater for 2019. I 2020 er det også midlertidig belastet disposisjonsfond med 240 mill. kr knyttet til
forskuttering av statlige tilskudd til kollektivselskaper.
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7 Fylkestingets sekretariat
Fylkestingets sekretariat omfatter godtgjøring til fylkesting herunder komitéer, brukermedvirkningsorganer og
klagenemnda, partistøtte, opposisjonstillegg, valg, fylkestingets sekretariat, elev-, lærling- og mobbeombud,
samt kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariat og fylkesrevisjon. Fylkestinget har 87 medlemmer og 6 komitéer.
Det er planlagt 8 møter for fylkestinget i 2021. Fylkestingets sekretariat har følgende hovedprioriteringer:
•
•
•

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

7.1 Driftsbudsjett
Det foreslås følgende driftsbudsjett:
Tabell 11 Driftsbudsjett fylkestinget
Fylkestingets sekretariat
(tall i 1 000 kr)

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Fylkesting

43 556

41 216

41 216

41 216

41 216

Valg og partistøtte

12 755

20 960

12 805

20 960

12 805

8 980

12 808

12 808

12 808

12 808

16 242

13 400

14 000

14 000

14 000

1 214

2 349

2 349

2 349

2 349

0

2 402

2 402

2 402

2 402

7 135

7 105

7 105

7 105

7 105

0

0

-1 697

-2 488

-2 496

89 882

100 240

90 988

98 352

90 189

Fylkestingets sekretariat
Fylkesrevisjonen
Kontrollutvalgssekretariat
Kontrollutvalget
Elev-, lærling- og mobbeombud
Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum fylkestingets sekretariat

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

7.1.1

Hovedprioriteringer

Det foreslås 100,2 mill. kr til fylkestinget og dets organer i 2021. Dette utgjør en reell styrking på 2 mill. kr fra
2020 som følge av at fylkestingets aktivitet er større enn den man tidligere har planlagt for. Som følge av
finansiering av ekstraordinær aktivitet i 2020 er ikke budsjettrammene for 2020 direkte sammenlignbare med
budsjettrammen for 2021.
Ombudet for barn og unge vil få vedtatt mandat i årsskiftet 2020/21. Det blir viktig å følge opp ombudets
mandat og organisasjonsoppbygging, slik at barn og unge får den bistand de trenger fra ombudet i Viken.
7.1.1.1
Fylkestinget
Erfaringene fra 2020 sammenholdt med vedtatt politisk møteplan viser at fylkestinget og dets tilliggende
organer vil ha høyere aktivitet enn forutsatt. Fylkestingets medlemmer er valgt til flere stiftelser, råd og utvalg
enn ventet. Det legges vekt på å yte brukermedvirkningsorganene støtte til deres virksomhet. Flerkulturelt råd vil
bli opprettet i 2021.
7.1.1.2
Valg og partistøtte
Avvikling av Stortingsvalg vil kreve større organisatoriske ressurser. Det ventes større utgifter til innkjøp av
stemmesedler. Viken har ansvar for 3 valgdistrikter, Akershus, Buskerud og Østfold.
Partistøtte inkluderer også opposisjonstillegg i budsjettsammenheng og styres av utvikling i deflator.
7.1.1.3
Fylkestingets sekretariat
Økt aktivitet i fylkestinget og dets organer betinger økt administrativ støtte, noe som gjøres ved en økning på
3 nye stillinger i fylkestingets politiske sekretariat.
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7.1.1.4
Kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariat og fylkesrevisjon
Kontrollutvalget skal på vegne av fylkestinget føre løpende kontroll med fylkeskommunens virksomhet, og påse
at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Oppgavene skal utføres i tråd med kommunelovens
kapittel 23, kontrollutvalgets virksomhet, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Viken fylkeskommune har i tråd med kommuneloven vedtatt å ha fylkesrevisjon med egne ansatte, og det
samme gjelder for kontrollutvalgssekretariatet.
Fylkesrevisjonen skal løse fylkeskommunens revisjonsoppgaver pålagt i kommuneloven, forskrift om
kontrollutvalg og revisjon og andre bestemmelser. Dette gjelder både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll. Fylkesrevisjonen kan påta seg revisjon av andre virksomheter og selskaper.
Kontrollutvalgssekretariatet skal på vegne av kontrollutvalget sørge for å løse sekretariatsoppgavene pålagt i
kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og revisjon og andre bestemmelser.
Den løpende årlige utgiften for fylkesrevisjonen er for 2021 budsjettert til 13,4 mill. kr, og 2,3 mill. kr for
kontrollutvalgssekretariatet. Årlig utgift for kontrollutvalget er budsjettert til 2,4 mill. kr.
Budsjettet for kontrollorganene fremmes som et særskilt vedtakspunkt i innstillingen til fylkestinget.
Kontrollutvalget i Viken fylkeskommune har hatt budsjettene til kontrollorganene til behandling.
7.1.1.5
Elev- lærling- og mobbeombud
Budsjettet omfatter driftsutgifter for 8 stillinger hos elev- lærling- og mobbeombud.
Når ombudet får vedtatt sitt mandat er det vesentlig at ombudets nye organisering etableres, slik at det har
forutsetninger for å støtte barn og unge i Viken som trenger deres bistand.
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8 Fylkesrådsleders kontor
Rådsområde Fylkesrådsleders kontor omfatter styring og koordinering av arbeid av strategisk karakter som går
på tvers av rådsområdene. I tillegg yter rådsområdet en rekke fag, service og administrative støttefunksjoner for
alle rådsområdene.
Oppgavene ivaretas av tre avdelinger for henholdsvis kommunikasjon og politisk støtte, utvikling og tverrfaglig
samordning samt styring og eierskap.
Fylkesrådsleder kontor 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.
Fylkesrådsleders kontor bistår fylkesrådsleder i å lede og samordne rådets arbeid og samhandlingen med
fylkestingets organisasjon. Kontoret har ansvar for sekretariats- og støttefunksjoner for både fylkesrådet og
fylkesrådsleder og herunder også merkantile tjenester til ledelsen i Viken.

8.1 Mål og resultatkrav
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:
•
•

Viken fylkesråd har etablert gode og brukertilpassede nettsider, som gir innbyggerne forståelig oversikt
over tjenester/tilbud/rettigheter og legger godt til rette for dialog/involvering av alle grupper i Vikensamfunnet.
Viken fylkesråd har bidratt til å få Vikens innbyggere til å bruke stemmeretten ved stortingsvalget
gjennom å mobilisere i våre digitale kanaler.

Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:
•
•

Viken fylkesråd har utarbeidet en tiltaksplan mot rasisme og diskriminering.
Viken fylkesråd har utarbeidet standard for mangfold og inkludering i egen organisasjon.

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig
utvikling.
Resultatkrav:
•
•
•

Viken fylkesråd samarbeider med næringslivsaktører og kunnskapsmiljøer om sirkulærøkonomi og
bærekraftig transformasjon, med kommunene om bærekraftige anskaffelser og legger bærekraft til
grunn for internt og eksternt innovasjonsarbeid.
Nye interreg-programmer er ferdig utviklet og vedtatt med stort fokus på grønn omstilling,
sirkulærøkonomi og satsing på små og mellomstore selskaper.
Viken fylkesråd mobiliserer interne og eksterne aktører til deltakelse i EUs forsknings- og
innovasjonsprogram, Horisont Europa, hvor et hovedfokus er grønn omstilling.

Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et
inkluderende og rettferdig arbeidsliv.
Resultatkrav:
•
•
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Viken fylkesråd har utarbeidet en tiltaksplan mot rasisme og diskriminering der skolene er viktige
arenaer.
Viken fylkesråd har utviklet en standard for mangfold og inkludering i egen organisasjon.
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Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas
opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende
måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:
•
•

Viken fylkesråd har utarbeidet første versjon av en helhetlig bærekraftsrapport. Rapporten skal på sikt
omfatter hele Vikensamfunnet.
Viken fylkesråd har bygget solide regionale partnerskap som søker prosjektmidler fra EUs
utviklingsprogrammer til definerte tiltak innenfor omlegging til lavutslippssamfunn.

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med
trygge fysiske og digitale møteplasser.
Resultatkrav:
•

Viken fylkesråd har inngått generell og spesiell partnerskapsavtale med alle kommuneregioner som
ønsker avtale.

Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart.
Resultatkrav:
•
•
•

Partnerskapsavtalens spesielle del er skreddersydd til hver kommuneregion og inneholder viktige tema
for hvert enkelt område.
Viken fylkesråd gjennom prosjektet helhetlig virkemiddelbruk utvikler og tester ut systemer for raskt å
rigge virkemiddelpakker tilpasset ulike utfordringer og forutsetninger.
Viken fylkesråd har etablert et internasjonalt kommunenettverk som bidrar til mer internasjonalisering
utfra kommunenes behov.

Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser
forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Resultatkrav:
•
•
•

Viken fylkesråd har etablert et enhetlig, overordnet beredskapssystem og har gitt opplæring i dette for
å sette organisasjonen i stand til å ta sitt beredskapsansvar.
Viken fylkesråd har etablert formelle samarbeid med relevante samvirkeaktører på beredskapsområdet.
Viken fylkesråd har revidert overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og etablert samarbeid med
fylkesmannen om utarbeidelse av ny risiko- og sårbarhetsanalyse for hele Viken fylke.

8.2 Driftsbudsjett
Tabell 12 Driftsbudsjett fylkesrådsleders kontor
Fylkesrådsleders kontor
(tall i 1 000 kr)
Fylkesrådet (politisk)

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

18 296

14 693

15 042

15 043

6 786

8 949

8 063

8 536

8 536

Kommunikasjon og politisk støtte

46 582

45 438

45 438

45 438

45 438

Styring og eierskap

24 033

25 971

25 971

25 971

25 971

Utvikling og tverrfaglig samordning

70 874

77 024

76 909

76 684

76 684

0

0

-2 914

-4 271

-4 285

166 571

172 075

168 509

167 401

167 387

Fylkesrådsleders kontor

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum fylkesrådsleders kontor

15 043

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
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8.2.1

Hovedprioriteringer

Samfunnsutviklingen i Viken baseres på bærekraftmålene i FN 17. Disse skal operasjonaliseres i de regionale
planene. Samfunnsutviklerrollen er definert i regional planstrategi og danner grunnlag for helhetlig bruk av alle
virkemidler på tvers av fylkeskommunens virkemidler og andre aktørers virkemidler; stat, fylkeskommune,
kommuner, næringsliv, frivillighet osv.
Det må utvikles gode samstyringsmodeller når fylkeskommunen i samarbeid med andre utvikler og arbeider mot
felles samfunnsmål. Bærekraftmålene skal følges opp i alt planverk, interne prioriteringer og i
virksomhetsstyringen. Fylkesrådsleders kontor har systemansvar for FN17, og pådriverrolle for at alle
rådsområder bruker og implementerer FN17 i sitt virke. Det utvikles helhetlig og god rapportering på bærekraft
for både Viken fylkeskommune og Viken-samfunnet samlet.
Fylkesrådsleders kontor legger til rette for samhandling på tvers av rådsområder, og bidrar til utvikling av en
kultur basert på samhandling og tverrfaglig arbeid i fylkesadministrasjonen slik at overordnede mål nås på en
effektiv måte. Langsiktige mål og strategier skal ivaretas i møte med enkeltsaker, daglig drift og løpende
økonomiske disposisjoner.
Fylkesrådsleders kontor skal også tilrettelegge for strategisk samarbeid og kommunikasjon med Vikensamfunnet, og har en særlig rolle som tilrettelegger, pådriver og samordner. Det tilrettelegges for et aktivt
samarbeid med alle kommuneregioner med mål om å inngå forpliktende avtaler om samfunnsutvikling. Gjennom
medlemskap og deltagelse i samarbeidskonstellasjoner skal vi sikre Vikens interesser og bidra til å nå målene
våre. Rådsområdets virkemidler rettes inn mot systemutvikling i FN17, helhetlig virkemiddelbruk og utvikling og
samarbeid med partnere i samfunnsutviklingen.
Gjennom det internasjonale arbeidet skal en aktivt hente og dele erfaringer, få ny kunnskap til det beste for
Vikens innbyggere og næringsliv, mobilisere prosjekter og midler til utvikling av Viken samfunnet og påvirke EU
og nasjonal politikk gjennom å delta i internasjonale organer der det er til Viken-samfunnets beste. Medlemskap
og organisasjoner vurderes, og Viken har tydeliggjort sine prioriteringer og behov i de man velger å være
medlem eller delta i, nasjonalt og internasjonalt.
Fylkesrådsleders kontor koordinerer arbeid med mangfold og inkludering, og er pådriver i utvikling av en
organisasjon som gjenspeiler samfunnet den er en del av.
Fylkesrådsleders kontor skal legge til rette for god kommunikasjon internt og eksternt og bidra til Vikens
synlighet både som tjenesteutøver og som samfunnsutvikler, bygge omdømme og medvirke til at Viken fremstår
enhetlig. Viken skal være en betydelig aktør for å påvirke sentrale myndigheter til det beste for sine innbyggere.
Alle innbyggere bør få god informasjon om fylkeskommunens aktiviteter og ressursbruk. Alle innbyggere bør
også ha muligheter til å komme i kontakt med fylkeskommunen slik at innbyggernes meninger blir hørt og tatt
hensyn til. Dette vil kreve gode, effektive og brukertilpassede kommunikasjonskanaler. Det skal være godt visuelt
synlig når en innbygger mottar en tjeneste fra fylkeskommunen.
Rådsområdet skal sikre at organisasjonen har et helhetlig sikkerhet- og beredskapssystem som ivaretar
beredskapsbehov og sikrer operasjonalisering av beredskapstiltak for håndteringen av uønskede hendelser og
kriser.
Rådsområdet skal ivareta utvikling og koordinering av arbeid med plan- og styringssystemet og
bærekraftrapporteringen i fylkeskommunen, samt den overordnede og formelle styringen av Vikens
eierposisjoner i selskapsporteføljen, slik det er fastsatt i fylkestingets vedtatte eierskapsmelding.
Fylkesadvokaten i Viken skal bistå med juridisk rådgivning i forbindelse med politiske beslutningsprosesser i
fylkestinget, fylkesrådet og andre folkevalgte organer, samt administrative enheter i linjen. Fylkesadvokaten
representerer fylkeskommunen i forbindelse med tvister for domstolene som fylkeskommunen er part i, og har i
tillegg innstillende myndighet ovenfor klagenemda i Viken.
Prioriterte arbeidsmål i perioden:
•
•
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Revidere fylkeskommunens overordnede plan- og styringssystem basert på erfaringene i første planår
og føringene i vedtatt Regional planstrategi.
Utvikle og implementere metodikk for arbeid med bærekraftmålene, samt sikre kompetanseløft for
organisasjonen på FN17 arbeid. Prege nasjonal bærekraftdebatt.
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•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføre en foreløpig bærekraftsrapportering for 2020 og få på plass et helhetlig system for
bærekraftsrapportering fra og med 2021.
Fremme reviderte eierstrategier for enkeltselskap der Viken har en dominerende eller vesentlig kontroll
Legge frem internasjonal strategi.
Gjennomgå alle medlemskap og organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, og sikre effekt for Viken av
det vi deltar i.
Inngå partnerskapsavtaler, generell og spesiell del med alle kommuneregionene.
Utvikle og implementere standard for mangfoldsledelse.
Prinsipper for tverrfaglig samhandling og helhetlig virkemiddelbruk utvikles og tas i bruk i
organisasjonen.

Budsjett for fylkesrådsleders kontor inneholder kostnader til en del fellesfunksjoner for hele Viken
fylkeskommune, som:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kommunikasjon
Sikkerhet og beredskap
Juridiske tjenester
Internasjonal seksjon
Samarbeid med kommune og andre partnere
Sektorovergripende tilskudd og kontingenter, herav:
o KS-kontingent, 30 mill. kr
o Andre kontingenter til nasjonale og internasjonale organisasjoner, 10 mill. kr
o Tilskudd til kommuneregioner og andre, 15 mill. kr
Styring og eierskap
Implementering av FN17, bærekraftmål og -rapportering.
Hele fylkesrådet
Politisk og administrativt sekretariat

Rådsområdet har en del tilskuddsmidler knyttet til tidligere regionale planer, spesielt fra Buskerud. Ny regional
planstrategi vedtas desember 2020, og i 2021 er det planlagt å arbeide med nye regionale planer og
temastrategier. Det er naturlig at disse tilskuddsordningen tilpasses nye prioriteringer fortløpende etter hvert
som nye planer og strategier blir vedtatt.
Fylkesrådet har gjennomgått de overordnede organisasjonene Viken er medlem av og besluttet å melde
fylkeskommunen ut av Osloregionen med virkning fra 01.07.21. Dette gir innsparingseffekt. Begrunnelsen er
overlapp i ansvar og oppgaver med andre oppgaver/samarbeid, innsparingsbehov og ressurssituasjon generelt.
Medlemskap i Osloregionens Europakontor og Østlandssamarbeidet videreføres.
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9 Finans og administrasjon
Fylkesrådsområdet omfatter Vikens oppgaver innenfor HR, økonomi, anskaffelser, eiendom, kvalitet, innovasjonog prosess-støtte og digitalisering.

9.1 Nøkkeltall
Tabell 13 Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring pr. innbygger i kroner
Fylke

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Akershus

508

531

519

551

545

660

730

Buskerud

687

887

727

786

727

724

802

Østfold

559

609

690

678

705

748

917

Landet uten Oslo

723

731

709

731

737

775

882

Akershus hadde de laveste utgiftene pr. innbygger av fylkeskommunene i Viken. Tallene for de tre fylkene, men
også andre fylkeskommuner og landet uten Oslo, øker fra 2018 til 2019. Grunnen til dette er høy aktivitet inn
mot etablering av Viken, styrking av oppgaver og Viken 2020 prosjektet. Det vil være naturlig på sikt å forvente at
Viken skal utnytte stordriftsfordeler og redusere utgiftene på dette området. Dette gjelder administrasjon totalt
sett i fylkeskommunene og ikke bare de oppgavene som ligger i avdelingen for finans og administrasjon.
Tabell 14 Utgifter til drifts- og vedlikeholdsaktiviteter pr. kvadratmeter
Fylke

2015

2016

2017

2018

2019

Akershus

383

366

408

422

511

Buskerud

382

552

353

532

517

Østfold

204

255

261

287

283

Landet uten Oslo

375

392

371

382

399

Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (eksklusive renhold og energi) viser at Akershus og Buskerud har brukt
langt høyere beløp til drift og vedlikehold enn Østfold.

9.2 Mål og resultatkrav
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:
•

Vedtatt modell for felles elev pc-ordning implementeres i skoleåret 2021-22.

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig
utvikling.
Resultatkrav:
•
•
•
•
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Mål for bærekraft innarbeides fra budsjettåret 2021 i årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
Det legges fram forslag til ny anskaffelsesstrategi 2020-2021 for Viken fylkeskommune.
Anskaffelsesstrategien skal bidra til mer bærekraftige anskaffelser.
Igangsette arbeidet med en plan for hvordan Viken gradvis kan redusere sitt klimafotavtrykk og bevare
miljøet, hvor bl.a. solpanel og grønne tak blir vurdert som mulige tiltak i fylkeskommunale bygg.
Fylkesrådet skal i løpet av 2021 legge fram en innovasjonsstrategi for egen virksomhet.
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Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger
det er behov for i arbeidslivet.
Resultatkrav:
•
•

Viken har en ambisiøs og profesjonell lærlingordning. Viken tar inn lærlinger for opplæring i
fylkesadministrasjonen og fylkeskommunale virksomheter.
Viken-modellen setter krav om bruk av lærlinger hos avtaleleverandører.

Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et
inkluderende og rettferdig arbeidsliv.
Resultatkrav:
•
•

•

Det legges fram en politisk sak i 2020/21 om en Viken-modell hvor det stilles seriøsitetskrav til Vikens
leverandører. Arbeidet med implementering og oppfølging av Viken-modellen starter i 2021.
Det legges fram politisk sak om Vikens organisasjonsstrategi i 2020/21. Alle nye medarbeidere i Viken
mottar opplæring i etikk og verdier. Inngått avtale om inkluderende arbeidsliv følges opp gjennom året
gjennom lederopplæring og i møter med de ansattes organisasjoner.
Det legges fram politisk sak om status på universell utforming på fylkeskommunale bygg i 2021.

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas
opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende
måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:
•

•

Det arbeides med å utvikle en helhetlig bærekraftsrapport, med klimabudsjett og klimaregnskap som på
sikt omfatter hele vikensamfunnet. Arbeidet skal utvikles til å være en modell for kommuner og andre
regioner.
Alt drivstoff som benyttes i fylkeskommunens kontrakter skal som hovedregel være fossilfritt,
fortrinnsvis elektrisitet, hydrogen og biogass. Alle kjøretøy som anskaffes skal gå på fossilfritt drivstoff,
fortrinnsvis på elektrisitet, hydrogen eller biogass, dersom virksomhetens behov oppfylles.

9.3 Driftsbudsjett
Tabell 15 Driftsbudsjett finans og administrasjon
Finans og administrasjon
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør finans og administrasjon

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

5 349

2 565

2 565

2 565

2 565

117 988

129 410

124 803

123 494

122 877

Økonomi

65 477

66 537

66 537

66 536

66 537

Anskaffelser

32 004

35 446

35 446

35 446

35 446

Eiendom

351 370

392 400

386 839

387 866

382 320

Digitalisering

414 860

404 983

386 840

385 456

390 591

9 546

9 953

10 466

10 466

10 466

0

0

-17 631

-25 846

-25 931

996 594

1 041 294

995 865

985 983

984 871

HR

Kvalitet, innovasjon og prosjekt
Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum finans og administrasjon

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

9.3.1

Hovedprioriteringer

Hovedoppgaven til finans og administrasjon er å støtte alle rådsområdene slik at de kan nå sine mål og sikre en
stabil og god drift av tjenestene. Samtidig skal rådsområdet tilrettelegge for god intern styring og kontroll i Viken
fylkeskommune på vegne av fylkesrådet.
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Fylkesrådet har utarbeidet en Viken-modell for å bidra til å rydde opp i den useriøse delen av arbeidslivet, særlig
innen bygg – og anleggsbransjen. Viken-modellen er nærmere beskrevet under avdeling for anskaffelser.
Det er satt av ressurser for å gi et lærlingtilskudd til cirka 155 lærlinger i 2021 i Viken fylkeskommune og videre i
planperioden.
Finans og administrasjon skal legge frem flere strategidokumenter til politisk behandling.
I anskaffelsesstrategien konkretiseres viktige tiltak for å bedre klima og miljø, redusere kostnader og forbedre
fylkeskommunens tjenester.
Innovasjonsstrategien legges frem for fylkestinget i 2021. Denne vil gi føringer for hvordan Viken rigger sine
prosesser for å sikre en innovasjonsvennlig kultur og mer innovative tjenester og løsninger.
Organisasjonsstrategien identifiserer prioriterte interne tiltak og satsinger innenfor Viken-kultur, leder- og
medarbeiderskap, kompetanse - og karriere utvikling, styring og organisering.
Eiendomsstrategien omfatter all fylkeskommunal eiendom som skoler, administrasjonsbygg, tannklinikker,
kulturbygg, bussterminaler, kaianlegg, tomter og landbruksareal. Strategien gjelder formål og målsetting for
anskaffelse, utvikling, drift og vedlikehold samt avhending av eiendommer.
Erfaringene fra perioden med koronapandemien har gitt oss et godt grunnlag for å jobbe mer digitalt og skape
fremtidsrettede arbeidsplasser. Vi har erfart at digitale løsninger kan være gode verktøy innenfor alle
fagområder og erfaringene må legges til grunn for videre utvikling av våre tjenester og i våre investeringer.
Det vil i 2021 bli ferdigstilt en digital strategi som skal være gjeldende for Viken fylkeskommune. Strategien skal
involvere og dekke alle rådsområdene, og legge vekt på brukerdrevet og helhetlig digital utvikling. Strategien blir
viktig for å sette retning og fart på den digitale tjenesteutviklingen i Viken. Det vil være behov for å komme
tilbake til helhetlige prioritering av investeringer våren 2021 blant annet som følge av denne.
IKT ansatte fra skolene ble i 2020 organisert under digitalisering, og vil være bidragsytere til å få på plass ny felles
elevpc-ordning, og bidra til god og forutsigbare brukerstøtte for elevene og ansatte.
2021 er i all hovedsak en videreføring av vedtatt økonomiplan 2020 – 2023. I tillegg er det overført midler fra
andre rådsområder til lisenser for digitale tjenester og bredbånd, særlig fra skoler og tannhelse. I 2021 vil det
fortsatt pågå arbeid med å innhente og avgi midler til andre rådsområder, samt etablere enhetlige ordninger for
dette slik at Viken får bedre oversikt over hva digitalisering koster, både for det enkelte rådsområde og Viken
totalt sett.
Ved behandlingen av regnskapet for 2020 vil fylkesrådet vurdere om deler av eventuelle merinntekter kan
brukes på å styrke vedlikeholdet i 2021. Dette som et ledd i arbeidet med å styrke aktiviteten i næringslivet i
Viken etter koronapandemien.
På noen områder vil det fremdeles være doble kostnader/"pukkelkostnader". Dette gjelder i særlig grad
digitaliseringsområdet, hvor det vil være nødvendig med dobbel drift av systemer også i store deler av 2021 med
en nedtrapping utover i planperioden. Grovt anslått er dette 11 antall hovedsystemer der det er flere enn en
systemløsning i operativ drift. I tillegg er pukkelkostnaden forsterket i 2021 da overgangen til skyløsninger skjer
raskere enn forventet, mens det tar tid å avvikle de tre fysiske datarommene til de gamle fylkene. Arbeidet med
å sanere gamle tjenester for å redusere pukkelkostnadene intensiveres.

9.3.2

Fylkesdirektør finans og administrasjon

Det budsjetteres lønn og felles driftsutgifter på dette budsjettansvaret, som samlet har en budsjettramme på 2,6
mill. kr.

9.3.3

HR

HR omfatter arbeidsgiverpolitikk, HR støtte til rådsområder, rekruttering, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling,
Viken internopplæring og samarbeidet med tillitsvalgte.
Budsjettet omfatter lønn og driftsutgifter til 65 ansatte, 50 hovedtillitsvalgte og tre hovedverneombud.
Bedriftshelsetjeneste, personalforsikringer, lærlingtilskudd til ca 155 lærlinger og sentral bevilgning til
stillingsannonser er også inkludert i budsjettet til HR.
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Effekter av effektivisering, naturlig avgang og reforhandlet frikjøpsordning forventes fra 2022. Et forsiktig estimat
vil være 5,0 mill. kr i 2022.
I 2021 revideres Vikens reglement for tjenestereiser.
Budsjett 2021 er nøkternt og har ikke i seg dekninger for vesentlige satsinger utover drift og utgjør totalt 129,4
mill. kr.

9.3.4

Økonomi

Økonomiavdelingen har ansvar for årsregnskap, årsrapportering og løpende bokføring, samt oppfølging av driftsog investeringsbudsjettet, finansforvaltning og utforming av årsbudsjett og økonomiplan. Videre skal det sikres
god internkontroll og å tilrettelegge for virksomhetsstyring som understøtter fylkeskommunens helhetlige planog styringssystem. Det gis støtte til alle rådsområder og virksomheter, inkludert internopplæring innenfor
økonomi.
I 2021 vil det utarbeides en ny felles og forutsigbar modell for tildeling av budsjett for de videregående skolene.
Det skal anskaffes digitale verktøy som sikrer god økonomistyring og bedre utnyttelse av eksisterende. Videre
skal det anskaffes og implementeres et nytt virksomhetsstyringsverktøy som på sikt vil bidra til
gevinstrealisering.
Budsjettet på 66,5 mill. kr inneholder i hovedsak lønn til 81 ansatte og driftsutgifter.

9.3.5

Anskaffelser

Anskaffelsesavdelingen har blant annet ansvar for utarbeidelse og oppfølging av rammeavtaler og løpende
avtaler på alle felles anskaffelsesområder i fylkeskommunen. I tillegg bistår avdelingen ved avtaleinngåelser
knyttet til entrepriser og drift/vedlikehold i nært samarbeid med eiendom og samferdsel.
Fylkestinget vil behandle ny anskaffelsesstrategi og egen Viken-modell for seriøsitetskriterier for Vikens
leverandører. Tiltak og krav implementeres fortløpende.
Anskaffelsesstrategien angir tiltak for å nå mål innenfor:
•
•
•
•

Klima, miljø og samfunnsansvar
God utnyttelse av offentlige budsjetter
Forbedring av fylkeskommunens tjenester – innovativ anskaffelsespraksis
Utvikling av regionalt næringsliv og Viken fylke

Med en Viken-modell for et seriøst arbeidsliv søker fylkesrådet å rydde opp i den useriøse delen av arbeidslivet,
særlig innen bygg- og anleggsbransjen. Modellens 20 krav skal fremme:
•
•
•
•
•
•

Helse, miljø og sikkerhet
Ryddige arbeidsforhold
Kvalitet på arbeid, utdannelse og rekruttering
Hvit økonomi
Dokumentasjon av betalt skatt og avgifter, forsikringer og andre formelle krav
Organisasjonsfrihet

Fylkesrådet vil sikre nødvendig oppfølging av kravene ved blant annet å ha inngått formelt samarbeid med
Skatteetaten om utvidet innsyn i skatt- og avgiftsopplysninger, ta i bruk LO-koordinatorer, styrke intern
oppfølging med egne stillinger og bruke HMSReg eller liknende system for digital oppfølging. Viken
fylkeskommune vil søke samarbeid med kommunene i Viken fylke, Oslo kommune og andre offentlige
organisasjoner for et krafttak for et seriøst arbeidsliv, herunder arrangere erfaringskonferanser.
Budsjettet på kr 35,4 mill. kr er i hovedsak lønn til 38 ansatte og driftsutgifter.

9.3.6

Eiendom

Eiendom har den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder å
bygge, forvalte, vedlikeholde og drifte bygg og tilhørende grunnarealer, samt utvikling, kjøp og salg av
eiendommer.
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9.3.6.1
Driftsbudsjett
Budsjettet omfatter lønn og kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens bygningsmasse,
herunder gjennomføring og dokumentasjon av lovpålagte krav innen HMS som; radon, asbest, miljøfarlige
stoffer og funksjonaliteten til varme- og ventilasjonsanlegg.
Driftsbudsjettet for eiendomsavdelingen i 2021 er på 392,4 mill. kr.
Viken fylkeskommune eier og forvalter en bygningsmasse med et areal på ca. 967.700 m² brutto, og en
balanseført verdi på ca. 12 milliarder kr. Det er en bygningsmasse med stor spredning i alder og kompleksitet og
har stor innvirkning på bruken av byggene. Det er derfor viktig at tilstanden til byggene er tilfredsstillende.
Viktige satsningsområder for 2021 er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeide effektive driftsrutiner og systematisering av kontroll og ettersyn av tekniske anlegg.
Oppdatering av tegninger, og ajourhold i en særskilt database.
Anskaffelse av nytt forvaltning, drift og vedlikeholds-systemer (FDV) og implementere data fra de tre
tidligere fylkeskommunene.
Oppdatere energimerking av bygninger.
Kartlegge, prioritere og gjennomføre vedlikeholdstiltak med vekt på å lukke uakseptable avvik innen
HMS, samt avvik som kan medføre store følgeskader med tilhørende kostnader.
Aktiv energiforvaltning med formål å redusere energikostnadene. I den forbindelse samles alle
energikostnader fra de videregående skolene til eiendomsavdelingen med 50,9 mill. kr.
Profesjonalisere renholdet ved kompetanseutvikling, aktiv kontraktsforvaltning, motarbeide sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet, samt digitalisering.
Utvikling og avhending av eiendommer som fylkeskommunen ikke trenger.

9.3.6.2
Vedlikehold
Bygningsmassen utgjør store verdier og tilstanden på byggene har stor innvirkning på bruken av byggene. Det er
derfor viktig at tilstanden til byggene er tilfredsstillende.
Fylkesrådet er i ferd med å avslutte en kartlegging av bygningsmassen og har foreløpig avdekket at Viken
fylkeskommune har et estimert vedlikeholdsetterslep på ca. 1 565 mill. kr. Etterslepet har blant annet ført til
flere skoler med uakseptable HMS-forhold og risiko for økonomiske følgekostnader, som unødvendig
energibruk/økte energikostnader.
Anbefalt nivå (beregnet av Holte-prosjekt) for årlig vedlikeholdsbudsjett for verdibevarende vedlikehold er ca. kr
200,- pr m2/år (dvs. ca. 190 mill. kr pr år). I budsjett 2021 er det satt av ca. 88 mill. kr. Avsetning og
vedlikeholdsetterslep må også sees i sammenheng med hvor mye fylkeskommunen investerer.
9.3.6.3
1.3.5.3 Gjennomføring av investeringsprosjekter
De enkelte investeringsprosjektene i fylkeskommunen skal gjennomføre i planperioden er nærmere omtalt i
andre kapittel i denne økonomiplanen, mellom annet i kapittel om tannhelsetjenesten, samt utdanning og
kompetanse.

9.3.7

Kvalitet, innovasjon og prosjekt

Avdelingen skal støtte resten av Viken i arbeidet innenfor fagdisiplinene kvalitet, innovasjon, prosjekt og prosess.
Viken er en stor organisasjon og det er formålstjenlig å inneha spesialkompetanse på disse områdene fremfor å
benytte eksterne /innleide ressurser til dette.
Innovasjonsstrategi legges fram til politisk behandling i begynnelsen av 2021. Det skal i 2021 etableres et internt
innovasjonsnettverk på tvers i organisasjonen.
Det utvikles et helhetlig kvalitetssystem som skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom blant annet tydelig og
standardisert kvalitet på arbeidsoppgavene i Viken og effektive arbeidsprosesser. Kvalitetssystemet blir satt i
drift ved årsskiftet 2020/21 og vil være et viktig verktøy for kvalitetsstyringen. Hovedelementene i
kvalitetsverktøyet er avvikshåndtering, dokumentmodul, arbeidsprosesser, risikovurdering og risikoregister,
varslingssystem og et felles årshjul for de viktigste aktivitetene for ansatte og ledere.
Det vil gå noe tid for å utvikle og fullstendig implementere arbeid med kvalitet, innovasjon og prosjekt i Vikens
tjeneste- og oppgaveutførelse. På sikt er dette forventet å gi økonomiske besparelser i form av reduserte
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konsulentutgifter, mindre feil og lavere opprettingskostnader, effektivisering av arbeidsprosesser, nye og mer
effektive måter å løse utfordringer på, og effektiv prosjektgjennomføring, inkludert høyere gevinstrealisering.
Avdelingens budsjett i 2021 er på 10,0 mill. kr og har ni ansatte.

9.3.8

Digitalisering

Digitaliseringsavdelingen omfatter områdene service (herunder blant annet kantiner på fylkeshus, servicesenter,
dokumentsenter, IT-brukerhjelp samt lokal IT-støtte på de videregående skolene), teknologi,
informasjonsforvaltning og arkiv, og tjenesteutvikling- og forvaltning. Avdelingen har p.t. 251 ansatte. Avdelingen
har ansvar for å koordinere og være pådriver for digital tjenesteutvikling på tvers av alle rådsområder i hele
Viken fylkeskommune.
I sum er driftsbudsjettet for digitaliseringsavdelingen på 405,0 mill. kr. Det har siden Viken2020-prosjektet vært
arbeidet etter en ambisjon som figuren under viser. I perioden 2020 til og med 2022 er det en ambisjon at
fylkeskommunen etablerer felles og enhetlige digitale og IT-løsninger innenfor alle områder. I tillegg skal
løsningene fra de gamle fylkeskommunene avvikles. Samtidig skal en ha fokus på kontinuerlig utvikling og
forbedring av etablerte tjenester og utvikle nye digitale tjenester.
Figur 10 Ambisjon for etablering av felles og enhetlige digitale løsninger i Viken fylkeskommune

Høsten 2020 startet et arbeid med å utarbeide Viken fylkeskommunes digitale strategi for perioden 2021 - 2024.
Strategien skal involvere og dekke alle rådsområdene, og legge vekt på brukerdrevet og helhetlig digital utvikling.
Målene som defineres, skal sikre et fokus på forenkling, fornying og forbedring av tjenestene, slik at følgende
effekter kan oppnås1:
•

Hverdagen må gjøres enklere for elever, lærere, ansatte og politikere gjennom digitalisering av alle
administrative prosesser og aktiv bruk av samhandlingsløsninger.
Hverdagen må gjøres enklere for innbyggerne og næringslivet ved etablering av døgnåpen forvaltning med
digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig.
Tjenesteutvikling må gjennomføres med vekt på ny teknologi og digitalisering; samhandling og
delingsteknologi.
Vi må endre hvordan vi utfører våre oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt og skaper helt nye
tjenester.
Digital transformasjon skal gjennomføres gjennom brukerfokus og fokus på brukeropplevelsen. Det skal
være lett for brukeren å finne fram og utføre sine oppgaver. I tillegg skal løsningen være motiverende å
bruke.
Vi skal ta i bruk og bidra til videreutvikling av nasjonale og kommunale felleskomponenter.
Samhandling skal skje mellom og på tvers av ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter og profesjoner.

•
•
•
•
•
•

1

Punktene ble lagt frem for Fellesnemda i forbindelse med budsjettbehandling, november 2018
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Vesentlig pukkelkostnad og merbelastning for 2021 bidrar til usikkerhet i budsjettet for digitalisering.
Avdelingens ansvar er endret i forhold til de tidligere fylkeskommunene. Det etableres en helt ny digital
plattform, samtidig som de gamle IT-plattformene til Akershus, Buskerud og Østfold fortsatt er aktive.
I 2021 vil arbeidet fortsette med å sikre en oversikt over hva digitalisering samlet koster, både for det enkelte
rådsområde og for Viken totalt sett i fremtiden. Dette må sees i sammenheng med nasjonale strategier og
markedsutvikling. Flere av Vikens digitale tjenester etableres som såkalte skytjenester. Dette er en vesentlig
endring fra tidligere, hvor digitale tjenester i hovedsak ble etablert på egne fysiske datarom. Konsekvensen av en
slik endring, betyr at Viken fylkeskommune må flytte utgifter fra investering i eget utstyr til leie (driftsmidler) av
digitale skytjenester, noe som vil medføre økte driftsutgifter de kommende årene. Effekten av effektivisering og
stordrift forventes først senere i økonomiplanen 2022-2024 for digitalisering.
Digitaliseringsavdelingen skal koordinere den digitale tjenesteutviklingen i hele fylkeskommunen, samt ansvaret
for forvaltning av de digitale tjenestene og fagsystemene som er i bruk. Effekten av å forvalte digitale tjenester
og fagsystemer samlet begynner å gi vesentlig effekt for Viken, både økonomiske effekter og ved å bedre utnytte
potensialet i en samlet systemportefølje, samtidig som det er et potensiale for å videreutvikle dette slik at Viken
fylkeskommune får hentet ut flere stordriftsfordeler og gevinster ved sine investeringer.
Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester i Viken fylkeskommune vil føre til økt budsjettbehov for
digitaliseringsavdelingen, mens gevinstene skal hentes ut i linjeorganisasjonen, andre avdelinger i finans- og
administrasjon og andre rådsområder. Fylkesrådet vil intensivere arbeidet med identifisering og realisering av
gevinster.
Det er et mål og yte bedre service til alle våre brukere – eksterne og interne (innbyggere, ansatte, elever og
politikere). Det har vært nødvendig å engasjere midlertidig ansatte for å håndtere den økte mengden
henvendelser som følge av overgangen til Viken fylkeskommune og omlegging til ny digital plattform for alle
brukergrupper inkl. skolene. I 2021 må oppgavene løses uten midlertidige ansatte.
For å oppnå bedre service og kvalitet i tjenestene jobbes det videre med å:
•
•
•
•
•

Bygge servicekultur
Heve kompetansen for all førstelinjepersonell for å svare ut og løse flere saker i førstelinjen
Frigi ressurser i førstelinjen og fagavdelinger ved å implementere robotiseringsteknologi.
Få på plass tjenesteleveranseavtaler med virksomhetene i Viken – i første omgang kompetanse og
Infrastruktur
Starter opp organisasjonsprosjektet for å kartlegge muligheter for samling av førstelinjetjenester som
servicesenterets svartjeneste og dokumentsenter.

I budsjettet foreslås det å avsette 2,5 mill. kr. til mindre ombygginger /omgjøringer av kontorer ved behov og til
innkjøp av inventar – vesentlig låsbare skap, for å kunne praktisere fleksible arbeidsplasser i de seks
administrasjonslokalene.
Fylkestinget i tidligere Akershus fylkeskommune vedtok i sak 14/19 den 11.02.19 å bevilge 26 mill. kr til
avslutning og opprydding i papirarkiver og fagsystemer i Akershus fylkeskommune. Det ble i 2019 regnskapsført
7,03 mill. kr som ble belastet fondet. I 2021 er finansieringsbehovet for arkivryddingsprosjektet anslått til 12 mill.
kr, herav 7,2 mill. kr finansiert fra fond og 4,8 mill. kr fra rådsområdets driftsbudsjett.
9.3.8.1
Elevpc og mobiltelefoner til ansatte
Fylkestinget vedtok ny felles elevpc-ordning for Viken fylkeskommune innenfor rammene av gratisprinsippet som
sikrer at opplæringen i Viken virker sosialt utjevnende, ivaretar økonomiske vanskeligstilte elever og gir minst
mulig klima- og miljøbelastning. Den nye ordningen vil innføres fra skoleåret 2021-22. Anslaget for ordningen er
43,5 mill. kr.
Fellesnemda vedtok i august 2019 at Viken fylkeskommune skal betrakte smarttelefon som et standard
arbeidsverktøy på lik linje med pc, og at alle ansatte skal ha en arbeidsgivereid smarttelefon og abonnement.
Ordningen skal gradvis innføres over en treårsperiode, og anslaget er årlig kr 2600 per ansatt.

55

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

9.4 Investeringsbudsjett
Tabell 16 Investeringsbudsjett finans og administrasjon
R03 Finans og administrasjon

Regulert

(tall i 1 000 kr)

budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Digital tjenesteutvikling

27 136

51 628

14 700

12 200

12 200

Videreføring av fusjonsprosjekter

54 156

13 940

0

0

0

IKT - Overtakelse oppgaver SVV

13 210

15 165

0

0

0

Fylkeshusene - investeringstiltak

4 715

2 000

2 000

0

0

0

14 300

0

0

0

99 217

97 033

16 700

12 200

12 200

Leif Tronstad plass
Sum

Det foreslås å avsette 138,1 mill. kr i økonomiplanperioden, hvorav 32,8 mill. kr er rebudsjetteringer fra tidligere
år. Investeringsbudsjettet for finans og administrasjon omfatter digitaliseringsprosjekter, mindre
investeringstiltak på fylkeshusene, samt planlegging av bygging på Leif Tronstad plass. Investeringsbehovet til
digitaliseringsporteføljen må ses i sammenheng med de totale behovene for digitalisering i Viken
fylkeskommune omtalt i kapittel 9.3.8.

9.4.1

Digital tjenesteutvikling

Det foreslås å avsette 90,7 mill. kr til digital tjenesteutvikling i økonomiplanperioden.
Ny digital strategi skal konkretisere hvilke tiltak som skal utføres knyttet til brukerbehov og gevinstpotensialet.
Da strategiplanen ikke er ferdigstilt, er det budsjettert med en ramme på kr 51,6 mill. kr for å realisere nye
brukerdrevne digitaliseringstiltak for 2021. I 2021 vil det være fokus på å konsolidere og forbedre de løsninger
Viken fylkeskommune allerede har anskaffet. I tillegg vil det være viktig å prioritere tilgjengelige ressurser på å
ferdigstille fusjonsprosjektene, og ikke minst få avviklet gamle løsninger.
For årene 2022 til 2024 er ambisjonen at nye digitale tjenester skal utvikles hvor vi tar del i den nasjonal digitale
strategien, bidrar til flere regionale og nasjonale fellesløsninger, forbedrer og transformerer flere tjenester ved
hjelp av f.eks. automatisering og kunstig intelligens. Kommende strategiarbeid blir sentralt for å sette nye og
innovative utviklingsmål.

9.4.2

Videreføring av fusjonsprosjekter

I 2021 foreslås det å avsette 13,9 mill. kr for videreføring av fusjonsprosjekter.
I henhold til plan for 2020, er alle ansatte og elever lagt over til Vikens digitale plattform. De fleste
fusjonsaktiviteter er levert, men det gjenstår oppgaver knyttet til for eksempel ny Web – løsning (viken.no),
arkiv- og informasjonsområdet, organisatoriske forhold knyttet til en enhetlig svartjeneste og dokumentsenter,
og teknisk prosjekt for nettverksinfrastruktur. Alle disse aktivitetene skal ferdigstilles i løpet av 2021.

9.4.3

Prosjekter knyttet til overtakelse av oppgaver og IT-systemer fra Statens vegvesen

I forbindelse med overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene 1.1.2020, ble det i forkant
etablert flere midlertidige digitale løsninger og fortsatt bruk av IT-løsningene hos Statens Vegvesen. I 2020 er
flere aktiviteter startet for å etablere endelige løsninger for vegadministrasjon/infrastruktur. Dette arbeidet vil i
henhold til plan fortsette i kommende økonomiplanperiode, og skal avsluttes i 2023. Det er ikke lagt inn midler
for aktiviteter utover 2021, og fylkesrådet kommer tilbake til dette i behandlingen av digitaliseringsstrategien.
I tabellen over framkommer budsjett knyttet til overtakelse av oppgaver og IT-systemer fra Statens vegvesen i
økonomiplanperioden på 15,2 mill. kr.

9.4.4

Fylkeshusene - investeringer

Av tabellen framkommer budsjett for investeringer på fylkeshusene i perioden på 4 mill. kr. Det foreslås å
avsette 2,0 mill. kr i 2021 og 2,0 mill. kr i 2022. Dette er midler blant annet avsatt til ombygning av fylkestingssal
og kantine i fylkeshuset i Drammen.
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9.4.5

Leif Tronstad plass

Arbeidet med å omregulere eiendommen Leif Tronstad plass 7 (eiendommen) og planleggingen av byggingen av
nytt kontor (prosjektet) pågår. Det vises til egen sak lagt frem fra fylkesrådet til fylkestinget.
Krav om gjennomført plan- og design konkurranse opprettholdes av Bærum kommune. Kravet medfører en
kostnad for Viken fylkeskommune i år 2021 på om lag 7,5 mill. kr inkludert mva som kommer i tillegg til tidligere
anslått reguleringskostnad. Det foreslås å avsette 14,3 mill. kr inkludert mva i 2021.
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10 Utdanning og kompetanse
Rådsområde utdanning og kompetanse har ansvar for:
•
•
•
•
•
•
•

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

10.1 Nøkkeltall
10.1.1 Utvalgte nøkkeltall
Tabell 17 Utvalgte nøkkeltall - antall
Skoleåret 2019-2020
Antall elever i vgs. per 01.10.19
Antall løpende lærekontrakter per 01.10.19
Antall løpende opplæringskontrakter per 01.10.19
Antall fagskolestudenter per 01.10.19
Antall folkehøgskoleelever

Antall
41 618
7 718
540
1 840
433

Tabell 18 Utvalgte nøkkeltall - resultater
Resultater

Andel (%)

Andel fullført og bestått - årlig, skoleåret 2019-2020

83,6

Andel fullført og bestått - etter 5 år

79,0

Andel beståtte fag- og svenneprøver, 2019

91,8

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

84,7

Tabellene viser sammenslåtte data for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold. Historiske tall for kommunene
Svelvik, Jevnaker og Lunner er ikke inkludert.

10.1.2 Elevplasser
Skoleåret 2020-21 er det 45 425 elevplasser i Viken, inkludert 707 kjøpte elevplasser i andre fylker, hovedsakelig
på Hadeland (elever fra Jevnaker og Lunner) og Sande videregående skole (elever fra Svelvik i Drammen
kommune). Det er en økning med 1 122 elevplasser fra skoleåret 2019-20. Det forventes en vekst på 273
elevplasser fra 2020 til 2021. I hele økonomiplanperioden forventes det en vekst på 2 234 elevplasser. I perioden
2024-2026 er det beregnet en ytterligere vekst på ca. 1 000 nye elevplasser, med et beregnet behov for ca. 48
750 elevplasser i 2026. Dette er foreløpige prognoser for Viken. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for
beregning av elevplasser i fylkeskommunen:
•
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•

Det er brukt dekningsgrader og oppfyllingsgrader fra inntaket i 2020 (på delregionalt nivå og per trinn).
Dekningsgrad er forholdet mellom antall inntatte elever ved skolestart og elevgrunnlaget i prosent.
Oppfylling er forholdet mellom inntatte elever ved skolestart og antall elevplasser ved skolestart i prosent.

Elevplassprognosene framgår av følgende tabell:
Tabell 19 Nye elevplasser i ØP-perioden
Elevplasser og elevgrunnlag
Elevplasser

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

45 425

2025-2026

2026-2027

45 698

46 349

46 784

47 659

48 410

Økning år til år

273

651

435

875

751

345

Akkumulert økning

273

924

1 359

2 234

2 985

3 330

Økning år til år i prosent

0,60

1,40

0,90

1,90

1,60

0,70

Akkumulert økning i prosent

0,60

2,00

3,00

4,90

6,60

7,30

46 924

47 708

47 980

48 899

49 581

50 097

Elevgrunnlag (3 årskull)

46 626

48 755

Det er knyttet en viss usikkerhet til prognosetallene særlig i høyt befolkede områder i Viken. Dette skyldes blant
annet at man baserer tall på inntak i 2020. Det er første år med felles inntak i Viken med manglende elevplasser i
folketette områder. Det har vært et krevende inntak, med en ny midlertidig inntaksordning. Inntaksordningen i
Viken endres for kommende skoleår. Korona med arbeidsmarkedsendringer og nasjonale kompetanseløft øker
behovet for videregående opplæring i skole både for ungdom og voksne med annerledes valg for elever, og
mindre utveksling til utlandet. Det kan ha ført til for høy oppfylling noen steder med overfylte klasser, som kan
medføre opprettelse av flere klasser enn beregnet i 2021.
Videre er det et vesentlig høyere antall vg3 fagopplæring i skole fra høsten 2020. Skoleåret 2019-20 var det ca.
350 elever i Viken på dette utdanningsløpet, fra høsten 2020 anslås dette til 550. Det er vanskelig å anslå
behovet for høsten 2021. Det er også meldt om et økende behov for voksenopplæring. Blant annet er det
bevilget midler fra sentralt nivå som følge av korona, med opprettelse av kurs for arbeidsledige og permitterte, i
samarbeid med NAV. Det vises til omtale under voksenopplæring. Behovet kan bli en ytterligere utfordring for
allerede fulle skoler.
Det vil i løpet av høsten 2020 foretas en analyse av årets inntak. Dimensjonering av skoletilbudet for 2021 og
påfølgende år vil, sammen med befolkningsprognoser legges til grunn for dette arbeidet.

10.2 Mål og resultatkrav
10.2.1 Samfunnsmål og strategier
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:
•
•

Gjennom arbeidet med regional planstrategi forberedes blant annet oppstart av en felles regional plan
for kompetanse og næring.
Fylkesrådet vil utrede hvordan Viken fylkeskommune kan bli best på opplæring for ungdom som ikke er
i opplæring og arbeid, gjennom å samordne og videreutvikle eksisterende tilbud. Plan er vedtatt i 2021.

Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:
•

Det er nulltoleranse mot mobbing. Det forebyggende arbeidet mot mobbing har redusert andelen
elever og lærlinger som opplever å bli mobbet med utgangspunkt i resultatene fra den årlige
elevundersøkelsen og lærlingeundersøkelsen.

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig
utvikling.
Resultatkrav:

59

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

•

Sirkulærøkonomi: Utredninger som grunnlag for investeringsbeslutninger skal inneholde minst et
alternativ med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.

Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger
det er behov for i arbeidslivet
Resultatkrav:
•
•
•
•

Viken har som mål at 87 prosent skal fullføre og bestå opplæring i skole årlig på sitt nivå og 93 prosent
skal bestå fag-/svenneprøve og kompetanseprøve innen 2021.
Rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen er utarbeidet.
Det utarbeides en helhetlig strategi til fylkestinget for at flere skal fullføre og bestå videregående
opplæring. Målet er at alle elever fullfører videregående opplæring innen 2030. Helhetlig strategi er
vedtatt i fylkestinget i 2021.
Strategi for helsefremmende skoler er vedtatt og følges opp gjennom lokale planer og piloter på gratis
skolemat og et lavterskeltilbud på e-helse.

Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et
inkluderende og rettferdig arbeidsliv.
Resultatkrav:
•
•
•

Fylkesrådet vil utvikle Fagskolen Viken.
Fylkesrådet vil samarbeide med arbeidslivet, fagskolen og relevant høyere utdanning om å tilby
arbeidslivsrelevant etter- og videreutdanningen ved de videregående skolene. Utdanningen vil bidra til
omstilling, sysselsetting og integrering. Arbeide i 2021 med å etablere fagskoletilbud i Indre Østfold.
Flere minoritetsspråklige enn i 2020 kvalifiseres til arbeid gjennom både egne tilrettelagte
opplæringstilbud og gjennom ordinær videregående opplæring.

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas
opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende
måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:
•

Utredninger som grunnlag for investeringsbeslutninger for nybygg skal inneholde krav til utarbeidelse
av klima- og miljøklassifiseringer samt livsløpsanalyser som redegjør for ambisjonsnivå pr prosjekt.

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med
trygge fysiske og digitale møteplasser.
Resultatkrav:
•
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10.3 Driftsbudsjett
Utdanning og kompetanse
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør utdanning og kompetanse
Opplæring (4 områder/avdelinger)
Forvaltningutvikling
Kompetanseutvikling

Budsjett
2020

2022

2023

2024

15 096

16 390

16 390

16 390

16 390

5 965 354

5 714 413

5 756 224

5 813 024

5 828 024

379 581

389 037

388 164

388 336

388 741

1 015 204

1 255 327

1 209 600

1 205 210

1 205 210

0

0

-124 877

-183 057

-183 664

7 375 235

7 375 167

7 245 501

7 239 903

7 254 701

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum utdanning og kompetanse

Økonomiplan
2021

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

10.3.1 Hovedprioriteringer
Driftsbudsjettet viderefører i all hovedsak aktiviteter som i 2020. Elevtallsveksten i Viken er budsjettert med 11,4
mill. kr for høsten 2021. Samtidig er budsjettet for eksterne leieutgifter til blant annet paviljonger styrket med 10
mill. kr. Tilskudd til lærekontrakter og opplæringskontrakter styrkes med 39,6 mill. kr i 2021 med midler i
statsbudsjettet. Voksenopplæringen styrkes med 0,77 mill. kr til Jobbsjansen del B over statsbudsjettet. Midler til
nye læremidler og utstyr videreføres på dagens nivå uten ekstra midler fra Staten for fagfornyelsen. Utviklingen
av nye digitale læremidler gjennom Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er budsjettert med 10 mill. kr i 2021
som følge av fagfornyelsen. Ekstrautgiftene for utviklingen av nye digitale læremidler i NDLA er avtagende utover
i perioden takt med innføringen av fagfornyelsen.
Det etableres en strategi for helsefremmende skoler som følges opp av lokale tiltaksplaner på den enkelte skole.
10 nye skoler får et tilbud om gratis skolemåltid i 2021, slik at inntil 30 skoler har et slikt tilbud totalt i Viken.
Videre innføres et elektronisk helsetilbud som et lavterskeltilbud for alle elever i Viken. Samlet er det avsatt 10
mill. kr i 2021 til arbeidet med strategien for helsefremmende skoler, hvorav 6,6 mill. kr er omprioriteringer av
midler, og resten en videreføring av et gratis skolemåltid ved de 11 videregående skolene i tidligere Østfold.
Utgifter for leie av lokaler for Kongsberg videregående skole i Teknologiparken i Kongsberg og utgiftene til
opplæringsaktiviteten for elever som skjer i Vikersund hoppsenter er begge finansiert i budsjettet.

10.3.2 Videregående opplæring i skole og bedrift
10.3.2.1 Videregående opplæring i skole
Videregående opplæring tilbys ved 58 videregående skoler. Hovedtyngden av skolene er kombinerte
videregående skoler med en god fordeling av studieforberedende (studiespesialiserende) og yrkesforberedende
opplæringstilbud. Det er stor bredde i opplæringstilbudet i Viken. Det er 45 425 elevplasser i videregående
skoler i Viken, og en forventer elevtallsvekst i årene fremover særlig i Asker og Bærum, Romerike,
Drammensregionen og Follo.
De videregående skolene har et godt utviklet samarbeid med arbeidslivet, med ulike organisasjoner innenfor
idrett, kultur eller ideelle organisasjoner. Samarbeidet har mange ulike former. Ved enkelte skoler er
opplæringen flyttet ut av skolen og inn i leide lokaler sammen med bedrifter. Andre skoler samarbeider med
offentlig og privat arbeidsliv ved at deler av programfagopplæringen i yrkesfag skjer ute på arbeidsplasser med
bransjens utstyr og kompetanse på dette, og at ansatte fra arbeidslivet er inne på skolen og har deler av
opplæringen. Samarbeidet er preget av gjensidighet. I de deler av Viken der dette er utbredt er det en gjensidig
nytte av samarbeidet. Skoler som tilbyr opplæring som gir både fag-/svennebrev og studiekompetanse, såkalte
dobbeltkompetanseløp, gir elevene en kontinuerlig veksling mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift.
Skoler med helse og oppveksttilbud, idrettstilbud eller musikk, dans og dramatilbud har ofte samarbeid med
kommuner, idrettsorganisasjoner og kulturliv om enten arrangementer eller praksistilbud for elevene. Samtidig
som elevene får gode praksisarenaer bidrar de til for eksempel kommunens tjenesteproduksjon.
Budsjettene for de videregående skolene og andre virksomheter er i 2021 basert på tidligere vedtatte rammer,
korrigert for vedtatt aktivitetsendring som blant annet endring i klassetall. Det er satt av 5 330,4 mill. kr netto til
driften av de videregående skolene i 2021. Dette er inklusive 49,5 mill. kr til helårsvirkning av endringer i
opplæringstilbudet fra høsten 2020 og 11,4 mill. kr til å møte estimert elevtallsvekst i ungdomskullene fra høsten
2021.
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Det er trukket ut 33,3 mill. kr til overføring av stillinger lokasjonsrapport/IT til digitaliseringsavdelingen, 50,9 mill.
kr som gjelder energiutgifter i tidligere Buskerud og Østfold overført til eiendomsavdelingen. Voksenopplæring,
innføringsklasser og særskilt norskopplæring i tidligere skoler i Akershus på 94,8 mill. kr og innføringsklasser fra
tidligere Buskerud på totalt 6,1 mill. kr er overført internt innenfor utdanning og kompetanse til seksjon for
voksenopplæring. I tillegg er rammen justert med 58 mill. kr på grunn av endring i satsen for Statens
pensjonskasse fra 12,81 prosent til 10,03 prosent.
Felles budsjettmodell for de videregående skolene i Viken utredes til budsjetteringen for 2022.
10.3.2.2 Videregående opplæring i bedrift
Videregående opplæring i bedrift skjer hovedsakelig gjennom hovedmodellen med to års opplæring i skole og to
års opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat. Noen av lærefagene, som rørlegger og elektriker, følger
en opplæringsmodell med to år i skole og to og et halvt år i bedrift. Kontrakter kan tegnes rett etter grunnskolen,
eller etter Vg1, eller med annen skolebakgrunn enn normalmodell for lærefaget. Alle disse går under
fellesbetegnelsen «full opplæring i bedrift». Felles for disse kontraktene er at ansvaret til skolen og bedriften er
annerledes enn ansvarsfordelingen for kontraktene som følger normalmodellen. I tillegg er det kontrakter som
har en definert veksling mellom skole og bedrift gjennom hele opplæringsløpet (normalt over fire år). I tillegg har
de nasjonale tiltakene “menn i helse” og “fagbrev på jobb” egne retningslinjer for å tegne lærekontrakter.
I Viken er det høsten 2020 om lag 8 000 løpende lære- og opplæringskontrakter. Tallet forvente å stige frem mot
31.12.20 da arbeide med formidling av søkere til læreplass ikke avsluttes før medio oktober. Det er også 550
som har takket ja til tilbud om fagopplæring i skole høsten 2020. Opplæringen skjer gjennom 85 godkjente
opplæringskontorer med 3 700 medlemsbedrifter, og i samarbeid med om lag 1 450 selvstendig godkjente
lærebedrifter.
Hoveddelen av budsjettet for opplæring i bedrift brukes til tilskudd til lærebedriftene for oppfølging av
lærekontrakter og opplæringskontrakter. I tillegg opprettes det egne tilbud «fagopplæring i skole» for søkere
uten læreplass samt ulike modeller for kvalifisering av ungdom som har behov for påfyll før de er klare for
opplæring i bedrift. Fylkeskommunen har også egne modeller for å gi gode tilbud til søkere til
lærekandidatordningen, både de som får tilbud om opplæring i bedrift og de som nyttiggjør seg av andre
opplæringsarenaer. Utgiftene knyttet til administrering og gjennomføring av fag-/svenne- og kompetanseprøver
er en annen av de store utgiftspostene for fagopplæring.
Det er avsatt 874,3 mill. kr netto til opplæring i bedrift i 2021. 700,6 mill. kr er avsatt til tilskudd og kontrakter,
43,3 mill.kr til formidling og 67,5 mill. kr. til fagprøver. Øvrige midler gjelder oppfølging av bedrifter og
opplæringskontor og lønns og driftsmidler til avdelingen sentralt.
10.3.2.3 Voksenopplæring, karriereveiledning og minoritetsspråklige
For å oppnå gode resultater for Viken-innbyggerne er god karriereveiledning viktig. For å nå målene som er satt,
er voksne og minoritetsspråklige viktige målgrupper. Det er samlet satt av 239,8 mill. kr netto til seksjonen.
Midler til voksenopplæring, innføringsklasser og særskilt norsk på 94,8 mill. kr som tidligere var budsjettert på
skolene i tidligere Akershus og innføringsklasser fra skolene i tidligere Buskerud på 6,1 mill. kr er overført til
seksjonen.
10.3.2.4 Voksenopplæring
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring for voksne. Det gjelder ulike regler for voksne med rett
og voksne uten rett til videregående opplæring. For å ha rett til videregående opplæring må den voksne ha
fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, være minimum 25 år og ha lovlig opphold i Norge.
Opplæringen for voksne skal så langt det er mulig tilpasses den enkelte søker og det tilbys på flere av skolene i
Viken både på dag- og kveldstid. Voksne i videregående opplæring skal i hovedsak få et tilbud særskilt organisert
for dem. Viken fylkeskommune ønsker å tilby alle voksne et opplæringstilbud som er i tråd med ønsket
sluttkompetanse. Det er også grunnen til at voksne gis et bredt tilbud av utdanningsprogram.
Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud som gir den sluttkompetansen som den
voksne ønsker. Tilbudet skal være gratis og tilpasset behovet til den voksne, både når det gjelder tid, sted,
lengde og progresjon. Opplæringen skal bygge på den voksnes formal- og realkompetanse og fylkeskommunen
skal derfor tilby realkompetansevurdering før inntak.
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Voksne uten rett til videregående opplæring kan likevel søke om skoleplass. Det er fylkeskommunen som avgjør
om de blir tatt inn. Voksne uten rett til videregående opplæring, som allerede er tatt inn på videregående
opplæring, har likevel rett til å fullføre opplæringen. Søkerne er nær fordoblet i deler av Viken på kort tid.
10.3.2.5 Minoritetsspråklige
Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen forstår vi barn, unge og voksne som har et annet morsmål
enn norsk eller samisk. I denne sammenhengen brukes begrepet om elever i 1.–10. trinn i grunnskolen og
videregående opplæring, samt voksne deltagere innenfor grunnopplæringens område.
Andel minoritetsspråklige elever er økende, og det medfører økt behov for oppfølging og koordinering av
elevenes rett til språkopplæring. Mange av deltakerne i grunnskole og videregående opplæring for voksne er
minoritetsspråklige.
For at elevgruppen skal lykkes i videregående opplæring kreves det god språkopplæring. Det er
fylkeskommunens fokus. Midlene til opplæring for minoritetsspråklige elever er i hovedsak fordelt på enkelte
videregående skoler som organiserer egne tilbud som forberedende kurs, innføringsklasser eller
kombinasjonsklasser. I tillegg fordeles en mindre sum til skolene etter vedtak om særskilt språkopplæring.
10.3.2.6 Karriereveiledning
For at elever skal fullføre og bestå videregående opplæring og den enkelte ungdom og voksne skal ta
selvstendige og bevisste valg knyttet til utdanning og yrke er det viktig med god og riktig karriereveiledning.
Karrieretjenesten tilbys flere steder i Viken og fylkeskommunen er godt dekket. Det er en økning i antall
personer som tar kontakt med tjenesten. Det er avsatt 178 mill. kr til karriereveiledning/ veiledningssentra/PPT/OT i Viken.
10.3.2.7 Oppgaver fra IMDi
Å utvikle planer for kvalifisering av innvandrere skal inngå i fylkeskommunens regionale strategiske
kompetanseplaner. Dette er et virkemiddel for å bidra til at flere innvandrere deltar i arbeidslivet. Arbeidet må
sees i sammenheng med regjeringens kompetansereform «Lære hele livet», som skal sikre at innbyggerne skal
komme raskest mulig ut i arbeid, og at ingen skal «gå ut på dato» på grunn av manglende kompetanse. Planene
bør omfatte tiltak for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov. Arbeidet forutsetter
samhandling med fylkesrådsområdet for næring, fylkesrådsområde kultur og mangfold og med fylkesrådsleders
kontor, som skal følge opp fylkeskommunens nye ansvar for å gi råd for bosetting av flyktninger ut fra
jobbmulighetene som finnes i en kommune, og mulighetene til å oppnå nødvendige kvalifikasjoner i kommunen.
Det er særlig aktuelt å fremheve hvilken opplæring innvandrere trenger for å møte regionale behov for
arbeidskraft.

10.3.3 Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler)
Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behov for kompetanse
lokalt, regionalt og nasjonalt (jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §3). Fylkeskommunene skal
bidra til et mangfold av private og offentlige tilbydere.
Fagskolen i Viken er eid av Viken fylkeskommune og utgjør fra 01.08.2020 en samling av studiesteder; studiested
Fagskolen i Østfold, studiested Fagskolen Tinius Olsen og studiestedene ved Bjørkelangen, Rud, Strømmen,
Vestby videregående skoler. Studiested Fagskolen i Østfold er samlokalisert med Høgskolen i Østfold i
Fredrikstad, mens Fagskolen Tinius Olsen er samlokalisert med Universitetet i Sørøst-Norge i Kongsberg. De
offentlige og private fagskoletilbudene dekker ulike tekniske fag, byggfag, elektrofag, og helse og oppvekstfag. I
2020 etablerte Fagskolen Tinius Olsen også et nasjonalt reiselivstilbud (Norsk reiselivsfagskole) lokalisert til
avdelingen på Geilo.
Fagskolene har i flere år hatt studentvekst, særlig innenfor nettilbudene som tas på deltid over fire år. Det er
også økende etterspørsel fra ulike deler av arbeidslivet etter videre- og etterutdanningstilbud for mange
bedrifter og fra ulike bransjer. Det er særlig etterspørsel etter kortere studiemoduler og det er foreslått en
lovendring som gjør det mulig for fagskolene å etablere moduler av studietilbud som er mer rettet inn mot etterog videreutdanning.
Det er satt av 43 mill. kr netto til fagskole i driftsbudsjettet. Fylkeskommunen forvalter i tillegg et betydelig
statstilskudd som del av finansieringen av de private og offentlige fagskoletilbudene. Fylkestinget vedtok i
september 2020 prinsipper for tildeling av tilskudd til fagskolene.
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Det er i tidligere budsjett fra Buskerud fylkeskommune satt av midler i fond for en treårsperiode (2019-2021) til
å møte studentvekst og etableringen av nytt reiselivsfagtilbud.

10.3.4 Folkehøgskoler
Viken eier og tilbyr en god bredde i opplæringen ved de fire folkehøyskolene Follo folkehøgskole, Romerike
folkehøgskole, Ringerike folkehøgskole og Skjeberg folkehøyskole. Folkehøgskolene finansieres av statstilskudd
og elevbetaling. Follo og Romerike får netto bevilget 4,4 mill. kr i fylkeskommunalt driftstilskudd og Skjeberg
folkehøyskole får 0,6 mill. kr. Disse fylkeskommunale bevilgningene utgjør totalt 5 mill. kr netto til
folkehøyskoler.

10.3.5 Grunnskoleopplæring i barneverns- og helseinstitusjoner
Grunnskoleopplæringen i helseinstitusjoner og institusjoner etter barnevernlova i Viken vil fra skolestart høsten
2021 være organisert likeverdig. Tildeling vil bli gitt til virksomhetene som er ansvarlig for å drifte tilbudet. I
tillegg vil det komme krav om innkreving og utbetaling av refusjonskostnader for gjesteelever.

10.3.6 Tilbud til ungdom i målgruppen som er utenfor videregående opplæring og arbeid
Forsterket innsats overfor ungdom som står uten skole eller arbeid krever tett og systematisk samarbeid mellom
fylkeskommunen, kommunene og NAV. Viken jobber med ungdom som har falt ut av opplæring eller arbeid for å
få disse tilbake til arbeid eller opplæring i samarbeid med NAV, oppfølgingstjenesten og andre.
Viken har per i dag totalt 16 pågående tiltak/satsinger av ulikt omfang for denne målgruppen. Fjorårets tall viser
at totalt ca. 900 ungdommer var inne i tilbudene, og at antallet i hvert enkelt tiltak varierer fra fem til nærmere
300. Samlet sett dekker disse tilbudene aldersspennet 15-24 år. Tiltakene er ulikt organisert, og mange av dem
omfatter samarbeid med NAV og oppfølgingstjenesten. Kostnadene knyttet til det enkelte tiltaket varierer fra ca.
40 000 til ca. 6 mill. kr. Mye er finansiert av fylkeskommunen, mens NAV/kommunene bidrar også med
medfinansiering i flere av tiltakene.
Det vil i 2021 utredes og lages en plan for hvordan Viken fylkeskommune kan bli best på opplæring for ungdom
som ikke er i opplæring og arbeid, basert på eksisterende tilbud til denne målgruppen.

10.3.7 Forsøks- og utviklingsarbeid og kompetanseutvikling
Det er satt av totalt 27,4 mill. kr til forsøks- og utviklingsarbeid og kompetanseutvikling. God ledelse på alle nivå
er avgjørende for gode resultater, både hos skoleeier, skoleledelse og i det pedagogiske personalet. Oppdatert
kunnskap om fagfornyelsen, lovverk, rammedokumenter og forskning innen ledelse, skoleutvikling er sentrale
områder i denne sammenheng.
10.3.7.1 Forsøks- og utviklingsarbeid
Ungdom som ikke har fullført og bestått videregående opplæring har vanskelig for å få innpass og etablere seg i
arbeidslivet. Derfor gjennomføres en rekke ulike forsøks- og utviklingsprosjekter får å få flest mulig ungdommer
til å fullføre og bestå videregående opplæring, noe som er viktig både i et samfunnsperspektiv og for den
enkeltes framtidige livskvalitet. Å lykkes med dette handler om å sikre høy kvalitet på opplæringen i alle
klasserom og verksteder. Et viktig tiltak for å bidra til dette er den pågående utviklingen av et rammeverk for
læring og ledelse i Vikenskolen. Dette vil ligge til grunn for kompetanseheving i skolen og skoleeiers oppfølging
av skolene og vinkling på forsøks- og utviklingsarbeidet som tas inn i Vikens videregående skoler.
Riktig kompetanse er viktig for ungdommen i Viken; det er inngangsbilletten til både arbeidslivet og til deltakelse
i samfunnslivet generelt. Både videregående skoler og arbeidslivet bidrar med ulike forsøks- og utviklingstiltak. I
tillegg er Inspiria Science Center, Vitenparken, Ung Invest AiB, Skole på byggeplass, opplæring samlokalisert med
arbeidslivet, og tilsvarende samarbeidsprosjekter med arbeidslivet i viktige arenaer. Dette er alle tiltak som er
avhengig av fylkeskommunale driftsmidler.
Det jobbes systematisk for å få flere elever, lærlinger, lærere, instruktører, bedrifter og skoler til å delta i
internasjonale prosjekter. Bruk av ekstern finansiering for å gjennomføre prosjekter skal styrkes, spesielt
gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+. Skoleeier vil bistå virksomhetene til å søke om EU-midler.
10.3.7.2 Kompetanseutvikling
Fylkeskommunen har ansvar for kompetanseheving av lærere, rådgivere, prøvenemndsmedlemmer, skole- og
virksomhetsledere, faglige ledere og instruktører.
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Et mål er at alle som har lærlinger skal gjennomføre kurs og slik heve kvaliteten på opplæring i bedrift.
Fylkeskommunen skal sikre at alle medlemmer av prøvenemnder har vurderingsfaglig kompetanse.
Den nasjonale satsingen «Kompetanse for kvalitet» har ulike videre- og etterutdanningstilbud som skal styrke
faglig formalkompetanse hos lærerne. Fylkeskommunen må bevilge like mye som det gis i statlige overføringer.
Gjennom de nasjonale satsingene Desentralisert kompetanseordning (DEKOMP) for hhv skole og yrkesfag, sikres
lærerne i Vikenskolen kompetanseheving innenfor profesjonsutvikling i fagfornyelsen, programmering,
veiledning av nyutdannede lærere og fagspesifikk etterutdanning. Gjennom DEKOMP yrkesfag prioriteres
yrkesfaglærerne i tråd med den nasjonale satsingen på å øke statusen og øke rekrutteringen til yrkesfagene.
Volum, innhold og form i tiltakene avstemmes mot statlige tildelinger og fylkeskommunale føringer og behov.
I tillegg har fylkeskommunen selv ansvar for lederopplæring, veiledning av nye lærere og kompetansenettverk
med mer. Det er noen felt der Viken fylkeskommune stadig må sørge for formell kompetanseheving for å være
fremtidsrettet. Et eksempel på dette er bruk av IKT i undervisningen, herunder både teknisk og pedagogisk bruk
av verktøyene.
10.3.7.3 Sentrale digitale satsinger
Viken fylkeskommune har fra høsten 2020 tatt i bruk Visma in School (VIS) som nytt skoleadministrativt system
for alle Vikens 58 videregående skoler, fagskolen i Viken og for privatistene.
Høy kompetanse spesielt på områdene digital samhandling, digital vurdering og bruk av digitale verktøy, og
lærerens og ledelsens kompetanse, prioriteres. Tiltakene er rettet mot å utarbeide en systematikk på sentralt
nivå som sikrer stabil tilgang til læremidler, anskaffelser som er i tråd med lov og forskrift og som sikrer
ivaretakelse av personvern. Videre tilbyr fylkesadministrasjonen skolene støtte og kompetanseheving i bruk av
verktøy og digital didaktikk. Detter arbeidet er finansiert gjennom sentrale midler i budsjettet for rådsområde
kompetanse. Gjennom den statlige ordningen Desentralisert kompetanseordning, sikres lærerne
kompetanseheving innenfor programmering. Dette er finansiert med statlige midler som tilføres aktuelle
kompetansemiljøer innenfor universitets- og høyskolesektoren, slik at disse kan gjennomføre
kompetansehevingstiltak for lærerne.
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interkommunalt samarbeid, som gir fri tilgang til digitale læremidler til
bruk i videregående opplæring. Den enkeltes fylkeskommunes bidrag til samarbeidet er utledet på bakgrunn av
elevtallet i videregående skoler. For Viken fylkeskommune gir dette en totalkostnad på ca. 21,6 mill. kr i 2021.
Som følge av fagfornyelsen må også de digitale læremidler fornyes. Dette medfører en ekstra NDLA-utgift i en
fireårsperiode. For 2021 utgjør ekstrautgiften 10 mill. kr. Merutgiften avtar gradvis utover i
økonomiplanperioden i takt med innføringen av fagfornyelsen.
10.3.7.4 Fagfornyelsen og ny yrkesfaglig struktur
Alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. De nye læreplanene ble tatt i bruk fra 2020.
I grunnskolen, de gjennomgående fagene og i fagene på studieforberedende utdanningsprogram i videregående,
er dagens fag beholdt, men innholdet i fagene er nytt. I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene har det
kommet noen nye fag, og noen fag er slått sammen i den nye yrkesfaglige strukturen. Fra skoleåret 2020-21 ble
antall yrkesfaglige utdanningsprogram utvidet fra åtte til ti, og det er innført fire nye utdanningsprogrammer:
•
•
•
•

Håndverk, design og produktutvikling
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Salg, service og reiseliv
Frisør, blomster og interiør- og eksponeringsdesign

Det er også flere større og mindre endringer i allerede eksisterende utdanningsprogram og noen
sammenslåinger på videregående trinn 2. Dette i sum gir et betydelig behov for kompetanseheving for lærere og
ledere i skolen.
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10.4 Investeringsbudsjett
Tabell 20 Investeringsbudsjett utdanning og kompetanse

Det foreslås å avsette 8 milliarder kr i økonomiplanperioden, hvorav 1,1 milliard kr er rebudsjetteringer fra
tidligere år.

10.4.1 Innledning
Det er vedtatt en rekke store utbyggingsprosjekter i de tre tidligere fylkeskommunene Østfold, Buskerud og
Akershus. En del prosjekter er knyttet til elevplassbehov, andre generelt arealbehov, samlokalisering,
omfattende vedlikeholdsetterslep og vedtak om endret skolestruktur. Samlet sett er finansieringsbehovet langt
høyere enn det Viken fylkeskommune vil være i stand til å kunne gjennomføre innenfor dagens rammer. I 2020
har det vært jobbet med en rekke prosjekter, og kunnskapen om prosjektene viser et annet kostnadsnivå enn da
økonomiplan for 2020-2023 ble behandlet. Utfordringene er enda større enn tidligere antatt.
Forslag til investeringsbudsjett viderefører rammen som lå til grunn for økonomiplan 2020-2023. Avsetninger i
de tre tidligere fylkeskommunene videreføres hovedsakelig med noen justeringer. Med bakgrunn i nye
fremdrifter for gjennomføring av prosjekter, foreligger forslag til ny periodisering. I forslag til budsjett er noen
prosjekter fullfinansiert i økonomiplanperioden, flere store prosjekter mangler fullfinansiering, og flere
prosjekter i sekkeposter har kun en foreløpig avsetning. Dette vil komme frem av omtale knyttet til hvert
prosjekt. Det er usikkerhet om elevtallsprognosene i høyt befolkede områder i Viken. Erfaringen fra årets inntak i
Viken er manglende elevplasser i flere folketette områder. Inntaksordningen i Viken endres for kommende
skoleår. Korona med arbeidsmarkedsendringer og nasjonale kompetanseløft øker behovet for videregående
opplæring i skole både for ungdom og voksne og legger ytterligere press på skolekapasiteten. Med disse
utfordringene og at de finansielle behovene langt overskrider Viken fylkeskommunes finansieringsevne, vil det
være behov for en omforent plan og prioritering av prosjekter og innhold i prosjektene. Det vil bli lagt frem en
sak for fylkestinget som redegjør for hvilken metodikk som ligger til grunn for arbeidet. Det tas deretter sikte på
å legge frem en plan for prioritering og gjennomføring av prosjekter våren 2021, hovedsakelig knyttet til
prosjekter som så langt ikke er endelig vedtatt med fullfinansiering. Denne planen må både ivareta elevtallsvekst

66

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

og muligheten for oppgradering av eksisterende bygningsmasse, og nybygg. En videre utredning av et Inneklimaog rehabiliteringsprogram bør også inngå i dette arbeidet.
Det pågår byggearbeider ved fem videregående skoler, henholdsvis Ringerike, Bleiker, Eikeli, Ås og Buskerud
videregående skoler. Utbyggingene ferdigstilles i perioden desember 2020-juni 2022. I tillegg vil ombygging av
lokaler leid av Porsnes utvikling i Halden starte rundt årsskiftet 2020-2021, med sikte på ferdigstillelse juni 2022.
Inneværende skoleår er det 45 425 elevplasser i Viken, mot 44 303 elevplasser skoleåret 2019-20. Fra 01.01.20
er Lunner, Jevnaker og Svelvik blitt en del av Viken. En vesentlig del av veksten skyldes dette, men det har også
vært elevtallsvekst generelt i fylket. De aller fleste går i fylkeskommunens egne skoleanlegg, mens over 700 av
elevplassene kjøpes i andre fylker. Dette er hovedsakelig ved Hadeland videregående skole for elever fra Lunner
og Jevnaker (avtalene med Innlandet fylkeskommune), samt på Sande videregående skole for elever fra Svelvik.
Øvrig elevplassbehov må dekkes i de videregående skolene i Viken. Generelt har det vært en stor elevtallsvekst i
tidligere Akershus de senere år, det er gjennomført utbygginger ved Lørenskog, Ski, Ås og Sørumsand
videregående skoler, i tillegg til at det er etablert midlertidige brakker ved Ås og Drømtorp videregående skoler.
Inntak i 2020 viser at det er trangt i deler av Viken, og det har vært krevende å få på plass tilstrekkelig antall
elevplasser i år. Utfordringene var størst i Drammensregionen, men også i Bærum og Nedre Romerike var det
krevende, og flere elever fikk plass etter skolestart.
Veksten i antall elevplasser fortsetter. Allerede i 2023 vil det være behov for ytterligere ca. 1 350 nye
elevplasser, og i 2026 er det så langt beregnet et behov for i underkant av 49 000 elevplasser. Veksten er
hovedsakelig i Follo, Romerike, Asker og Bærum, samt i Drammensregionen. Det er utarbeidet nye
elevtallsprognoser basert på årets inntak, med dekningsgrad og oppfyllingsgrad på delregionnivå, samt SSBs
MMMH-nivå. Erfaringene fra Viken er begrenset til kun ett inntak, med en midlertidig inntaksordning. Fra 2021
innføres ny inntaksordning, og mulige konsekvenser med hensyn til elevplassbehovet ses først høsten 2021. Det
må gjennomføres store investeringer for å øke kapasiteten utover det som allerede er igangsatte byggearbeider.
Som følge av sterk vekst i elevplassbehovet, ble sak om framtidens skolestruktur behandlet i fylkestinget i
Akershus 15.02.16, «FT-sak 1/2016 Framtidens skolestruktur – fase 2», og sak om rullering ble lagt frem i FT-sak
96/17. Utover ferdigstilt prosjekter på Ås, Ski, Sørumsand og Lørenskog, pågår det utbygging ved de
videregående skolene Eikeli i Bærum, Bleiker i Asker og ytterligere utbygging av Ås videregående skole.
Utbyggingene ved disse tre skolene vil gi ca. 1 050 nye elevplasser. Det pågår prosjekteringsarbeid på Rud og
pågående arkitektkonkurranse for ny videregående skole i Ski. For disse prosjektene er det vedtatt
kostnadsrammer og finansiering.
Det vil være behov for flere elevplasser både på nedre og øvre Romerike, og det pågår programmering av
utbygging av Skedsmo, Lørenskog (nedre) og Jessheim (øvre). Byggeprogram planlegges lagt frem for fylkestinget
tidlig i 2021. Dette må sees i sammenheng med øvrige prosjekter.
Det ble vedtatt store utbygginger av enkelte skoler i Buskerud, vedtatt skoleinvesteringsplan FT-sak 90/17, og
senest i revidert økonomiplan juni 2019, FT-sak 40/19. Dette skyldes hovedsakelig behov for flere elevplasser,
sikring av godkjente arbeidsforhold for ansatte, redusere vedlikeholdsetterslep, og behov for samlokalisering.
Det pågår større utbygging av Ringerike videregående skole som vil gi noen flere elevplasser, samt utbygging av
nytt fjøs på Buskerud videregående skole. Ferdigstillelse av disse prosjektene er i perioden desember 2020 – juni
2022. For Kongsberg videregående skole er det inngått samspillskontrakt med entreprenør, og det pågår
prosjektering for å holde prosjektet innenfor rammen.
I Østfold er sak om skolebruksplan behandlet i FT-sak 72/16 og FT-sak 6/18. Mange skoler har et omfattende
vedlikeholdsetterslep. I tillegg er det vedtak om strukturendringer hvor utdanningsprogram flyttes mellom
skoler. Det er planlagt store byggeprosjekter ved en rekke skoler. I økonomiplan 2019-2022 ble det avsatt midler
til prosjektene basert på foreløpig vurderinger, med priser på 2018-nivå. Disse avsetningene videreføres i
økonomiplan i perioden 2021-2024. For noen prosjekter foreligger forprosjekt med nye kalkyler, mens andre er
på tidligere stadier. Dette omtales under hvert prosjekt.
Alle planlagte prosjekter i Viken er omtalt i investeringsbudsjettet. En rekke prosjekter som har kommet langt i
planleggingen er lagt inn i tabell med egen linje, andre ligger i sekkepost da prosjektet anses å være i tidlig fase
og derfor har usikre kostnadskalkyler.
Det er meldt om behov for en rekke prosjekter som det så langt ikke er forslått avsatt midler til. Det vil kreves
utredninger av disse før de legges frem til politisk behandling. Prosjektene er beskrevet i tekst.
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Det er et omfattende vedlikeholdsetterslep på mange skoler i Viken, foreløpig anslått til 1,5 milliarder kr.
Vedlikehold vil være begrenset til å erstatte ødelagte bygningsdeler og komponenter med nye med tilsvarende
og opprinnelig standard og kvalitet (drift). Dette vil slik sett ikke dekke behovet for oppgradering av
bygningsmassen til nåtidens krav og dagens bruk (investering). Dette behovet skyldes i hovedsak nye
forskriftskrav, bruksendringer og økt persontall i rom. Oppgraderingsbehovet er antatt å være i samme
størrelsesorden som vedlikeholdsetterslepet, dvs. ca. 1,5 milliarder kr.
Ved ene og alene å lukke vedlikeholdsetterslepet vil behovet for oppgradering være like stort, mens det
motsatte vil være tilfelle ved å investere i rehabilitering av bygg og tekniske anlegg (eks. å skifte ut et gammelt
anlegg til et nytt og bedre i stedet for et nytt og tilsvarende). Ved å innføre en planmessig oppgradering av
eksisterende skoler er det grovt anslått at vedlikeholdsetterslepet kan reduseres med 50 prosent. Det kan også
komme myndighetskrav i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, samt
arbeidsmiljøloven, som vil gripe inn i fylkeskommunens egne prioriteringer og økonomiske handlingsrom hvis
Viken ikke selv har satt seg i stand til å løse disse utfordringene.
Det er planlagt fremmet en sak om prioritering av investeringsprosjekter våren 2020. Denne planen må både
ivareta elevtallsvekst og muligheten for oppgradering av eksisterende bygningsmasse, og nybygg. En videre
utredning av et Inneklima- og rehabiliteringsprogram bør inngå i dette arbeidet.

10.4.2 Utbygginger og ombygginger
10.4.2.1 Ny videregående skole i Ski sentrum – 1 100 nye elevplasser
Utbygging av ny videregående skole i Ski ved siden av Ski rådhus er vedtatt som følge av behov for elevplasser,
jfr. FT-sak 1/16 "Framtidens skolestruktur mot 2030". Ny videregående skole i Ski sentrum vil få 1 100
elevplasser, hvorav eksisterende 600 elevplasser på Drømtorp videregående skole innlemmes. Drømtorp
videregående skole er i leide lokaler, og leieforholdet med Høegh Invest er planlagt avviklet når ny skole i Ski er
ferdigstilt. Løpende leiekostnad knyttet til avtalen med Høegh Invest er på 19,7 mill. kr. Skolen er overfylt, og det
har i tillegg vært behov for å etablere midlertidige brakker. Det påløper en årlig leie på 2,3 mill. kr til denne
leieavtalen.
Nordre Follo kommunes folkebibliotek og kulturskole i Ski sentrum innlemmes i skoleanlegget, og det bygges en
felles flerbrukshall i bygningsmassen. Fylkeskommunen skal bygge og eie skoleanlegget, og Ski kommune skal
leie arealer etter prinsippet kostnadsdekkende leie. Kommunen skal betale 100 prosent av unike areal, 60
prosent av flerbrukshall og 50 prosent av øvrig samarbeidsareal. Det er inngått en samarbeidsavtale med Ski
kommune, og avtalen om leie er på 40 år. Byggeprogram ble lagt frem og godkjent i FT-sak 49/19 innenfor en
total kostnadsramme på 1,44 milliarder kr inkludert løst utstyr og inventar samt prisstigning fram til
ferdigstillelse. Kostnaden til Ski kommunes unike areal og sambruksareal, samt flerbrukshall er en del av
prosjektkostnaden. Arbeidet med design- og arkitektkonkurranse pågår. Det er knyttet en viss usikkerhet til
kostnadene for prosjektet, da det er et komplisert bygg på en liten tomt.
Videre pågår arbeid med utarbeidelse av utbyggingsavtale. De økonomiske konsekvensene for fylkeskommunen
vil bli forelagt fylkestinget for behandling og vedtak.
Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett på 1,49 milliarder kr, samt anslått periodisering av
budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 60 mill. kr i 2021, 225
mill. kr i 2022, 375 mill. kr i 2023 og 400 mill. kr i 2024. Det vil være behov for ytterligere 410 mill. kr utover
økonomiplanperioden hvorav 50 mill. kr er prisjusteringstillegg som følge av forskyvning i fremdrift.
10.4.2.2 Rud videregående skole – ombygging og utbygging fra 750 til 1 300 elevplasser
Utbygging av Rud videregående skole er vedtatt som følge av behov for elevplasser og omfattende
rehabiliteringsbehov, FT-sak 1/16 "Framtidens skolestruktur mot 2030". Rud videregående skole vil øke fra 750
til 1 300 elevplasser ved ferdigstillelse. Prosjektet omfatter rivning, nybygg på ca. 15 000 m² inkludert
flerbrukshall, og omfattende ombygging av skolen.
Byggeprogram ble lagt frem og godkjent i FT-sak 21/19 innenfor en total kostnadsramme på 1,26 milliarder kr
inkludert løst utstyr og inventar samt prisstigning til ferdigstillelse. Det er gjennomført designkonkurranse blant
rammeleverandører og prosjektet er i bearbeidings/forprosjektfase med en planlagt byggestart 2021.
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Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett på 1,31 milliarder kr inkludert prisstigning, samt
anslått periodisering av budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette
25 mill. kr i 2021, 200 mill. kr i 2022, 350 mill. kr i 2023 og 350 mill. kr i 2024. Det vil være behov for ytterligere
362 mill. kr utover økonomiplanperioden hvorav 50 mill. kr er prisjusteringstillegg som følge av forskyvning i
fremdrift.
10.4.2.3 Ringerike videregående skole – utvidelse og rehabilitering
Utbygging av Ringerike videregående skole ble vedtatt i FT-sak 90/16, og ved avsetninger i økonomiplanen. Det
ble i tillegg vedtatt en tilleggsbevilgning i FT-sak 40/19 – revidert økonomiplan. Eksisterende skoleanlegg har
store mangler, behov for tilpasning og økning i areal, og stort vedlikeholdsetterslep. Prosjektet omfatter nybygg
på ca. 6 000 m², og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Skolen vil få noe økning i antall elevplasser, til
800 etter utbygging. Byggearbeidene er under gjennomføring og ferdigstillelse er planlagt til desember 2020.
Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett på 541 mill. kr, samt anslått periodisering av
budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 78,2 mill. kr i 2021 og 6,5
mill. kr i 2022. Prosjektet er ikke vedtatt med prisjustering i rammen og nye bevilgninger i økonomiplanperioden
er følgelig prisjustert i 2021-kroner.
10.4.2.4 Kongsberg videregående skole – samlokalisering
Utbygging av Kongsberg videregående skole ble vedtatt i FT-sak 96/16 i Buskerud fylkeskommune. Det er i tillegg
vedtatt økt rammer i forbindelse med behandling av økonomiplan, senest i FT-sak 40/19 – revidert økonomiplan.
Forenklet rom og funksjonsprogram er behandlet i HU sak 1/19 og 6/19.
Skolen er spredt på flere lokasjoner og det er en målsetning å samle skolen mest mulig. Prosjektet bidrar til at
skolen får en hovedbase i sentrum av Kongsberg, med eksisterende Tinius Olsen, nybygget Flåtaløkka, og
eksisterende Maurits Hansen. Det er inngått en leieavtale med Kongsberg kommune (KKE) om leie av Kongsberg
gamle kino, til bruk for skolens musikklinje. Kinoen ligger sentralt i forhold til Tinius Olsen og Flåtaløkka. I tillegg
beholdes avdelingen i Saggrenda, litt utenfor sentrum. I etterkant av vedtak i FT-sak 40/19 er det inngått
samspillskontrakt med entreprenør og det styres mot måltall. På grunn av høyere kostnadskalkyler utover
bevilget budsjett, pågår pr. nå en omprogrammering av prosjektet for å redusere kostnadene og komme
innenfor budsjettet. Byggestart er planlagt høsten 2021 med ferdigstillelse i løpet av 2023.
Det pågår vurderinger av hvordan skolens eksisterende lokaler på Kongsgårdsmoen skal løses. Alternativene som
vurderes er om eiendommen skal beholdes eller selges, og eventuelt relokaliseres i leide lokaler. Prosjektet
omfatter både rivning, nybygg og ombygging på flere av skolens lokasjoner. Prosjektet tar også høyde for
framtidig elevvekst.
Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett på 546,7 mill. kr inkludert løst inventar og utstyr.
Det er anslått periodisering av budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å
avsette 95,8 mill. kr i 2021, 263,7 mill. kr i 2022, 122,9 mill. kr i 2023 og 18,6 mill. kr i 2024. Prosjektet er ikke
vedtatt med prisjustering i rammen og nye bevilgninger i økonomiplanperioden er følgelig prisjustert i 2021kroner.
10.4.2.5 Ås videregående skole – ombygging og utbygging fra 1 150 til 1 500 elevplasser
Utbygging av Ås er vedtatt som følge av behov for elevplasser, FT-sak 1/16 "Framtidens skolestruktur mot 2030".
Samlet vil Ås videregående skole øke fra 1 150 til 1 500 elevplasser etter utbygging. Prosjektet omfatter rivning,
nybygg, ombygging og inneklimatiltak.
Byggeprogram ble lagt fram og godkjent i FT-sak 5/19 innenfor en total kostnadsramme på 420 mill. kr inkludert
løst inventar og utstyr, samt prisstigning til ferdigstillelse. Prosjektet er i gjennomføringsfasen, og bygging av
nybygg A pågår med ferdigstillelse til 2021. Prosjektet gjennomføres med konstruksjoner med massivtre og
limtre som dominerende elementer.
Videre pågår det utarbeidelse av forprosjekt for bygg G. I dette arbeidet vektlegges arealeffektivitet i tråd med
fylkesrådets anbefalinger. Det er ikke stilt spesielt ambisiøse miljøkrav til ombyggingen. Det er gjennomført
konkurranse totalentreprise med løsningsforslag. Ombygging planlegges med ferdigstillelse i 2022.
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Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett på 420 mill. kr, samt anslått periodisering av
budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 232,1 mill. kr i 2021, 78,2
mill. kr i 2022, 3,6 mill. kr i 2023.
10.4.2.6 Bleiker videregående skole – ombygging og utbygging fra 450 til 900 elevplasser
Utbygging av Bleiker er vedtatt som følge av behov for elevplasser, FT-sak 1/16 "Framtidens skolestruktur mot
2030", og FT-sak 127/16. Utvidelse av skolen gir 450 nye elevplasser, samlet 900 etter utbygging. Prosjektet
omfatter tilbygg og ombygging skole for økt elevtallskapasitet, samt inneklimaprosjekt i deler av
bygningsmassen.
Byggeprogram ble lagt frem og godkjent i FT-sak 3/19, 11. februar 2019, innenfor en total kostnadsramme på
410 mill. kr. Rammen inkluderer midler til infrastruktur, løst inventar og utstyr, samt prisstigning til ferdigstillelse.
Kontrakt med entreprenør er inngått og bygging pågår med en planlagt ferdigstillelse i 2022. Nybygg oppføres
med blandede konstruksjoner, med massiv tre og limtre som dominerende elementer.
Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett på 410 mill. kr, samt anslått periodisering av
budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 210 mill. kr i 2021, 105
mill. kr i 2022 og 9,8 mill. kr i 2023.
10.4.2.7 Bleiker videregående skole – flerbrukshall
I forbindelse med utbygging av Bleiker videregående skole, er det fremforhandlet en avtale med Asker kommune
om å bygge en felles flerbrukshall, jfr. FT-sak 3/19. Asker kommune bygger flerbrukshall på kommunens tomt
ved siden av Bleiker videregående skole. Fylkeskommunen skal være leietaker og benytte hallen i skoletiden, og
det er inngått en 40 års leieavtale. Hallen vil blant annet benyttes som kommunens basketballarena med 1 500
tilskuerplasser. Hallflaten er på håndballstørrelse og kan deles i tre, med tilliggende garderobesett, lager,
styrketrening med videre.
Kostnadene fordeler seg med 65 prosent på Asker kommune og 35 prosent på fylkeskommunen.
Fylkeskommunens andel av hallen ble beregnet til 52 mill. kr som forskudd på leie, 50 prosent ved byggestart, 50
prosent ved ferdigstillelse. Prosjektet er videre bearbeidet og prosjektet har vært på anbud, med byggestart i
2020. 26 mill. kr går til utbetaling i 2020, det resterende ved ferdigstillelse i 2021. Det forslås bevilget 26 mill. kr i
2021.
10.4.2.8 Eikeli videregående skole – ombygging og utbygging frå 450 til 750 elevplasser
Utbygging av Eikeli videregående skole er vedtatt som følge av behov for elevplasser, FT-sak 1/16 "Framtidens
skolestruktur mot 2030". Utvidelse av skolen gir 300 nye og samlet 750 elevplasser, og er planlagt ferdigstilt til
2021. Prosjektet omfatter tilbygg med idrettshall, teorirom og administrasjon, samt ombygging og tiltak for
universell utforming.
Revidert byggeprogram ble lagt frem og godkjent i FT-sak 4/19, 11.02.19 innenfor en total kostnadsramme på
310,3 mill. kr. Rammen inkluderer løst inventar og utstyr, samt prisstigning til 2021. Byggeprosjektet pågår med
ferdigstillelse av nybygg i juni 2021 og ombygging i april 2022. I forbindelse med 2. tertial er det meldt inn behov
for økt ramme som følge av blant annet krevende grunnforhold, tekniske løsninger med videre på ca. 40 mill. kr.
Parallelt med arbeidet pågår vurdering av mulige kostnadsbesparende tiltak, men i mindre grad enn behov for
økt ramme. Det vil bli lagt frem sak om dette når totalsum er avklart.
Prosjektkostnad inkluderer kostnad til ny flerbrukshall som en integrert del av nybygget. Denne bygges i
samarbeid med Bærum kommune, hvor kommunen betaler 60 prosent av investerings- og driftskostnad. Viken
bygger og eier hallen, og Bærum er leietaker.
Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett, samt anslått periodisering av budsjettet i
økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 155 mill. kr i 2021 og 15,3 mill. kr i
2022.
10.4.2.9 Ås videregående skole – kapasitetsutvidelse, påbygg bygg F
Prosjektet er ferdigstilt, men det gjenstår noen utbetalinger. Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale
budsjett på 81,4 mill. kr, samt anslått periodisering av budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer
inngår. Det foreslås å avsette 5,9 mill. kr i 2021.
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10.4.2.10 Buskerud videregående skole – nytt fjøs
Utbygging av nytt fjøs ble vedtatt ved behandling av økonomiplan 2019-2022, FT sak 89/18. Det ble vedtatt å
etablere fjøs ved Buskerud videregående skole for konvensjonell drift med melkeproduksjon og sau. Kontrakt
med totalentreprenør er inngått, arbeidene er påbegynt og forventes ferdigstilt i 2021.
Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett på 68,1 mill. kr inkludert løst inventar og utstyr.
Budsjettet er anslått med periodisering i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. I
økonomiplanperioden foreslås det å avsette 22,1 mill. kr i 2021 og 9,9 mill. kr 2022. Prosjektet er ikke vedtatt
med prisjustering i rammen og nye bevilgninger i økonomiplanperioden er følgelig prisjustert i 2021-kroner.
10.4.2.11 Ås videregående skole – flerbrukshall
I forbindelse med vedtak av utbygging av Ås videregående skole, ble det vedtatt å bygge flerbrukshall i
samarbeid med Ås kommune, jfr. FT-sak 5/19. Ås kommune skal bygge på fylkeskommunens tomt som en
utvidelse av eksisterende Ås-hall, og fylkeskommunen går inn som leietaker, og vil benytte hallen i skoletiden.
Det er fremforhandlet en avtale mellom kommunen og fylkeskommunen, med en fordeling av 65 prosent på Ås,
og 35 prosent fra Viken. Hallen er planlagt å inneholde blant annet en håndballflate, turnhall og løpebaner.
Kostnads-/styringsrammen ble satt til 149 mill. kr (P50) på skissenivå, prosjektering er gjennomført i 2020 og
sendes ut på anbud før årsskifte med planlagt ferdigstillelse i 2021. Det foreslås avsatt 35 mill. kr i 2021.
10.4.2.12 Drammen videregående skole – økning fra 27 til 30 elevers rom
I forbindelse med økonomiplan 2018, FT-sak 89/18, ble det vedtatt å gjennomføre tiltak for å få 30 elever pr.
klasse ved Drammen videregående skole mot 27 i dag. Dette krever bygningsmessige endringer. Ved å
gjennomføre tiltaket kan kapasiteten økes med minst 100 elevplasser. Ombygging gjennomføres over tre somre
fra 2019 til 2021.
Av tabellen ovenfor framkommer prosjektets totale budsjett på 32,1 mill. kr, samt anslått periodisering av
budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 12,3 mill. kr i 2021.
Prosjektet er ikke vedtatt med prisjustering i rammen og nye bevilgninger i økonomiplanperioden er følgelig
justert i 2021-kroner.
10.4.2.13 Nesbru videregående skole - inneklima
Fylkestinget i Akershus vedtok i sak 119/17- årsbudsjett for 2018, gjennomføring av inneklima på Nesbru
videregående skole, bygg A, B, C og M. På grunn av kostnadsoverskridelser av prosjekter ble det tilleggsbevilget
midler til prosjektet i 1. tertial 2020 FT-sak 40/2020 for å fullføre arbeidene i bygg B og C. For å kunne fullføre
arbeidene i bygg A og M foreslås bevilget 15 mill. kr fra investeringsreserven i 2021.
10.4.2.14 Halden videregående skole – leie av Porsnes utvikling – løst utstyr og inventar
Fylkestinget behandlet i sak 90/2020 sak om leie av lokaler for Halden videregående skole. Det er vedtatt å inngå
en leieavtale på 35 år med Porsnes Utvikling AS. Netto årlig leie, inkludert driftskostnader utgjør 29,3 mill. kr pr.
år. Utgiften innarbeides i driftsbudsjett for rådsområde Utdanning og kompetanse fra juni 2022. I
fylkestingssaken ble det vedtatt å bevilge 48,6 mill. kr til løst utstyr og inventar. Det foreslås avsatt 48,6 mill. kr i
2022.
10.4.2.15 St. Olav videregående skole – ny skole og tannklinikk
Utbygging av St. Olav er forankret i skolebruksplan vedtatt i FT-sak 72/16 og 6/18. I FT-sak 50/18 ble det vedtatt
at det skal legges til grunn et ambisiøst miljømål for utbygging av skolen. På grunn av vedlikeholdsetterslep
planlegges det å rive eksisterende skolebygg og erstatte dette med et nybygg. I tillegg skal det bygges ny
tannklinikk integrert i skoleanlegget. Utbyggingen planlegges gjennomført i to trinn med skole i drift. Fremdrift er
avhengig av endelig vedtak og finansiering.
Arealbehov er foreløpig beregnet til ca. 10 400 m², i tillegg til tannklinikk på 1 143 m². Nytt skolebygg bygges for
nåværende tilbudsstruktur, studiespesialiserende, påbygg, idrettsfag og salg og service, med noe utvidelse av
elevtall. Det er gjennomført designkonkurranse for prosjektet, og det foreligger utarbeidet forprosjekt.
Kostnader for prosjektet er kalkulert til 861,8 mill. kr inkludert prisstigning til 2023, P 85-nivå. Av dette
forutsettes 75 mill. kr dekket av rådsområde Næring og tannhelse, for dekning av ny tannklinikk. I etterkant av
utarbeidet forprosjekt er det gjennomført vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak. Dette beløper seg til
mulig innsparing på 16,5 mill. kr.
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Det foreslås totalt i økonomiplanperioden å avsette 90,3 mill. kr i 2021, 147 mill. kr i 2022, 182 mill. kr i 2023 og
42,3 mill. kr i 2024. Prosjektet er ikke fullfinansiert.
10.4.2.16 Fredrik II – ny videregående skole med interkommunal flerbrukshall
Dagens skoleanlegg er i dag på to lokasjoner og det er utfordringer knyttet til teknisk standard. Skolen er vedtatt
revet og erstattet med nybygg, i tråd med skolebruksplan, FT-sak 6/18. Det ble i FT-sak 112/18 vedtatt å erverve
tomt til ny skole med en kostnad på 93 mill. kr. Tomten reguleres i samarbeid med Fredrikstad kommune som
skal bygge Arena Fredrikstad på tomten. Skolen er planlagt bygget for ca. 1 450 elevplasser med et bredt
utdanningsprogram, foreløpig er det anslått et arealbehov på 17 500 m². I tillegg er det planlagt et
interkommunalt idrettsanlegg på ca. 10 700 m², i samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.
Fylkestinget vedtok i FT-sak 50/18 å legge til grunn ambisiøse miljømål ved utbygging av skolen.
Det ble gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse i 2019, og det har deretter pågått prosjektering av
prosjektet, med bred brukermedvirkning. Forprosjekt ventes å ferdigstilles i desember 2020. Det er inngått en
avtale med eier av området på Værste, knyttet til fremdrift av utbyggingen. Det pågår arbeid med
detaljreguleringsplan, som planlegges innsendt høsten 2020. Parallelt med reguleringsplan vil det også tas sikte
på å fremforhandle utbyggingsavtale med kommunen knyttet til fylkeskommunens andel av infrastruktur. Avtale
kan inngås i etterkant av vedtatt reguleringsplan.
Kostnader for skolen er så langt kalkulert til 1,3 milliarder kr, og et foreløpig anslag for interkommunal
flerbrukshall til 629 mill. kr, P85-nivå. I tillegg påløper kostnader på 93 mill. kr for erverv av tomt, samlet kostnad
på 2,0 milliarder kr. Det er usikkerhet knyttet til beløp for finansiering av infrastruktur. I sum er fratrukket mulige
kostnadsbesparende tiltak. Øvrige tiltak vil bli vurdert.
Utbyggingen av Frederik II må ses i sammenheng med Glemmen videregående skole. Det er vedtatt at restaurant
og matfag samt helse og oppvekstfag skal overføres fra Glemmen til Frederik II, og deler av studiespesialiserende
fra Frederik II til Glemmen. Gjennomføres utbyggingen av Frederik II i tråd med vedtak og struktur, må det
påregnes omfattende investeringer på Glemmen.
Det foreslås totalt i økonomiplanperioden å avsette 51,7 mill. kr i 2021, 200 mill. kr i 2022, 220 mill. kr i 2023 og
263,6 mill. kr i 2024. Prosjektet er ikke fullfinansiert.
10.4.2.17 Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad - avtaleforhold
Sak om interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad er behandlet i FT-sak 124/18 og FT-sak 34/19.
Samlet kostnadsramme for de to prosjektene ble i sak 124/18 foreløpig beregnet til 426 mill. kr. Avtale basert på
de politiske vedtakene i saken er inngått mellom fylkeskommunen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og
undertegnet av partene 17.12.19. Viken fylkeskommune skal i henhold til avtalen eie og drifte de to anleggene
og dekke 89,4 prosent av investeringsutgiftene, samt 75 prosent av de årlige drifts- og vedlikeholdsutgiftene.
Kommunene er etter avtale forpliktet til hver for seg dekke 5,3 prosent av investeringsutgiftene og 12,5 prosent
av de årlige kostnadene for drift og vedlikehold. Det foreligger en bindende forhåndsuttalelse fra Skatt Øst om at
prosjektene slik de er utformet vil være berettiget til 100 prosent refusjon av innbetalt merverdiavgift i
tilknytning til oppføring av og drift av byggene. Forprosjekt er gjennomført og oppdaterte kostnadsberegninger
forventes å foreligge innen 1.11.20. Foreløpige kostnader for anslått til samlet 859 mill. kr, fordelt på 629 mill. kr
for Frederik II og 230 mill. kr for Greåker.
10.4.2.18 Interkommunal flerbrukshall Fredrik II
Idrettsanlegget i Fredrikstad er knyttet til utbygging av ny Fredrik II. Hallen skal inneholde to håndballflater, areal
til kampsport, styrketrening, spinning, dansesal, basistreningshall og garderobeanlegg. Hovedanlegget vil ha
både faste og mobile tribuner og tilskuerkapasitet på ca. 2 000 plasser. I tillegg inneholder planene for hallen
arealer til Idrettens Hus på ca. 450 m². Dette arealet er tenkt leid ut til Fredrikstad kommune/Viken Idrettskrets
og Olympiatoppen Øst ved en eventuell gjennomføring av prosjektet. Det foreligger ikke en endelig
fremforhandlet avtale med kommunen og Olympiatoppen.
Foreløpige kostnader er beregnet til 629 mill. kr, P85-nivå. Det er vurdert innsparingstiltak og disse er fratrukket.
Det foreslås totalt i økonomiplanperioden å avsette 30,2 mill. kr i 2021, 100 mill. kr i 2022 og 100,5 mill. kr i
2023. Prosjektet er ikke fullfinansiert.
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10.4.2.19 Greåker videregående skole – ny idrettshall
Det vises til omtale under kapittel 10.4.3.18, interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad.
Idrettshallen har hovedvekt på friidrett med 200 meter løpebane, 60m sprintbane, stavsprang og kastfasiliteter,
men inneholder også en håndballbane med heisbare vegger, styrkerom og spinning sal, samt klasserom,
garderobeanlegg og lærerarbeidsplasser for Greåker videregående skole. Det legges opp til faste tribuner med
ca. 350 tilskuerplasser.
Kostnadene til interkommunale hall på Greåker ble anslått til 168 mill. kr. Det er det så langt avsatt 60 mill. kr.
Nyere beregninger er på ca. 230 mill. kr. Forprosjekt er gjennomført og oppdaterte kostnadsberegninger
forventes å foreligge innen 01.11.20. Prosjektet er ikke fullfinansiert.
10.4.2.20 Askim videregående skole – utbygging yrkesfag
Deler av bygningsmassen på Askim har et stort vedlikeholdsetterslep. I henhold til skolebruksplan er det
besluttet å rive tre bygg og erstatte disse med nybygg. Utbyggingen omfatter areal for yrkesfag, hovedsakelig
elektro og teknikk og industriell produksjon (TIP) som slås sammen med Mysen videregående skoles avdeling TIP.
Det er utarbeidet et forprosjekt med kostnadskalkyler, med et samlet areal på 7 000 m². Utbyggingen er
kalkulert til 440 mill. kr på P85-nviå, med prisstigning til 2023. Det er foretatt en vurdering av mulige
kostnadsreduserende tiltak kalkulert til et mulig fradrag på ca. 15 mill. kr.
Det foreslås totalt i økonomiplanperioden å avsette 40,7 mill. kr i 2021 og 155,7 mill. kr i 2022. Prosjektet er ikke
fullfinansiert.
10.4.2.21 Avvik mellom bevilgede midler og kostnadskalkyle
Flere av prosjektene i vedtatt økonomiplan 2020-2023 er ikke budsjettert med fullfinansiering av prosjektet. Av
tabellen nedenfor framkommer avvik mellom bevilgede midler til ikke fullfinansierte prosjekter og siste
kostnadskalkyle.
Tabell 21 Avvik i finansiering pr. oktober 2020
R04 Utdanning og kompetanse
(tall i 1 000 kr)
Prosjektnr. Prosjektnavn

KostnadsBevilgning

kalkyle

Avvik

60 000

786 800
1 300 000
93 000
629 000
440 000
230 000

-266 800
-519 000
0
-384 000
-225 000
-170 000

1 914 000

3 478 800

-1 564 800

30043
30012

St. Olav vgs - ny skole
Fredrik II vgs - ny skole

30013

Fredrik II vgs - tomt Værste

93 000

30011

Fredrik II vgs - flerbrukshall

245 000

30001

Askim vgs - utbygging yrkesfag

215 000

30016

Greåker vgs - friidrettshall

Sum

520 000
781 000

10.4.2.22 Utbygginger for økt kapasitet
De forslåtte avsetningene på dette prosjektet skal i det alt vesentlige dekke anslått behov for bevilgninger til
utbygging av framtidige behov for skolekapasitet og flere elevplasser. Det er hovedsakelig prosjekter som er
vedtatte som en del av framtidig skolestruktur, men hvor det enda ikke foreligger byggeprogram. Prosjektene er
blant annet vedtatt i FT-sak 113/14 Skolestruktur fase 1, FT-sak 1/16 Skolestruktur fase 2 og 96/17 skolestruktur
fase 3, og FT-sak 19/19 Utbygginger av elevplasser på nedre Romerike (Akershus). Kostnadsanslag og
periodisering er foreløpig usikre. Dette gjelder bla. utbygging av Skedsmo videregående skole med 350 nye
elevplasser, Lørenskog videregående skole med 400 nye elevplasser og utvidelse av Jessheim videregående skole
med 300 nye elevplasser. I tillegg er det vedtatt utbygging av ny skole på Fornebu, og det ble allerede i 2010
ervervet tomt på Fornebu.
Planlegging av prosjektene Skedsmo, Lørenskog og Jessheim er igangsatt, og byggeprogram for hvert enkelt
prosjekt vil deretter bli fremmet for behandling i fylkestinget. De første sakene planlegges lagt frem våren 2021.
Prosjektene er så langt ikke vedtatt med finansiering.
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Inntak for 2020 viste at det var svært krevende å få opprettet tilstrekkelig antall elevplasser i
Drammensregionen. Det kan bli behov for nye elevplasser, og det bør utredes hvorvidt dette kan etableres ved
Drammen videregående skole (studiespesialiserende) og Åssiden videregående skole (yrkesfag).
Fylkestinget vedtok i FT-sak 81/18 at bygningen til tidligere Strømsø videregående skole tilordnes Drammen
videregående skole, med sikte på å etablere et senter for kunst, kultur og innovasjon ved Drammen
videregående skole. Prosjektet inneholder også etablering av 180 nye elevplasser. Fylkesrådmannen
gjennomførte ytterligere utredninger og saken ble på ny behandlet i FT-sak 48/19.
Det er besluttet at arealene skal bli en del av Drammen videregående skole som en egen lokasjon. Foreløpige
kostnader er estimert til 118-138 mill. kr, men dette er ikke kvalitetssikret. Det bør utarbeides et byggeprogram
med kostnadskalkyler før det tas endelig stilling til prosjektet. Det bør videre utredes hvorvidt Åssiden kan
bygges ut for vekst innenfor yrkesfagene.
Basert på foreløpige tall er det anslått en periodisering av budsjettet i økonomiplanperioden hvor
rebudsjetteringer inngår. Det foreslås en avsetning til ovennevnte prosjekter på 66 mill. kr i 2021, 308 mill. kr i
2022, 550 mill. kr i 2023 og 440 mill. kr i 2024.
10.4.2.23 Utbygginger og ombygginger som følge av rehabiliteringsbehov
Det er vedtatt utbygginger av skoler i tidligere Østfold. I tillegg til prosjekter knyttet til St. Olav, Fredrik II og
Askim er det vedtatt utbygginger ved Glemmen, Mysen og Halden, og ny flerbrukshall knyttet til Greåker
videregående skole. Det foreligger også behov og er satt av foreløpige midler til idrettshall på Vestby og Røyken
videregående skole.
Det er avsatt midler til prosjektene i økonomiplanperioden 2019-2022. Tall i investeringsoversikten er alle
tidligfaseprognoser (foreløpige plantall) og samtlige vil eventuelt bli justert når forprosjekt foreligger og
fylkestinget skal vedta prosjektenes endelige ramme (bevilgning). Det foreslås avsatt 121 mill. kr i 2021, 296,5
mill. kr i 2022 og 183,2 mill. kr i 2023.
Glemmen videregående skole – tilbygg og ombygging, tannklinikk og flerbrukshall
Glemmen videregående skole er lokalisert på fem adresser. Teknisk tilstand for flere bygg er dårlige. Det er
behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for
studiespesialisering. Ombygging og utbygging er planlagt i flere trinn og omfatter følgende elementer: Rivning av
flere eksisterende bygg som holder dårlig standard, nybygg med arealer for studiespesialisering, elektro og
teknikk/industriell produksjon, ombygging av eksisterende bygg for å elevplasser innen studiespesialisering som
skal overføres fra Fredrik II, avslutte kostbare leieforhold i filialer samt erstatte dårlige bygg, og ønske om ny
idrettshall til kroppsøving for å dekke hallkapasiteten til nåværende og fremtidig elevtall.
Det ble inngått kontrakt for prosjektering i november 2019, og det pågår arbeid med forprosjekt. Det er
utarbeidet en ny pedagogisk modell etter bestilling fra tidligere ledelse i Østfold Fylkeskommune, og prosjektet
er basert på disse prinsippene. Prosjektet så langt er arealkrevende og det må påregnes store investeringer som
følge av vedtatt strukturendring med flytting av utdanningsprogram mellom Frederik II og Glemmen. Endelig
kostnadsramme må vedtas ved behandling av forprosjekt, forutsatt vedtak om gjennomføring. Prosjektet er ikke
fullfinansiert.
Mysen videregående skole, ombygging, riving og nybygg
Planlagte tiltak innebærer rivning av flere eksisterende bygg som holder dårlig standard, avvikling av kostbare
leieforhold i filialer, og nybygg for å erstatte avhendet areal. Investeringsbehovet ved skolen er knyttet til nye
arealer for design og håndverk, service og samferdsel og bygg og anleggsfag. Sistnevnte er en samlokalisering
fra av bygg og anleggsfag fra Askim og Mysen (Teknologi og industriell produksjon samles på Askim, bygg og
anlegg på Mysen). Det pågår arbeid med utarbeidelse av byggeprogram, og prosjektet er ikke finansiert.
Halden videregående skole – samling i sentrum
Halden videregående skole er i dag lokalisert på flere steder og det er planlagt å samle skolen i sentrum ved
Porsnes. Skolen har i dag tilhold på tre steder, Porsnes (hovedskolen i sentrum), Risum (leie) og Norlux (leie).
Fylkestinget behandlet i sak 90/2020 sak om leie av lokaler for Halden videregående skole. Det er vedtatt å inngå
en leieavtale på 35 år med Porsnes Utvikling AS (PUAS). Netto årlig leie, inkludert driftskostnader utgjør 29,3 mill.
kr pr. år. Dette dekkes av driftsbudsjett for Rådsområde Utdanning og kompetanse fra juni 2022. Det forventes
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at utbyggingen av PUAS-bygg ferdigstilles til skolestart i 2022. Fem utdanningsprogram som i dag har tilhold på
hovedskolen Porsnes eller leide lokaler på Risum og Norlux lokaliseres i PUAS-bygg ved ferdigstillelse.
I økonomiplan 2019-2022 Østfold fylkeskommune ble det bevilget 230 mill. kr til utbygging av Halden
videregående skole, til prosjekter PUAS og Porsnes. Leieavtalen med Porsnes Utvikling AS belaster
fylkeskommunens driftsbudsjett med et langt høyere beløp enn tidligere finansiering, jfr. omtale i FT-sak
90/2020. Tidligere avsetning på 230 mill. kr er nå trukket ut av sekkepost for å finansiere deler av leiekostnader
til PUAS-bygg.
l henhold til vedtak i FT-sak 121/18 er det planlagt å bygge nybygg for restaurant og matfag og forsterket
avdeling på Porsnes når øvrige tilbud har flyttet over til PUAS-bygg. Dette er under prosjektering, og det er så
langt ikke beregnet kostnader til dette tiltaket. Etter uttrekk som følge av PUAS-bygg er det ikke avsatt midler til
prosjektet. Utbyggingen må ses i sammenheng med omforent sak om prioritering av investeringsprosjekt.
Det vil være behov for økt areal til kroppsøving når skolen samles på Porsnes. Det er inngått en forpliktende
avtale med Halden kommune, knyttet til utbygging av en ny idrettshall på Os. Kostnader til dette må dekkes av
driftsbudsjett når denne avtalen trer i kraft.
Avslutningsvis bør det tillegges at den valgte leieløsningen kan sammenlignes med et annuitetslån på 659 mill.
kr, 35 års avdragstid og en langsiktig rente på 2,7 prosent. Påløpte investeringskostnader for arbeidet hittil, samt
midler til løst inventar og utstyr i 2022 omtalt ovenfor kommer i tillegg til leiekostnaden.
Østfold fylkeskommunale skole
Fylkestinget behandlet i FT-sak 21/17 relokalisering og framtidig bygg for Østfold fylkeskommunale skole. Det ble
besluttet å lokalisere skolen til Kalnes, innenfor en ramme på 30 mill. kr. Utbyggingen erstatter leide lokaler på
Nabbetorp. Det er utarbeidet forprosjekt.
Det pågår en utredning av hvordan opplæring i sosialmedisinske institusjoner og barnevern skal organiseres i
Viken. En eventuell utbygging av Kalnes må ses i sammenheng med dette arbeidet. Videre arbeid stilles i bero
inntil dette er avklart. Prosjektet er ikke fullfinansiert.
Røyken videregående skole – idrettshall
Røyken videregående skole benytter Røykenhallen til kroppsøving, og hallen er sprengt med hensyn til kapasitet.
I forbindelse med behandling av økonomiplan 2019-2022; FT-sak 89/18, ble det vedtatt å bygge ny hall knyttet til
skolen. Det er inngått avtale mellom Røyken kommune og Buskerud fylkeskommune om at Buskerud
videregående skole kan bygge ny idrettshall på Røyken eiendom sin tomt med en festekontrakt på 99 år.
Fylkeskommunen skal bygge og eie hallen til eget bruk.
Det har blitt utarbeidet flere forslag til utførelser for en funksjonell idrettshall med tilhørende kostnadsoverslag.
Alle forslagene overstiger kostnadsrammen som tidligere ble vedtatt (FT sak 89/18).
Midler til dette prosjektet, hittil bevilget 56 mill. kr, ligger så langt i sekkepost utbygginger, ombygginger,
rehabiliteringer. Prosjektet er ikke fullfinansiert.
Vestby videregående skole - idrettshall
Vestby videregående skole har svært trange forhold knyttet til gjennomføring av kroppsøving. Skolen leide
tidligere tilleggslokaler på Vestby Arena, men kommunen benytter nå disse lokalene til ungdomsskole. Det er
også utredet muligheter for å bygge en idrettshall på Vestby videregående skoles tomt, som et spleiselag med
kommunen. Vestby kommune vedtok i juni 2019 å ikke inngå et slikt samarbeid. Det må utredes hvordan dette
kan løses for skolen. Prosjektet er ikke fullfinansiert.
Midler er så langt satt av i sekkepost utbygginger, ombygginger, rehabiliteringer.
10.4.2.24 Ombygging/tilpasninger div. skoler
Det vil være behov for ombygginger/utbygginger både som følge av elevtallsveksten og endringer i
opplæringstilbudet. Dette kan være konkrete tiltak på grunn av endringer i elevtall, endringer i søkermønsteret,
bedre arealutnyttelse, tiltak for enkeltelever eller tiltak grunnet lov- og forskriftskrav. Mindre
ombyggingsprosjekter kan gi en bedre utnyttelse av eksisterende skoleanlegg, stimulere til pedagogiske forsøk
og kan redusere behovet for inngåelse av nye leieforhold. Av tabellen ovenfor framkommer anslått periodisering
av budsjettet i økonomiplanperioden hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 49,2 mill. kr i 2021, og
50 mill. kr pr. år 2022-2024.

75

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

10.4.2.25 Investeringsreserve
Det vil til enhver tid være nødvendig med en investeringsreserve, som følge av uforutsette kostnadsøkninger og
endringer i byggemarkedet. I tillegg er de budsjetterte prosjektene i en utredningsfase og har derfor usikre
kostnadsanslag. Av tabellen ovenfor framkommer anslått periodisering av budsjettet i økonomiplanperioden
hvor rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 10,4 mill. kr i 2021, og 10 mill. kr pr. år 2022-2024.
10.4.2.26 Programmering/utredning
For å igangsette arealgjennomganger av eksisterende skoleanlegg med tanke på økt kapasitetsutnyttelse,
rehabiliteringsbehov og planlegging av nye skoleanlegg er det behov for midler til programmering og utredning.
Av tabellen ovenfor framkommer anslått periodisering av budsjettet i økonomiplanperioden hvor
rebudsjetteringer inngår. Det foreslås å avsette 17 mill. kr i 2021, og 10 mill. kr pr. år 2022-2024.
10.4.2.27 Kostnadskrevende utstyr
Midler til investeringer av utstyr på videregående skoler. Det foreslås en årlig avsetning på 15,3 mill. kr i
økonomiplanperioden.

10.4.3 Andre tiltak
10.4.3.1 El-sikkerhetstiltak div. skolebygg
Midler til systematisk kartlegging og oppgradering av bygningsmassen for å ivareta mål, lovpålagte krav og
forpliktelser til elsikkerhet i internkontrollforskriften og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Herunder
sikring av elektriske anlegg for mer rasjonell drift. Det foreslås avsatt 5 mill. kr årlig i økonomiplanperioden.
10.4.3.2 Brannsikkerhetstiltak, div. skolebygg
Midler til systematisk kartlegging og oppgradering av bygningsmassen for å ivareta mål, lovpålagte krav og
forpliktelser til brannsikkerhet i internkontrollforskriften og brann- og eksplosjonsvernloven. Det foreslås avsatt
20 mill. kr årlig i økonomiplanperioden.
10.4.3.3 ENØK- og miljøtiltak div. skolebygg
Midler til systematisk kartlegging og gjennomføring av tiltak for reduksjon av energi- og effektbruk,
implementering av fornybar energi og systemer for overvåking, kontroll, rapportering og styring. Prioriteres etter
fylkeskommunens strategier og mål innen energi og miljø. Inkluderer midler til akutte eller lovpålagte tiltak innen
ytre miljø og forurensning fra bygningsmassen. Det foreslås avsatt 10 mill. kr årlig i økonomiplanperioden.
10.4.3.4 Inneklimatiltak div. skolebygg
Midler til systematisk kartlegging og mindre tiltak for oppgradering av bygningsmassen og systemer for å ivareta
mål, lovpålagte krav og forpliktelser til inneklima innen miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven. Inkluderer
forhold som angår luftkvalitet og temperatur, radon, asbest, legionella. Tiltakene ivaretar mindre behov utover
det som dekkes av planlagt vedlikehold og større inneklima- og rehabiliteringsprosjekter.
Tiltaket Inkluderer tiltak for bedre styring og kontroll med inneklima for mer rasjonell drift av tekniske anlegg og
effektiv identifisering og retting av feil og mangler. Det foreslås avsatt 40 mill. kr årlig i økonomiplanperioden.

10.4.4 Tiltak/behov utover avsetninger i økonomiplan
Det er meldt flere behov ved skoler, som så langt ikke er utredet tilstrekkelig, og/eller ikke satt av midler til å
kunne gjennomføre. Nedenfor redegjøres for prosjektene og status.
10.4.4.1 Rælingen videregående skole
Inneklimatiltak; Inneklima ved skolen er lite tilfredsstillende. Det er utarbeidet et byggeprogram med to
alternativer, og oppsummering av byggeprogrammet er mottatt. Det gjenstår å utarbeide en politisk sak.
Kostnadsrammen for tiltaket er avhengig av når vi får gjennomført prosjektet med hensyn til beregnet
prisstigning. De to alternativene er beregnet til hhv ca. 120 mill. kr for alternativ 1 og 150 mill. kr for alternativ 2
(2019 tall).
10.4.4.2 Hvam videregående skole
Nytt grisefjøs og melkerobot/oppgradering av kufjøs. Det ble i FT-sak 14/18 vedtatt å utarbeide et nytt
byggeprogram og fremme dette til politisk behandling. Det er utarbeidet byggeprogram og oppsummering av
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byggeprogrammet er mottatt fra eiendom. Det gjenstår å utarbeide politisk sak. Kostnadsrammen for tiltakene
er avhengig av når prosjektet kan gjennomføres, med hensyn til beregnet prisstigning. Bygging av grisefjøs er
beregnet til ca. 57 mill. kr og tiltak knyttet til melkerobot og oppgradering er beregnet til ca. 15 mill. kr (2019tall).
10.4.4.3 Kjelle videregående skole
Det er utført en tilstandsanalyse og tilstandsrapport for låven ved skolen. Dagens lokaler er av dårlig standard,
tillegg til at deler av opplæringen foregår i leid paviljong. Det pågår arbeid med byggeprogram med sikte på å
erstatte kondemnable bygg og paviljonger. Prosjektet er i tidligfase og det foreligger derfor ikke anslag på
kostnader på nåværende tidspunkt.
10.4.4.4 Strømmen videregående skole
Det er gjennomført en tilstandsanalyse med hensyn til brann/rømning og det er tidligere bevilget 22,5 mill. kr til
gjennomføring av tiltak. Det er pålegg om å gjennomføre tiltak i løpet av 2021. Det er i tillegg behov for å gjøre
en arealanalyse av skolen og dette er igangsatt høsten 2019 i henhold til FT-sak 19/19. Prosjektet er i tidligfase
med hensyn til arealanalyse og det foreligger derfor ikke anslag på kostnader på nåværende tidspunkt.
10.4.4.5 Lillestrøm videregående skole
Det er de senere år gjennomført utvidelse av Lillestrøm videregående skole til 850 elevplasser. Skolen har to små
gymsaler og forholdene er ikke tilfredsstillende. Det er tatt initiativ overfor Skedsmo kommune for et mulig
samarbeid, men så langt har ikke dette vært et alternativ. Saken bør utredes videre med sikte på etablering av ny
idrettshall.
10.4.4.6 Videreutvikling av Lier videregående skole
Bygg E og F ved Lier videregående skole to bygg, bygg E og bygg F som er i svært dårlig forfatning. Det bør
utredes om byggene skal erstattes.
10.4.4.7 Røyken videregående skole
Røyken videregående skole har høyt elevtall i forhold til skolens areal, noe som går utover undervisning og miljø.
Det er imidlertid for tidlig å fatte vedtak om tiltak. Det bør utredes hvordan dette kan ivaretas.
10.4.4.8 Ål videregående skole
Skolen har behov for å bygge om deler av hovedbygget for å bedre elevenes psykososiale skolemiljø, inkludert
felles kantine med ansatte. Det er gjennomført noen utredninger på et tidlig stadium. Behovene må
programmeres og utredes nærmere før behov er endelig avklart og eventuelt kan fremmes til politisk
behandling. Fylkestinget vedtok i sak 40/19 revidert økonomiplan å bevilge kr 250 000 til videre utredning.
10.4.4.9 Kroppsøvingskapasitet i Lier og Drammen
Fylkeskommunen har en vesentlig risiko for kroppsøvingskapasitet ved Drammen videregående skole, da
Drammen kommune kan si opp avtalen i Drammenshallen med 12 måneders varsel. Det bør utredes ulike
alternativer for å løse disse utfordringene.
Kroppsøvingskapasiteten i Reistad Arena er fullt utnyttet. Lier videregående skole har fra høsten 2020 behov for
mer halltid til kroppsøving for dekke elevens behov for kroppsøving. St. Hallvard videregående skole ønsker mer
halltid, men det er foreløpig ikke et strengt nødvendig behov. Elevveksten i Lier fremover tilsier flere elever ved
St Hallvard og Lier videregående skoler og økt behov for halltid til kroppsøving i årene som kommer. Reistad
Arena har planer klare for utbygging, men er avhengig av leieavtaler med blant annet fylkeskommunen for å øke
hallkapasiteten.
10.4.4.10 Vestby videregående skole – bedre arealutnyttelse
I forbindelse med flytting av utdanningsprogram er det ledige lokaler i 1 etasje ved Vestby videregående skole.
Det er foretatt en arealgjennomgang og analysen viser at det kan oppnå en bedre tilgang til biblioteket for
elevene ved å flytte dette til de ledige arealer i 1 etasje. Videre kan man oppnå en mer arealeffektiv tilgang på
kontorer og møterom for administrasjonen ved å bygge om deler av 2 etasje.
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11 Plan, klima og miljø
Rådsområde Plan, klima og miljø omfatter fylkeskommunens roller og oppgaver innen folkehelse, miljø,
kommunal planlegging og regional planlegging, samt klima og energi. Gjennom tverrfaglig og helhetlig samarbeid
med de andre rådsområdene i fylkeskommunen, med kommunene og øvrige samarbeidspartnere, bidrar
fylkeskommunen på våre områder til
•
•
•
•
•
•

at FNs bærekraftmål er en premiss i samfunnsplanleggingen lokalt og regionalt
at den regionale planleggingen blir et sentralt verktøy for fylkeskommunen som regional
samfunnsutvikler
å støtte kommunene i lokal samfunnsutvikling gjennom å delta i den kommunale planleggingen
å samordne folkehelsearbeidet lokalt og regionalt, og være en pådriver for en god folkehelse i regionen
og at de sosiale ulikhetene utjevnes
å være en pådriver for en helhetlig og bærekraftig forvaltning av miljø- og naturressurser i regionen
å være en pådriver for at vikensamfunnet skal bli et lavutslippsamfunn, og at omleggingen skjer på en
rettferdig og sosialt inkluderende måte

FNs bærekraftsmål er grunnleggende premiss for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i Viken og for å nå
Agenda 2030. I «Veien til et bærekraftig Viken. Regional planstrategi 2020-2024.» er det beskrevet hvordan
fylket skal jobbe for å få omsatt FNs bærekraftsmål til politiske ambisjoner, prioriteringer og innsats. Regional
planstrategi følger også opp Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Samfunnsutviklingen i Viken må tilpasses regionale og lokale utfordringer, forutsetninger og fortrinn. Aktiv dialog
og samarbeid med kommunene for å få en helhetlig utvikling lokalt og regionalt er avgjørende for å lykkes.
Miljøutfordringene er globale. Miljø, natur og klima er en forutsetning, og en grunnmur, for en bærekraftig
utvikling. Fylkeskommunen tar initiativ til en regional og samordnet forvaltning av miljø- og naturressurser i
regionen. Viken er landets befolkningsmessig største region, hvor presset på arealer og naturressurser er stort.
Regionen har et naturmangfold som fylkeskommunen skal bidra til å ivareta. Viken vil ta en regional rolle som
kompetansebygger og kunnskapsressurs for kommunene for å redusere presset på naturgrunnlaget over tid.
Fylkeskommunen skal bidra til å utvikle felles målsettinger og tiltak for folkehelsearbeidet og sosial bærekraft på
tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Regional utvikling for å utjevne sosiale ulikheter i helse forutsetter en
mobilisering og koordinering av kunnskap, kompetanse og ressurser som finnes i privat sektor, offentlig sektor,
akademia og frivillige organisasjoner. Fylkeskommunen mobiliserer de ulike aktører gjennom for eksempel
møteplasser og nettverk.
Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen i Viken.
Planstrategien fastsetter overordnende utviklingsmål for fylket, og bestemmer hvilke regionale planer som skal
utarbeides. Regionale planer utarbeides i fellesskap av samfunnsaktørene i Viken. Planstrategien synliggjør også
hvordan fylkeskommunen skal utøve sin samfunnutviklerrolle og bidra til en bærekraftig utvikling av fylket.
Rådsområdet har virkemidler som virker i samspill med særlig kommuner, regional stat og organisasjoner, og
med virkemidler i øvrige rådsområder. Måloppnåelse for rådsområdet vil derfor først og fremst kunne følges opp
gjennom aktivitetsmål, framfor konkrete resultatmål i form av nøkkeltall.

11.1 Mål og resultatkrav
Fylkesrådsområdets virkemidler og ressurser skal bidra til å løse målene slik de er uttrykt i «Veien til et
bærekraftig Viken. Regional planstrategi 2020-2024.» For 2021 er 16 delmål for de seks innsatsområdene for
bærekraftig utvikling i utkastet til regional planstrategi gitt prioritet og rådsområdet har resultatkrav for 13 av
disse delmålene. Fylkesrådsområdet deltar med betydelige ressurser til at resultatkrav i de andre rådsområdene
nås.
For å lykkes er det vesentlig å jobbe med et helhetlig perspektiv. Det betyr at arbeidet må løses tverrfaglig i
rådsområdet og i samhandling med andre rådsområder i fylkeskommunen, med kommuner, regional stat,
organisasjoner, frivilligheten, forsknings- og høyskolesektoren og næringslivet. Det er videre en forutsetning å
jobbe kunnskapsbasert. Fylkesrådsområdet skal ha en aktiv dialog med vikensamfunnet og skal etablere gode
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møteplasser knyttet til medvirkning og samarbeid i den regionale og kommunale planleggingen, i folkehelse-,
miljø- og klimaarbeidet.
Regional planstrategi har vært på offentlig høring sommeren og høsten 2020, og forventes vedtatt i fylkestinget
17. desember 2020. Fylkesrådet vil følge opp fylkestingets vedtatte Regional planstrategi. Langsiktige
samfunnsmål for vikensamfunnet følges opp i nytt regionalt planverk for vikensamfunnet og i fylkeskommunens
temastrategier. Nytt regionalt planverk følger FNs ambisjoner om tverrfaglig innsats og samarbeid for å nå
målene i Agenda 2030 og iverksettelse av FNs bærekraftmål. Fylkesrådet vil aktivt involvere fylkestinget med sine
medvirkningsorganer og brukerråd i arbeidet med nytt regionalt planverk for vikensamfunnet.
Nytt regionalt planverk skal videreføre innovativ metodikk for arbeid med bærekraftmålene og sørge for å
konkretisere utviklingsmål fra Regional planstrategi. Klima og miljø, folkehelse og samarbeid er tverrgående
temaer i de regionale planene. Modeller for regionalt partnerskap om nytt regionalt planverk utvikles tilpasset
vikensamfunnets behov. For å lykkes er det vesentlig med god dialog og samordning i regionale planprosesser og
oppfølging av de regionale planene med kommunene, regional stat og det øvrige partnerskapet i fylket. Nytt
regionalt planverk vil følge opp at vikensamfunnet utvikles gjennom en differensiert tilnærming basert på
kommunene og regionenes utfordringer, muligheter og fortrinn.
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:
•
•
•
•

Oversikt over folkehelsa i Vikensamfunnet er oppdatert og er grunnlag for kunnskapsbasert innsats og
tiltak.
"Folkehelselab`en" viser vei og bidrar til ny kunnskapsutvikling gjennom forskningsbasert og
erfaringsbasert kunnskap.
Strategi for Universell utforming er vedtatt
Planprogram for ny regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd er vedtatt (forutsetter vedtak
i fylkestinget).

Mål 1.5: I Viken har kunst, kultur, idrett og frivillighet en tydelig rolle i samfunnsutviklingen.
Resultatkrav:
•

Samordne folkehelsearbeidet i fylket gjennom partnerskap med frivillige organisasjoner.

Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:
•

Ungdataundersøken gir ny kunnskap og brukes som kunnskapsgrunnlag i planer, strategier og
tiltaksutvikling.

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for
bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:
•
•
•
•

Klimapartnere Viken er etablert og bidrar til økt kompetanse og bevissthet om det grønne skiftet.
Plan for innføring av miljøstyring og miljøfyrtårnsertifisering er vedtatt og følges opp.
Klimasmart landbruk er etablert i hele Viken og bidrar aktivt inn mot omstilling til et lavutslippsamfunn i
landbruket.
Planprogram for nye regional plan for kompetanse og verdiskaping er vedtatt (forutsetter vedtak i
fylkestinget).

Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger
det er behov for i arbeidslivet.
•
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•

Program for folkehelse, RØRE Viken og BOOST bidrar til å fremme god psykisk helse, fysisk helse og
livsmestring og videreføres i samarbeid med kommunene og skolene i fylket.

Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Mål 3.3: I Viken tar vi vare på naturen slik at vi unngår tap av biologisk mangfold på land og i vann. I Viken tar vi
vare på natur slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann styrkes.
Resultatkrav:
•
•
•

Regionale vannforvaltningsplaner vedtas i 2021
Et første utkast til arealregnskap for bærekraftig arealforvaltning er utarbeidet.
Strategier for biologisk mangfold, herunder insektvennlig fylke, utvikles og integreres i egen virksomhet.

Mål 3.5: I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold,
rekreasjon eller karbonlagring.
Resultatkrav:
•

Modell for arealregnskap er utarbeidet og prøves ut som verktøy i plandialogen med kommunene.

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: I Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det
tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt
inkluderende måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030, målt fra 2016.
Resultatkrav:
•
•
•
•

Klimaregnskap og klimabudsjett er tatt i bruk som styringsverktøy, og det utvikles videre for å være en
modell for kommuner og andre regioner.
Plan for hvordan Viken fylkeskommune skal bli fossilfri innen 2028 er vedtatt
Energistrategi for vikensamfunnet er vedtatt.
Det er etablert partnerskap i hele Viken for gjennomføring av klimatiltak: Klima Viken, Klimapartnere og
Klimasmart Landbruk.

Mål 4.3: I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av
kollektivtransport, sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff.
Resultatkrav:
•
•

Plan for økt utbyggingstakt for lade-infrastruktur og fossilfrie fyllestasjoner i hele Viken er vedtatt.
Planprogram for ny regional plan for areal og mobilitet er vedtatt (forutsetter vedtak i fylkestinget).

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med
trygge fysiske og digitale møteplasser.
Resultatkrav:
•
•

Nettverk for by- og stedsutvikling er etablert for kommunene i Viken og nettverket understøtter lokal
samfunnsutvikling i kommunene.
Bygdepakker er etablert og bidrar til å styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og
klimavennlig stedsutvikling.

Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart
Resultatkrav:
•
•
•
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Planprogram for ny regional plan for areal og mobilitet er vedtatt (forutsetter vedtak i fylkestinget).
Folkehelsenettverk og partnerskap i samarbeid med kommunene, regional stat og organisasjoner bidrar
til å fremme god folkehelse hos innbyggerne i Viken
Regionalt planforum er arena for effektive kommunale planprosesser.
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•
•
•
•

Viken fylkeskommune har etablerte samarbeidsprosesser og -prosjekter med Distriktssenteret som
støtter lokal samfunnsutvikling i distriktene.
Det utvikles verktøy og metoder for å integrere FNs bærekraftsmål i samfunns- og arealplanleggingen i
Viken.
Kunnskapsgrunnlaget "Vi i Viken" oppdateres og videreutvikles. "Vi i Viken" og fylkeskommunens
statistikkportal utvikles for kunnskapsbaserte beslutninger i fylkeskommunen og kommunene i Viken,
og bidrar til å følge opp FNs bærekraftmål.
Lokale og regionale indikatorer for FNs bærekraftmål videreutvikles og tas i bruk i Vikens
bærekraftrapport.

Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser
forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Resultatkrav:
•
•

Viken fylkeskommune deltar og samarbeider med Fylkesmannen i Oslo og Viken om utarbeidelse av ny
Fylkes-ROS.
Viken fylkeskommune bidrar til at kommunene i Viken planlegger for reduksjon av klimagassutslipp og
at ulemper ved klimaendringer unngås eller begrenses.

Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og biologisk mangfold
Mål 6.2: I Viken forvalter vi våre naturressurser på en bærekraftig måte.
Resultatkrav:
•
•
•
•
•

Nettverk for masseforvaltning i vikensamfunnet er etablert og bidrar til økt kompetanse og bevissthet
om bruk og vern av vikensamfunnets felles geologiske ressurser.
Viken har som vannregionmyndighet gode og effektive arenaer for vannforvaltning både i vannregionen
og fylket
Viltnettverk tilbys og tilpasses kommunenes behov i hele fylket.
Fylkesrådet definerer hvordan økologisk fotavtrykk kan brukes som en indikator for forbruk av
naturressurser i Viken.
Strategier for biologisk mangfold, herunder insektvennlig fylke, utvikles og integreres i egen virksomhet.

11.1.1 Regionale planer og temastrategier
I forskrift om sammenslåing av de tre tidligere fylkene til Viken, heter det at regionale planer fra de tre fylkene
gjelder til den nye fylkeskommunen har vedtatt nye planer. Viken fylkeskommune er derfor i en overgangsfase
fra gammelt til nytt planverk. Når regional planstrategi vedtas i desember 2020, vil arbeidet med nye regionale
planer kunne startes opp. Regional planstrategi fastsetter i seg selv ny politikk for fylket, og må sammen med
fylkesrådets politiske plattform og fylkestingets 57-punktsliste, brukes som grunnlag i det politiske arbeidet i
Viken. Det betyr likevel ikke at gjeldende regionale planer kan settes til side. De vil ha virkning fram til de
oppheves eller erstattes av nye planer.
Rådsområdet har oppgaver knyttet til oppfølging av flere regionale planer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fylkesplan for Østfold
Regionale planer for vannforvaltning i vannregionene Glomma, Vest-Viken og Sogn og Fjordane og
grensevassdragene
Regional planer for fjellområdene Hardangervidda og Nordfjella – Raudfjell
Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell
Regional kystsoneplan for Østfold
Regional plan for folkehelse i Østfold
Fylkesdelplan barn og unge (Østfold)
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Regional plan for areal og transport i Buskerud
Areal- og transportplan for Buskerudbyen (gjelder retningslinjer for arealplanleggingen)
Regional plan for handel, service og senterstruktur (Akershus)
Regional plan for masseforvaltning i Akershus

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

•
•
•

Regional plan for klima og energi i Akershus
Regional plan for klima og energi i Østfold
Regional plan for vindkraft i Østfold

I 2021 vil følgende regionale planprosesser pågå:
•
•

Følge opp regional planstrategi og påbegynne arbeidet med de tre nye regionale planene for Viken.
Første steg er utarbeidelse og vedtak av planprogram.
Rullering av regional vannforvaltningsplan for vannregion Innlandet og Viken og for den norske delen av
vannregion Västerhavet.

Fylkesrådet vil i nær dialog med kommunene og skognæringen arbeide for en varig løsning for lokalisering av
tømmerhavn i Drammensfjorden.
Rådsområdet støtter også opp om gjennomføring av regionale planer og temastrategier som ligger i de øvrige
rådsområdene.
Regional planstrategi påpeker behovet for at fylkeskommunen også må utarbeide temastrategier. Disse
strategiene er ikke forankret i plan- og bygningsloven, og har derfor blant annet ikke samme formalkrav til
medvirkning. Temastrategier brukes på områder hvor fylkeskommunen i hovedsak besitter virkemidlene. Disse
strategiene vil være viktige for å iverksette fylkesrådets politiske plattform, og for å følge opp fylkestingets 57punktliste til økonomiplanen.
Rådsområdet har oppgaver knyttet til oppfølging av følgende temastrategier som myndighet på innlandsfisk og
viltforvaltning:
•
•
•

Kultiveringsplan for innlandsfisk (Østfold og Buskerud)
Forvaltningsplan for villsvin (Østfold)
Forvaltningsplan for elg (Østfold)

I 2021 vil følgende temastrategier bli utarbeidet:
•
•
•

Strategi for universell utforming
Strategi for biologisk mangfold og insektsvennlig fylke
Energistrategi for vikensamfunnet

11.2 Driftsbudsjett
Driftsbudsjettet er delt inn i seks budsjettansvar:
Tabell 22 Driftsbudsjett plan, klima og miljø
Plan, klima og miljø
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør plan, klima og miljø

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

3 704

4 917

4 917

4 917

4 917

Folkehelse

40 541

37 619

37 619

37 619

37 619

Klima

16 897

32 971

24 471

24 471

24 471

Kommunale planer

20 802

19 274

19 274

19 274

19 274

Miljø

16 620

19 001

17 974

17 971

17 971

Samfunnsplanlegging

27 889

25 053

25 067

24 932

24 932

0

0

-2 351

-3 446

-3 457

126 453

138 835

126 971

125 738

125 727

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum plan, klima og miljø

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
I tillegg disponerer avdeling klima 26,3 mill. kr i 2020 fra klimafond Viken iht. FT-sak 45/20.

Rådsområdet har fått en realvekst på 5 mill. kr til styrking av arbeidet med regional planlegging og miljøområdet
fra og med 2021. Handlingsrommet vil benyttes til å tilrettelegge for kunnskapsbasert og godt forankret
planarbeid. Arbeidet med å utvikle bygdepakker vil stå sentralt, og utvikling av strategier for biologisk mangfold i
tråd med politiske vedtak. I driftsbudsjettet for klima inngår 10 mill. kr som i 2020 var knyttet til klimafondet. Fra
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2021 blir disse midlene en del av driftsbudsjettet og midlene skal prioriteres til arbeidet med prioriterte
klimatiltak og partnerskap med kommunene og næringslivet i Viken.
I 2021 vil fylkesrådsområdet ha hovedansvaret for arbeidet med nye regionale planer for Viken. Rådsområdet vil
ha prosessansvaret, for at det skjer kunnskapsbasert, helhetlig og tverrfaglig arbeid internt med deltakelse fra
alle rådsområder, samt at det skjer i partnerskap med vikensamfunnet. Rådsområdet har også ansvar for at
folkehelse, klima og miljø er tverrgående tema i de regionale planene.
Driftsbudsjettet for de seks budsjettansvarene er ikke direkte sammenlignbare mellom 2020 og 2021. Dette
skyldes budsjettekniske endringer mellom ansvar i rådsområdet og med andre rådsområder som er gjort i 2020.
I 2020 hadde rådsområdet finansiering fra regionalfond Østfold på 4 mill. kr til klima og 4 mill. til arbeidet med
regional planstrategi. Disse midlene videreføres ikke.

11.2.1 Fylkesråd plan, klima og miljø
Driftsbudsjettrammen er 4,9 mill. kr i 2021. Budsjettposten inneholder lønn- og driftskostnader til
fylkesdirektøren, samt driftsbudsjett for tiltak som gjelder hele rådsområdet.

11.2.2 Folkehelse
Driftsbudsjettrammen er 37,6 mill. kr i 2021.
Avdelingen har ansvar for å være en pådriver og samordner for fylkeskommunens ansvar etter folkehelseloven.
Arbeidet skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller for
innbyggerne i Viken.
Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidsaktør på folkehelsefeltet. Avdelingen har ansvar for å
understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, og å være en være pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i
fylket. «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene» støtter utvikling av kunnskapsbaserte
tiltak i kommunene. Det er fylkeskommunen som mottar midler fra Helsedirektoratet over ordningen. Midlene
fordeles videre til tiltaksutvikling i kommunene. Avdelingen samarbeider også tett med statlige aktører regionalt
og nasjonalt, organisasjoner, frivillige og forsknings- og høyskolesektoren.
Fylkeskommunen skal også fremme folkehelse gjennom oppgaver og virkemidler som fylkeskommunen har,
enten det er som tjenesteprodusent på områder som videregående opplæring, tannhelse, transport eller
gjennom virkemidler som myndighet eller regional samfunnsutvikler på stedsutvikling, kultur, friluftsliv, idrett,
mangfold og integrering. Helhetlig og tverrfaglig samarbeid mellom rådsområdene er nødvendig for å lykkes
med fylkeskommunens ansvar som folkehelsemyndighet. Avdelingen bruker derfor store ressurser på å
samarbeide med, og bistå andre rådsområder faglig.
I folkehelsearbeidet er det særlig bærekraftsmålene under sosial bærekraft som er sentrale. Sosialt bærekraftige
lokalsamfunn er samfunn som er preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning
og gode nærmiljø. Livskvalitet handler både om materielle levekår og hvordan livet oppleves. Viken mangler
gode data for alle kommuner på dette feltet.
Budsjettposten inneholder videreføring og styrking av folkehelsearbeidet bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Folkehelselab’en - kunnskaps- og utviklingsarbeid
Partnerskap og samarbeid med kommunene og andre aktører
Gode lokalsamfunn og oppvekstmiljøer
Helsefremmende barnehager og skoler
Regionale planer og tverrfaglig arbeid internt
Oversikt over folkehelsen - befolkningsundersøkelser

11.2.3 Kommunale planer
Driftsbudsjettrammen er 19,3 mill. kr i 2021.
Fylkeskommunen har som regional planmyndighet en vesentlig rolle for å bidra til lokal og regional
samfunnsutvikling ved å delta i kommunal samfunns- og arealplanlegging. Avdeling for kommunale planer har en
sentral rolle i å bidra til dette gjennom planveiledning og plansaksbehandling. Kommunene etterspør veiledning
og kompetanse for implementering av FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging og Viken fylkeskommune kan
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her spille en sentral rolle for å få god lokal implementering av bærekraftsmålene. Plansaksbehandlingen er en
oppgave som innebærer tett samordning med fylkeskommunens mange ulike roller, forvaltnings- og
myndighetsoppgaver. Rådsområdet har et samordningsansvar for fylkeskommunens høringsuttalelser til
kommunale planer og til statlig arealplan.
By- og tettstedsutvikling er et virkemiddel for vekst og utvikling i hele fylket og for å skape attraktive og levende
lokalsamfunn. Fylkeskommunen driver nettverk for kompetanseutvikling i kommunene og samarbeid med både
kommuner, forskningsinstitusjoner og næringsaktører m.v. i regionen for å bidra til et godt lokalt arbeid.
Budsjettet inneholder lønns- og driftskostnader til avdelingen samt noe midler til nettverkssamarbeid med
kommunene.

11.2.4 Samfunnsplanlegging
Driftsbudsjettrammen er 25,1 mill. kr i 2021.
Avdelingen har prosessansvar for fylkeskommunens arbeid med regional planlegging. Målet er at regional
planlegging skal bidra til en positiv og bærekraftig utvikling av Viken. De regionale planprosessene må derfor
invitere til samarbeid med alle gode krefter i fylket, og de må organiseres slik at fylkeskommunen bruker
virkemidlene sine på best mulig måte. Det krever god regional samordning utad i fylket og ustrakt samarbeid
internt med alle rådsområdene i fylkeskommunen. I 2020 har det regionale planarbeidet fokusert på
utarbeidelse og ferdigstillelse av regional planstrategi. I 2021 vil hovedfokus være å ta de nyskapende tankene
fra planstrategien inn i det regionale planarbeidet som nå starter opp. Det dreier seg om å bruke
bærekraftsmålene på en ny måte for å nå de langsiktige utviklingsmålene for fylket.
Avdelingen har ansvar for arbeidet med bygdepakker. Arbeidet skjer med involvering og deltakelse fra alle
rådsområdene i fylkeskommunen. Bygdepakkene skal bidra til å styrke distriktene i Viken. Bygdepakkene skal
utvikles i tett samarbeid med kommunene og andre samfunnsaktører.
Regionalt planarbeid skal være kunnskapsbasert. Avdelingen har derfor et eget fagområde for statistikk, analyse
og GIS (geografiske informasjonssystemer). Det skal sørge for godt faktagrunnlag til fylkeskommunenes eget
arbeid, til kommuner og andre aktører i Viken. Avdelingen utvikler og oppdaterer det regionale
kunnskapsgrunnlaget «Vi i Viken». For oppfølging av FNs bærekraftmål og gjennom bærekraftrapporteringen
utvikler avdelingen lokale og regionale indikatorer for FN17. Avdelingens fagressurser på universell utforming og
innbyggermedvirkning er også viktig for å nå målene i det regionale utviklingsarbeidet. Innbyggermedvirkning i
arbeidet med bygdepakker og de nye regionale planene blir vektlagt. Det startes arbeid med en egen strategi for
universell utforming høsten 2020. Den skal legge grunnlag for et vikensamfunn som er mer tilgjengelig for alle.
Innbyggermedvirkning vil være en viktig del av det regionale planarbeidet, samtidig som medvirkning skal
utvikles som fagområde.

11.2.5 Miljø
Driftsbudsjettrammen er 19 mill. kr i 2021.
Fylkeskommunen er en del av miljøforvaltningen gjennom myndighetsoppgaver innen vannforvaltning, vilt- og
innlandsfiskeforvaltning. Fylkeskommunen skal også være en pådriver for en helhetlig og bærekraftig forvaltning
av miljø- og naturressurser i regionen. Miljøavdelingen jobber derfor for å bedre forvaltningen av masser, og for
å forhindre tap av biologisk mangfold. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet må styrkes i «Vi i Viken» og
som grunnlag for naturforvaltningen. For å oppnå en bærekraftig naturforvaltning i fylket, kreves derfor gode,
sektorovergripende nettverk og arenaer med vekt på kompetansebygging, kunnskapsdeling og prosess.
Kunnskap bygges også gjennom deltakelse i og videreføring av gode kunnskaps- og forskningsprosjekter som
Frisk Oslofjord. Internt samarbeid med andre rådsområder, som Samferdsel, Kultur og Næring, skal sikre at
fylkeskommunen også selv reduserer sitt økologiske fotavtrykk. Siden arealbruken er største årsak til tap av
natur og biologisk mangfold, jobber avdelingen sammen med planavdelingene med å utvikle arealregnskap som
verktøy for både fylket og kommunene. Budsjettet skal dekke lønns- og driftskostnader til ansatte, samt tiltak
innenfor følgende temaer:
•
•
•
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Forvaltning av innlandsfisk og innlandsvassdrag
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regionale vannforvaltningsplanene
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•
•
•
•

Bidra til god forvaltning av Oslofjorden og oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden
Miljøsamarbeid med kommunene, statlige etater og andre
Naturrestaurering og biologisk mangfold
Forvaltning av geologiske og mineralske ressurser

11.2.6 Klima
Driftsbudsjettrammen er 33 mill. kr i 2021.
Avdelingen er sentral pådriver og samordner for fylkeskommunens arbeid med omstilling til
lavutslippssamfunnet, både internt i egen organisasjon, og i vikensamfunnet. Avdelingen skal organisere arbeidet
med miljøsertifisering slik at sertifiseringen og arbeidet med tiltaksgjennomføring, som virksomhetene selv er
ansvarlig for, kan gjennomføres effektivt og mest mulig samordnet. Sammen med rådsområde finans og
administrasjon har rådsområdet plan, klima og miljø også ansvar for å utvikle og implementere klimabudsjett.
Både miljøstyring og klimabudsjettarbeidet krever godt samarbeid internt og krever også ressurser fra andre
rådsområder.
Gjennomføring av klimatiltak og omstilling til lavutslippsamfunnet krever at en rekke aktører bidrar og tar sin del
av ansvaret. Fylkeskommunen vil, gjennom å etablere og koordinere samarbeid og partnerskap med andre
samfunnsaktører i Viken, sørge for at vi samler kreftene og jobber sammen. Slik kan vi få mer effektive tiltak og
større gjennomslagskraft i klimaarbeidet. Arbeidet med å opprette Klima Viken, og utvide Klimapartnere og
Klimasmart Landbruk er godt i gang, og vil fortsette i 2021.
I kapitlet om Klimabudsjett er det i tillegg til Klimabudsjett for Viken fylkeskommunes direkte utslipp, også lagt
fram en handlingsplan for 2021. I kapittel om Klimabudsjett omtales tiltak og aktiviteter mer utfyllende. Det er
satt av 10 mill. kr til gjennomføring at tiltak, og i tillegg estimeres det at 8,5 mill. kr gjenstår på Vikens klimafond
pr. 31.12.20. Avdelingen gjennomfører aktiviteter for å bidra til utslippskutt i flere sektorer. Gjennom ulike
prosjekter legges det for eksempel til rette for økt bruk av el, hydrogen og biogass som drivstoff og til økt bruk av
sykkel. Mange av tiltakene har i tillegg ekstern finansiering gjennom prosjektmidler eller spleiselag med andre
aktører.
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12 Samferdsel
Rådsområde samferdsel omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av fylkesveinettet. Rådsområdet har
også ansvaret for drift og utvikling av kollektivtransport og skoleskyss i Viken. Dette ivaretas gjennom Ruter,
Brakar, ØKT (Østfold kollektivtrafikk) og VKT (Viken KollektivTerminaler). Videre har Viken fylkeskommune ansvar
for investeringer i infrastruktur til bruk for kollektivtransporten. Transporttjeneste for funksjonshemmede,
rammeverk for drosjenæringen og bredbånd tilligger også rådsområdet.
Forslaget til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for rådsområdet er basert på opprinnelige vedtatte
planer og føringer fra Akershus, Buskerud og Østfold, samt ny vedtatt politikk for Viken fylkeskommune. Viken
fylkeskommune omfatter tre bypakker/bysamarbeid; Oslopakke 3/Bymiljøavtale for Oslo og Akershus, Bypakke
Nedre Glomma, og Buskerudbysamarbeidet. Gjennom bypakkene tilføres rådsområde samferdsel eksterne
midler i form av bompengeinntekter (gjelder Oslopakke 3 og Bypakke Nedre Glomma), belønningsmidler og
statlige tilskudd, som kommer i tillegg til fylkeskommunens egne midler. Det er gjennom bypakkene fastlagt
føringer for hvordan bompengeinntekter og belønningsmidler kan benyttes, og en sentral føring er at de må
benyttes innen bypakkenes avtaleområde. For Oslopakke 3/Bymiljøavtale for Oslo og Akershus er avtaleområdet
tidligere Akershus fylkeskommune (unntatt Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog) og Oslo kommune, med en
fordelingsnøkkel som innebærer at 40 prosent av midlene skal benyttes til prosjekter og tiltak i tidligere
Akershus. For Bypakke Nedre Glomma er avtaleområdet Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, og for
Buskerudbysamarbeidet er avtaleområdet kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg.
I budsjettforslaget for 2021 er bymiljøavtalen for Oslo og Akershus lagt til grunn. Det er forhandlet fram en
byvekstavtale for Oslo og tidligere Akershus fylkeskommune. Denne avtalen venter på endelig statlig
godkjenning og vil da erstatte gjeldende bymiljøavtale. Samferdselsdepartementet har i brev 08.10.20 opplyst at
byvekstavtalen innen kort tid vil bli behandlet i regjeringen. Tre kommuner i tidligere Akershus (Nordre Follo,
Lillestrøm og Bærum) vil tre inn som nye parter i byvekstavtalen, i tillegg til Oslo kommune og Viken
fylkeskommune.
I årsbudsjettet og økonomiplanen vises og kommenteres de økonomiske rammene for 2021-2024.
Enkeltprosjekter vises og kommenteres i hovedsak i vedlegg.

12.1 Nøkkeltall
12.1.1 Innledning
Viken fylkeskommune har ansvar for 5 504 km fylkesvei (herav 288 km grusvei) og 621 km gang- og sykkelveier,
samt holdeplasser og terminaler. Det samlede transportarbeidet på fylkesveiene er omfattende, noe som også
har konsekvenser bl.a. for trafikkulykker, støy og miljøulemper. Fylkeskommunen organiserer kollektivtilbudet i
Viken. I tillegg bidrar fylkeskommunen til samordning av areal- og transportpolitikken i regionen.
Fylkeskommunen har også en viktig rolle i å teste og ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmodeller innen
infrastruktur og mobilitet. Fylkeskommunen har stor betydning for de samlede mobilitetsløsningene i fylket.
Nøkkeltallene er basert på KOSTRA fra 2019, da Viken-området fortsatt besto av tre fylkeskommuner; Akershus,
Buskerud og Østfold. I 2022-busjettet vil KOSTRA basere seg på Viken fylkeskommune, med uttak av KOSTRA-tall
for 2020.

86

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

12.1.2 Fylkesveier
Tabell 23 Brutto driftsutgifter i kr pr. km fylkesvei

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

2018
351 138
242 427
178 278
202 388

2019
355 192
248 183
181 851
210 034

KOSTRA viser at tidligere Akershus fylkeskommune i 2019 hadde relativt høy kostnad til drift og vedlikehold pr.
km fylkesvei sammenlignet med landsgjennomsnittet (uten Oslo). Høye kostnader til drift og vedlikehold pr. km
fylkesvei kan ses i sammenheng med at tidligere Akershus fylkeskommune var et geografisk lite fylke, med stor
trafikkbelastning og tilhørende slitasje på veiene, noe som medfører behov for mer vedlikehold. Tidligere
Buskerud og Østfold fylkeskommuners utgiftsnivå lå omtrent som for landet uten Oslo.
Figur 11 Kart som viser trafikkmengde (årsdøgntrafikk) på fylkesveier i Viken (NVDB 2020)

12.1.3 Kollektivtrafikk
Tabell 24 Årlige reiser pr. 1000 innbyggere, bilruter

Årlige reiser pr. 1000 innbyggere, bussruter
Akershus
Buskerud
Østfold
Landet uten Oslo
Kilde: KOSTRA
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2015
82 546
40 381
26 166
55 835

2016
89 000
41 094
26 118
57 367

2017
96 649
42 338
26 246
61 522

2018
99 230
43 049
32 272
63 156

2019
101 515
44 052
33 584
64 638

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Tabellen viser årlige bussreiser pr. 1000 innbyggere. Vikenbeboerne reiste mer med buss i 2019 enn året før.
Veksten i reiser med buss var på 2,6 prosent. Kostnader til kollektivtransport finansieres med billettinntekter,
fylkeskommunale midler, belønningsmidler og bompenger gjennom Oslopakke 3.
Tabell 25 Netto driftsutgifter til kollektivtransport pr. reise

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

2015
18
31
39
27

2016
17
34
39
27

2017
16
30
41
26

2018
15
34
36
27

2019
15
35
39
26

12.2 Mål og resultatkrav
12.2.1 Samfunnsmål og strategier
Samferdselsstrategi 2022-2033 for Viken fylkeskommune behandles i fylkestinget høsten 2020. Det er en
temastrategi som samler og samordner de gjeldende overordnede føringene for bruk av fylkeskommunens egne
virkemidler. Formålet er å legge grunnlaget for at prioriteringer for fylkesvei, kollektivtransport og
samferdselsoppgaver, herunder også bruk av fylkeskommunens fagressurser, bidrar til å nå Vikens overordnede
mål.
Samferdselsstrategien identifiserer følgende samfunnsmål og hovedstrategier:
Samfunnsmål:
•
•
•

Effektiv og miljøvennlig bruk av areal og infrastruktur
Mobilitetsløsninger som er funksjonelle, enkle og sikre å bruke for alle trafikanter og kjøretøygrupper
Gode bomiljøer og attraktive omgivelser

Hovedstrategier:
•
•
•

Vektlegge Vikensamfunnets langsiktige utviklingsmål innen oppfølging av drift, investering og
arbeidsoppdrag
Rett innsats på rett sted
Mer mobilitet for pengene

Regional planstrategi utgjør overbygningen i Viken fylkeskommunes plansystem. Denne strategien skal
behandles av fylkestinget innen utgangen av 2020. Fylkesrådet har prioritert 16 mål fra innsatsområdene i
Regional planstrategi. Nedenfor følger de målene som er relevant for rådsområde samferdsel, med tilhørende
resultatkrav.
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3 I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne
Resultatkrav:
•
•
•
•

Utvikle et felles billettsystem for hele Oslo og Viken. Utredningen skal være ferdig i 2021.
Utrede muligheten for redusert pris på periodebillett for ungdom og studenter.
Utrede ny organisering av kollektivtrafikken i Viken.
Ny ordning for transporttjenesten for mennesker med funksjonsnedsettelser iverksettes 2021. Utrede
samordning av TT-ordningen og annen kollektivtransport.

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1 I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig
utvikling
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Resultatkrav:
•

Videreføre etablerte forsøk med bruk av autonome busser i kollektivtrafikken videreføres, og om mulig
utvides

Mål 2.4 I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et
inkluderende og rettferdig arbeidsliv
Resultatkrav:
•

Anbudsregime for våre drifts-, vedlikeholds- og byggekontrakter legger til rette for et inkluderende og
rettferdig arbeidsliv.

Mål 2.7 I Viken har næringslivet god tilgang til digital infrastruktur
Resultatkrav:
•

Bidra til et godt utviklet fibernett i hele Viken

Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Mål 3.3 I Viken tar vi vare på naturen slik at vi unngår tap av biologisk mangfold på land og i vann. I Viken tar vi
vare på natur slik at det biologiske mangfoldet på land og i vann styrkes
Resultatkrav:
•

Begrense naturinngrep ved nyanlegg og drifte veiene på en miljøvennlig måte, samt legge til rette for
biologisk mangfold langs våre veier

Mål 3.5 I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold,
rekreasjon eller karbonlagring
Resultatkrav:
•

Videreføre arbeidet med å stille miljøkrav i kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1 Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas
opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende
måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030
Resultatkrav:
•
•

Kollektivselskapene legger om kjøretøyparken til større grad av nullutslippskjøretøy
Det stilles miljøkrav i drifts- vedlikeholds- og utbyggingskontrakter som bidrar til å redusere
klimagassutslipp

Mål 4.3 I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av
kollektivtransport, sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff
Resultatkrav:
•
•
•
•

Viken deltar aktivt i arbeidet med bypakkene for å kutte utslipp, gi bedre luft, kutte i antall biler i
bysentrum, styrke kollektiv- og sykkeltilbudet.
Legger til rette for økt sykkel og gange gjennom bygging av gang- og sykkelveier og merking av sykkelfelt
Det utarbeides en helhetlig transportanalyse som kartlegger mulighetene for å løse trafikkutfordringene
rundt Oslofjorden med andre, nye tiltak enn veibygging.
Utslippsfri hurtigbåt på Oslofjorden innen 2024

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1 Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer
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Resultatkrav:
•
•

Videreføre etablerte forsøk med tilkallingsløsninger for kollektivtrafikken i distriktene
Tilrettelegge kollektivtilbudet til det beste for innbyggerne

Mål 5.3 Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart
Resultatkrav:
•
•
•

Etablere partnerskap med kommunene om trafikksikkerhet i 2021
Mobilitetsløsningene tilpasses lokale utfordringer
Utrede muligheter og konsekvenser av ny drosjeregulering

Mål 5.11 I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser
forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser
Resultatkrav:
•
•
•
•

Strategi for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene skal utarbeides i 2021
Stoppe den negative utviklingen i vedlikeholdsetterslepet i 2021
Ivareta god drift av fylkesveinettet gjennom driftskontraktene
Følge opp beredskapsansvaret innenfor vei og transport

12.2.2 Vedtatte planer og strategier
Budsjettforslaget legger følgende vedtatte planer og strategier til grunn for prioriteringer:
Regionale planer og planstrategi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune (desember 2015). Regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus.
Akershus fylkeskommune (oktober 2016). Regional plan for masseforvaltning i Akershus.
Akershus fylkeskommune (desember 2018). Regional plan for handel, service og senterstruktur.
Akershus fylkeskommune (juni 2018). Regional plan for klima og energi i Akershus.
Buskerud fylkeskommune (juni 2012). Kollektivtransportplan Buskerud. Utvikling mot 2030.
Buskerud fylkeskommune (februar 2013). Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23.
Buskerud fylkeskommune (2017). Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035.
Viken fylkeskommune (juni 2020). Veien til et bærekraftig Viken. Regional planstrategi 2020-2024.
Høringsutkast 25. juni 2020.
Østfold fylkeskommune (juni 2018). Fylkesplan for Østfold. Østfold mot 2050.
Østfold fylkeskommune (juni 2018). Regional transportplan for Østfold mot 2050.
Østfold fylkeskommune (november 2019). Regional plan. Klima og energi. 2019 - 2030.
Øvrige regionale planer: [https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/regionaleplaner/]

Sektorplaner, temastrategier og avtaler
•
•
•
•
•
•
•
•

90

Akershus fylkeskommune (desember 2014). Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo.
Akershus fylkeskommune (mars 2015). Samferdselsplan for Akershus 2016-2025. Mål og strategier.
Akershus fylkeskommune (juni 2015). Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2030. Sykkel det naturlige valget.
Akershus fylkeskommune (2018). Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022.
Buskerud fylkeskommune (juni 2016). Aktualisert fylkesveistrategi 2014-2023.
Bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten 2017-2023. Januar 2017.
Bypakke Nedre Glomma (2016). Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma
2016-2021.
Miljøløftet Moss (april 2020). Samarbeidsavtale for Miljøløftet Moss 2019-2024.

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

•

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (juni 2016). Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036
Effektiv, sikker og miljøvennlig transport for en region i vekst.

Øvrige strategier og handlingsprogram fra de tidligere fylkeskommunene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019-2022
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus
Sykkelstrategi for Akershus 2015-2030
Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo
Trygging av skoleveger i Akershus – grunnlag for prioritering (FT-sak 92/18)
Strategisk plan for Buskerud fylkeskommune 2030
Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021
Strategi for trafikksikkerhet (2014 - 23) med handlingsprogram
Regional transportplan med handlingsplan for fylkesveier og kollektivtrafikk
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2019-22
Handlingsplan for klima og energi 2014-17

12.3 Driftsbudsjett
Tabell 26 Driftsbudsjett samferdsel
Samferdsel
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør samferdsel
Mobilitet og samfunn

Budsjett
2020

Utbygging
Drift og vedlikehold

2023

2024

139 450

2 780

2 780

2 780

2 780

1 925 963

1 922 715

1 923 775

1 923 775

0

23 810

23 810

23 810

23 810

197 648

232 532

233 996

233 996

233 996

35 200

48 651

48 650

48 649

48 649

1 093 854

1 139 476

1 135 818

1 134 758

1 134 758

0

0

-57 115

-83 726

-84 003

4 358 208

3 373 212

3 310 654

3 284 042

3 283 765

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum samferdsel

2022

2 892 056

Fagavdeling
Samferdselsplanlegging og forvaltning

Økonomiplan
2021

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
Reelt lønnsbudsjett på rådsområde samferdsel ligger høyere fordi deler av dette blir finansiert med timeføring som belastes investeringsprosjekter.

Tabell 27 Ramme fylkesveier og kollektivtransport
Samferdsel (1000 kr)

2021

2022

2023

2024

Fylkesvei
Kollektivtransport
Lønn og drift rådsområde

1 122 048
2 047 825
203 339

1 118 389
2 046 041
203 338

1 117 329
2 047 101
203 339

1 117 329
2 047 101
203 339

Sum

3 373 212

3 367 769

3 367 768

3 367 768

109 700
22 800
41 200
482 000
27 323

83 000
1 000
41 200
456 000
27 323

83 000
9 000
41 200
463 000
27 323

0
0
41 200
442 000
27 323

Sum eksterne midler
683 023
608 523
623 523
a) Belønningsmidler til Ruter, Brakar og ØKT
b) Belønningsmidler disponert av Viken. Bymiljøavtalen avsluttes i 2023. Det er så langt ikke vedtatt forlengelse.
c) Tilskudd til reduksjon av billettpriser til Brakar og ØKT
d) Inngår i sum rådsområde

510 523

Belønningsmidler a)
Andre belønningsmidler b)
Tilskudd til reduksjon av billettpriser c)
Oslopakke 3 midler
Midler fra staten d)

12.3.1 Hovedprioriteringer i budsjettet
Driftsbudsjettet for rådsområde Samferdsel omfatter drift av fylkesvei og drift av kollektivtransporten. I tillegg
kommer intern drift av rådsområdet. Forslag til netto driftsbudsjett for rådsområde Samferdsel for 2021 er
3 373,2 mill. kr. Av dette går 1 122 mill. kr til drift av fylkesvei og 2 047,8 mill. kr til drift av
kollektivtransporttilbudet.
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Samlet brutto driftsbudsjett for rådsområde samferdsel, dvs. inkludert bruken av bompenger og
belønningsmidler fra staten i bypakkene, vil være på 4 056 mill. kr.
Fylkesrådet prioriterer arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Midler på investeringsbudsjettet til
forsterkning og oppgradering av veinettet vil sammen med midler på driftsbudsjettet stoppe den negative
utviklingen av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet.
Rammen i budsjettforslaget for drift kollektiv skal sikre videreføring av produksjonen i regi av kollektivselskapene
Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk i 2021.
Det foreslåtte driftsbudsjettet representerer i hovedtrekk en videreføring av rammene fra 2020.

12.3.2 Drift av fylkesveier
Driftsbudsjettet for fylkesveiene omfatter både drift og vedlikehold av fylkesveinettet i Viken. Drift er de løpende
oppgavene som sikrer at veiene er farbare og trygge, herunder brøyting og strøing. Vedlikehold er nødvendige
oppgaver for å opprettholde standarden og verdien på veiinfrastrukturen.
Tabell 28 Ramme drift og vedlikehold fylkesvei
Ramme drift og vedlikehold fylkesvei (1000 kr):

Ramme drift fylkesvei a)
Ramme vedlikehold fylkesvei
Sum
Øvrige tiltak fylkesvei b)
Sum inkl ekstern finansiering

2021

749 110
372 938
1 122 048
22 800
1 144 848

2022

749 104
369 285
1 118 389
1 000
1 119 389

2023

749 104
368 226
1 117 329
9 000
1 126 329

2024

749 104
368 226
1 117 329
1 117 329

Total budsjettramme til drift- og vedlikehold av fylkesveinettet i Viken er for 2021 foreslått satt til 1 122 mill. kr. I
tillegg til fylkeskommunale midler omfatter rammen også 22,8 mill. kr til belønningsmidler. Budsjettforslaget
representerer i hovedsak en videreføring av rammene for 2021.

12.3.3 Budsjettdisponeringer og utfordringer
Rammen for drift av fylkesveinettet er foreslått til 749,1 mill. kr. Av dette utgjør faste driftskontrakter den klart
største posten med 686 mill. kr. Driftskontraktene representerer i hovedsak en bundet utgift i
kontraktsperioden. Driftskontraktene og noen av vedlikeholdskontraktene er flerårige og omfatter både riks- og
fylkesveier. Viken jobber videre med å fornye kontraktsporteføljen, og vil på sikt kun ha driftskontrakter for
fylkesveier.
De faste kontraktene omfatter i hovedsak rutinemessig driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på
veinettet. Kontraktene omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap med
hensyn til vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til
publikum og andre oppgaver som er nødvendig for drift og vedlikehold av veinettet.
Standard for drift og vedlikehold som har vært lagt til grunn for Vikens driftskontrakter er Statens vegvesen sin
håndbok R610. Håndboken angir krav til funksjon og tilstand for objekter og krav til utførelse av drift og
vedlikehold. Viken fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en ny strategi for driftskontrakter for Viken. Denne
planlegges lagt fram for politisk behandling våren 2021. Parallelt utarbeides også en plan for å redusere
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene med sikte på politisk behandling i løpet av 2021. Resultatet av dette
arbeidet vil innarbeides i Handlingsprogram for samferdsel (2022-2025).
Viken fylkeskommune har hatt fokus på å ta vare på veikapitalen og redusere vedlikeholdsetterslepet på
fylkesveiene. Den foreslåtte rammen til veivedlikehold på 372,9 mill. kr innebærer at poster som bruvedlikehold,
veimerking og midler til dekkelegging videreføres på om lag samme nivå i 2021 sammenlignet med 2020.
Rammene forventes, sammen med planlagte utbedringsprosjekter over investeringsbudsjettet, å stoppe den
negative utviklingen av vedlikeholdsetterslepet i 2021.
Forslaget til driftsbudsjett er tilpasset kostnadsnivået i driftskontraktene. Det er økte kostnader for
driftskontraktene som er inngått i 2019 og 2020 og forventede økte kostnader ved fornyelse av kontrakter. Dette
skyldes i hovedsak høyere miljøkrav i nye kontrakter, samt generell kostnadsøkning i markedet. De foreslåtte
rammene tar høyde for forventet kostnadsøkning og skal sikre at fylkesveinettet blir driftet på en forsvarlig måte
i 2021. Kostnadsøkningen hentes inn gjennom tilsvarende reduksjon i rammen for vedlikehold. Innen vedlikehold
prioriteres tiltak for å øke levetiden på asfaltdekkene og redusere etterslepet på fylkesvei.
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Viken vektlegger geografisk tilpasning av tiltak. Behov og utfordringer er forskjellige på ulike veistrekninger og i
ulike deler av fylket, og type tiltak må derfor tilpasses.

12.3.4 Trafikksikkerhet
Nullvisjonen er førende for trafikksikkerhetsarbeidet. Ulykkesstatistikken viser at svært mange blir drept og hardt
skadd på veiene i Viken, og aller flest på fylkesveinettet. Utforkjøringsulykker er den største utfordringen på
fylkesveinettet, og er et viktig satsingsområde sammen med tiltak rettet mot gående og syklende.
Driftsbudsjettet for fylkesveiene omfatter også midler til holdningsskapende arbeid og andre ikke-fysiske
trafikksikkerhetstiltak. Dette er midler som vil bli disponert i ny samarbeidsmodell for partnerskap i
trafikksikkerhetsarbeidet med kommuneregionene i Viken. I tillegg avsettes 35 mill. kr i investeringsbudsjettet i
2021 til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveinettet.

12.3.5 Driftsbudsjett kollektivtransport
Driftsbudsjettet for kollektivtransport i Viken omfatter driften av det ordinære kollektivtilbudet, skoleskyss, samt
TT-transport.
Kollektivtransporten i Viken vil i 2021 være ulikt organisert i de ulike delene av fylkeskommunen. Brakar og
Ruter, med ansvar for kollektivtilbudet i henholdsvis Buskerud og i Akershus, er begge organisert som
aksjeselskap, mens Østfold Kollektivtransport (ØKT) er organisert som en del av rådsområde samferdsel. Viken
fylkeskommune har vedtatt at nåværende organisering skal til vurdering og arbeidet med en utredning av dette
er startet sammen med Oslo kommune.
Viken KollektivTerminaler FKF (VKT), med ansvar for kollektivterminalene og drift av holdeplasser i tidligere
Akershus, er organisert som fylkeskommunalt foretak.
Tabell 29 Ramme drift kollektiv
Ramme drift kollektiv (1000 kr):

Ramme Ruter inkludert skoleskysskort
Ramme Brakar inkludert ferje
Ramme ØKT
TT- transport
Ramme VKT a)
Sum
a) Netto tall etter leieinntekter.

2021

1 071 028
462 101
392 667
83 977
38 052
2 047 825

2022

1 068 991
461 222
391 921
83 976
39 932
2 046 041

2023

1 068 991
461 222
391 921
83 976
40 991
2 047 101

2024

1 068 991
461 222
391 921
83 976
40 991
2 047 101

Det foreslås en samlet ramme for fylkeskommunalt tilskudd til kollektiv drift i Viken for 2021 på 2 047,8 mill. kr.
Dette tallet inkluderer TT-transport. For Ruter foreslås en ramme på 1 071 mill. kr. Denne rammen omfatter
ordinært driftstilskudd til Ruter samt kjøp av skoleskysskort til elever i videregående skole. Forslag til
driftstilskudd til Brakar er 462,1 mill. kr, og for Østfold Kollektivtrafikk foreslås et tilskudd på 392,7 mill. kr.
Ordinært driftstilskudd til Viken kollektivterminaler er for 2021 foreslått til 38,1 mill. kr (se egen budsjettomtale
av VKT i kapittel 17.4 Fylkeskommunale energiselskaper og foretak). Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk
finansieres i tillegg med belønningsmidler. Ruter mottar også bompenger til finansiering av driften av
kollektivtransporten.
Covid-19-pandemien har ført til stor usikkerhet om framtidig trafikkutvikling for kollektivselskapene. Så langt har
staten kompensert for de tapte billettinntektene som følge av lavere reisevolum. I statsbudsjettet for 2021
legger regjeringen opp til å kunne støtte fylkeskommunene med midler ved behov også i 2021. Regjeringen
foreslår at 1 250 mill. kr fordeles til fylkeskommunene for å dekke tap i den fylkeskommunale
kollektivtransporten under koronapandemien. Ordningen er innrettet med varighet på et halvt år inn i 2021.
Vi forventer at på det tidspunktet smitterestriksjonene og statlig kompensasjon for tapte billettinntekter
opphører, vil det bli utfordrende å drive kollektivtransporten uten endring i enten dagens rammer, dagens priser
eller dagens rutetilbud, eventuelt en kombinasjon av disse.
De foreslåtte budsjettrammene for kollektivselskapene for 2021 innebærer i hovedsak en videreføring fra 2020
for å opprettholde nivået på produksjon av kollektivtransport. Fylkesrådet vil følge utviklingen videre og løpende
vurdere konsekvensene Covid-19-pandemien har for kollektivselskapene.
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12.3.5.1 Budsjettdisponeringer Ruter
Tabell 30 Ramme drift Ruter
Ruter (1000 kr):

2021

Rammetilskudd a)
1 071 028
Belønningsmidler b)
68 000
Oslopakke 3 midler c)
482 000
Sum
1 621 028
a) Kjøp av skoleskysskort utgjør 112,5 mill. kr
b) Bymiljøavtalen avsluttes i 2023. Det er så langt ikke vedtatt forlengelse.
c) Inkludert midlertidig omdisponering

2022

1 068 991
68 000
456 000
1 592 991

2023

1 068 991
68 000
463 000
1 599 991

2024

1 068 991
0
442 000
1 510 991

Ruters ramme til drift på 1 621 mill. kr omfatter ordinært driftstilskudd til Ruter, kjøp av skoleskysskort til elever i
videregående skole, samt bompenger (482 mill. kr inkludert tilbakeføring av 44 mill. kr som har vært midlertidig
omdisponert til Oslo) og belønningsmidler (68 mill. kr). Rammen skal, sammen med billettinntekter, finansiere
utgifter knyttet til drift og utvikling av kollektivtilbudet samt utgifter til skoleskyss.
12.3.5.2 Budsjettdisponeringer Brakar
Tabell 31 Ramme drift Brakar
Brakar (1000 kr):

Rammetilskudd
Belønningsmidler
Tilskudd til reduksjon av billettpriser
Sum

2021

462 101
25 600
20 600
508 301

2022

462 096
0
20 600
482 696

2023

462 096
0
20 600
482 696

2024

462 096
0
20 600
482 696

Brakars ansvar omfatter kollektivtransport basert på buss, samt skoleskyss. Rammen til Brakar er på 508,3 mill.
kr. I tillegg til 462,1 mill. kr i ordinært tilskudd får Brakar tilført belønningsmidler på 25,6 mill. kr i 2021 samt
belønningsmidler til reduksjon av billettpriser til Buskerudbyen på 20,6 mill. kr. Rammen skal, sammen med
billettinntekter, finansiere utgifter knyttet til drift og utvikling av kollektivtilbudet samt utgifter til skoleskyss.
12.3.5.3 Budsjettdisponeringer Østfold kollektivtrafikk
Tabell 32 Ramme drift ØKT
ØKT (1000 kr):

Rammetilskudd
Belønningsmidler
Tilskudd til reduksjon av billettpriser
Sum

2021

392 667
16 100
20 600
429 367

2022

387 556
15 000
20 600
423 156

2023

387 556
15 000
20 600
423 156

2024

387 556
0
20 600
408 156

Østfold kollektivtransport (ØKT) har ansvar for rutetilbud med buss og båt samt skoleskyss. Rammen til ØKT er på
429,4 mill. kr i 2021. I tillegg til ordinært tilskudd på 392,7 mill. kr får ØKT tilført belønningsmidler på 16,1 mill. kr
i 2021, og 15 mill. kr hvert av årene 2022 og 2023. I tillegg mottas belønningsmidler til reduksjon av billettpriser i
Nedre Glomma på 20,6 mill. kr i 2021.
Det er gjennomført utredninger av kollektivtilbudet i Østfold, og utviklingen av rutetilbudet gjennomføres i faser.
Andre fase, som omfatter nytt rutetilbud i Moss/Rygge, ble gjennomført i 2019. Siste fase vil være Halden og
Indre Østfold, som etter planen skal startes opp i januar 2021. Konsekvensene av en omlegging av tilbudet er
svært usikkert både for produksjonen, passasjerantall og billettinntekter. For 2021 vil ØKT ha anbudsprosesser
for nye avtaler for tilrettelagt skoleskyss og bestillingstrafikk i Nedre Glomma, Indre Østfold og Moss. Det skal
etter planen utlyses nye driftsavtaler for buss i Halden og Nedre Glomma samt ny driftsavtale for båt og
fergedrift på Hvaler. Det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser disse nye kontraktene vil ha for ØKT.
Følgende forutsetninger legges til grunn for å kunne opprettholde dagens produksjon på gitt ramme:
•
•

Prisen på enkeltbilletter i app økes fra kr 30,- til kr 40,- fra 01.01.2021.
ØKT går over fra biodiesel til diesel som medfører en kostnadsbesparelse på 3 mill. kr

12.3.5.4 Skoleskyss
Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for å ivareta retten til gratis skoleskyss. Kollektivselskapene har fått
delegert ansvar for organisering og gjennomføring av skoleskyssen. Skoleskyssordningen omfatter rutebuss,
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skolebuss og spesialtransport for elever med særlige behov eller manglende kollektivdekning. Skolebussene er
normalt åpne for alle og noen steder er dette det eneste busstilbudet som finnes.
Viken fylkeskommune har ansvar for å tilby skoleskyss for om lag 34 000 elever med rett til skyss etter
opplæringsloven. I tillegg organiserer fylkeskommunen skyss for elever ved om lag 400 barne- og ungdomsskoler
i fylket. I Buskerud er det fritak fra opplæringslovens krav om skoleskyss for elever i videregående skole i de mest
befolkningsrike kommunene. Dette skyldes god kollektivdekning og et ungdomskort til under 50 pst. av
voksenpris.
Skoleskyssen finansieres gjennom det ordinære tilskuddet til kollektivselskapene, samt gjennom kommunene og
fylkeskommunens kjøp av skoleskysskort. Vikens kostnader til spesialskyss er for 2021 estimert til noe over 440
mill. kr.
12.3.5.5 TT-transport
TT-ordningen er en del av fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport, og er et tilskudd til transport for
innbyggere som på grunn av varig funksjonsnedsettelse ikke kan reise kollektivt. Tilskuddet benyttes til dør-tildør transport med drosje. Ny forskrift for TT-transporten legges fram for politisk behandling høsten 2020. Samlet
ramme for Viken 2021 er foreslått satt til 84 mill. kr.
12.3.5.6 Nasjonal TT-ordning
En utvidet nasjonal TT-ordning kommer i tillegg til den fylkeskommunale TT-ordningen og skal øke tilskuddet til
transport for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik at disse får et
tilbud om 200 enkeltreiser pr. år. I 2020 fikk Østfold 20,6 mill. kr og tidligere Buskerud, med unntak av Drammen
og Ringerike, 13 mill. kr. Totalt er det ni fylker i ordningen, og regjeringen har et mål om at alle fylkene skal bli en
del av ordningen. Derfor er det sannsynlig at ordningene videreføres i 2021. Dette er statlige tilskudd øremerket
ordningen.
12.3.5.7 Endringer i kollektivprisene
Ruter og Brakar har en mulighet til å øke billettprisene med 2,7 pst tilsvarende den kommunale pris- og
lønnsdeflatoren. Fylkesrådet legger til grunn at ØKT øker prisene tilsvarende.
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i revidert Oslopakke 3-avtale bestemt at kollektivbrukene skal
bidra til finansieringen av de store investeringsprosjektene (herunder Fornebubanen) ved at det gjennom økte
priser skal hente inn 164 mill. (2020-kr) ekstra i året. Halve denne prisøkningen ble gjennomført i 2018, den
resterende var i utgangspunktet planlagt gjennomført i slutten av januar 2020. I styringsgruppa for Oslopakke 3
er det nå enighet om at den siste halvparten av kollektivbrukernes bidrag skal håndteres ved omdisponeringer
innen Oslopakke 3 og ekstern finansiering med ambisjon om at en eventuell videre prisøkning i Ruter ut over KPI
kan utsettes til Oslopakke 3-avtalen reforhandles i 2022.
12.3.5.8 Kollektivtrafikk – ekstern finansiering fra bypakker
Det budsjetteres med totalt 567,8 mill. kr knyttet til ekstern finansiering av drift av kollektivtrafikken i Viken.
Midlene kommer fra Oslopakke 3 (bompenger) og belønningsmidler fra staten gjennom bymiljøavtalen for Oslo
og Akershus, Bypakke Nedre Glomma og Buskerudbysamarbeidet.
Bompenger
Gjennom handlingsprogrammet for Oslopakke 3 er det vedtatt å bevilge 438 mill. kr til drift og småinvesteringer i
kollektivtrafikken i Akershus i 2021. I tillegg tilbakeføres 44 mill. kr. av tidligere omdisponerte driftsmidler fra
Oslo. Bakgrunnen for dette er at Ruter ut fra behovsvurderinger siden 2008 har foretatt midlertidige
omdisponeringer av driftsmidler fra Oslopakke 3 mellom Akershus og Oslo. Samlet beløp midlertidig
omdisponert fra Akershus til Oslo vil pr 31.12.2021 være 299 mill. kr. Langtidsprogrammet for Oslopakke 3
forutsetter at omdisponerte midler er tilbakeført ved utgangen av 2036.
Belønningsmidler
Bymiljøavtalen for Oslo og Akershus omfatter statlige belønningsmidler til bl.a. tilbudsstyrking og
infrastrukturtiltak. I henhold til bymiljøavtalen skal Oslo og Akershus motta 280 mill. kr pr. år i belønningsmidler
fram til 2023. I økonomiplanen er det budsjettert med utgangspunkt i at Viken skal disponere 112 mill. kr pr. år

95

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

til tiltak i Akershus. Disponering av beløpene omtales i handlingsprogrammet for samferdsel. I 2021 legges det til
grunn at 68 mill. kr disponeres av Ruter til kollektiv drift.
Det er også inngått avtaler med staten om belønningsmidler til Buskerudbysamarbeidet (til 2021) og til Bypakke
Nedre Glomma (til 2023). Avtalen for Buskerudbysamarbeidet har en ramme på 82,6 mill. kr for 2021, og det lagt
til grunn at 25,6 mill. kr av dette skal benyttes til forsterket rutetilbud. Avtalen med Bypakke Nedre Glomma har
en ramme på 55 mill. kr for 2021, og det lagt til grunn at 16,1 mill. kr av dette disponeres av ØKT til kollektiv drift
i 2021. Begge bypakkene mottar i tillegg også fra staten 20 mill. kr til reduserte billettpriser.
For både Oslopakke 3, Buskerudbysamarbeidet og Bypakke Nedre Glomma gjelder at prioriteringen av
belønningsmidler må godkjennes i bypakkenes styringsorganer.
12.3.5.9 Kollektivtransport og klimaeffekt
Kollektivtransporten er et sentralt virkemiddel for å redusere klimautslippene fra samferdselssektoren i Viken.
Tidligere har økt kollektivtransport kunne ført til økte utslipp, men etter hvert som fossile drivstoff fases ut blir
klimanytten stadig bedre. Dette vil på kort sikt medføre økte kostnader, men vi ser allerede i dag eksempler på at
fossilfrie alternativer utgjør et økonomisk konkurransedyktig alternativ.
Kollektivtransporten i Viken er på vei til å bli fossilfri. Ruter har pr. første halvår i 2020 en andel på 73 prosent
fossilfri kollektivtransport, og satser på å nå målet om å bli helt fossilfri innen utgangen av 2020. ØKT har en
andel fossilfri kollektivdrift på 80 prosent, og gjennom inngåelse av nye kontrakter i 2021-2023 har man som mål
om å nå 100 prosent innen få år. Av bussene i Brakar kjørte 93 prosent fossilfritt fram til 1. juli 2020. Regjeringen
endret i 2020 veibruksavgiften, som innebærer at biodiesel ikke lenger er avgiftsfritt. Dette ville gitt Brakar en
økt drivstoffkostnad i 2021 på om lag 18 mill. kr. For ØKT ville avgiften gitt en økt kostnad på 3 mill. kr. Brakar og
ØKT vil derfor bruke ordinær diesel i driftsåret 2021 der de tidligere benyttet biodiesel.
Ruter har vedtatt et mål om at kollektivtransporten skal være utslippsfri i 2028. Akershus fylkeskommune har
vedtatt at biogass skal prioriteres der el og hydrogen ikke er aktuelt. Pr. første halvår 2020 er andelen utslippsfri
på 41 prosent, for utslippsfri buss er andelen 7,4 prosent. Ifølge Brakars miljøstrategiske prioriteringer skal
utslippsfri kollektivtrafikk oppnås innen 2025, men dette forutsetter økt tilskudd. Andelen utslippsfri er i Brakar
på 9 prosent. I Østfold er det stor lokal produksjon av bærekraftig biogass, og det er derfor ingen målsetting å
legge om til utslippsfri drivstoff.

12.3.6 Internt driftsbudsjett for rådsområde Samferdsel
Internt driftsbudsjett for rådsområde Samferdsel omfatter lønn og drift av rådsområdets fem avdelinger.
Rådsområdet vil i 2021 arbeide videre med å sikre og å utvikle nødvendig kapasitet og kompetanse for å ivareta
forvaltning av samferdselsområdet på en god måte.
12.3.6.1 Lønnsbudsjett for rådsområde Samferdsel
Over driftsbudsjettet utgjør lønnsmidlene 188,1 mill. kr. I tillegg vil en andel av rådsområdets
investeringsbudsjett knyttet til planleggings- og utbyggingsoppgaver m.m. utføres av fylkeskommunens egne
ansatte. Disse finansieres over investeringsbudsjettet.
En vesentlig del av årsverkene på rådsområde Samferdsel blir finansiert ved at personalkostnader og overhead
etc. for ansatte som jobber på investeringsprosjekter blir belastet investeringsbudsjettet. Dette omfatter arbeid
med planlegging og utbyggingsprosjekter. I tråd med god kommunal regnskapsskikk vil disse kostnadene bli
belastet det enkelte prosjekt og inngå i prosjektets totalkostnader.
12.3.6.2 Overordnet planlegging og utvikling
Driftsbudsjettet for rådsområdet inneholder 15,2 mill. kr i 2021 satt av til overordnet planlegging og utvikling.
Overordnet planlegging omfatter FOU-prosjekter, utredninger og analyser for å øke det samlede
kunnskapsgrunnlaget og kompetansen innen samferdsel, infrastruktur, bærekraft og digitale tjenester. Mye av
dette arbeidet skjer i samarbeid med andre aktører, som TØI og kommunene. Midlene skal også dekke
medlemskapsavgifter og deltakelse i arenaer som er viktige innenfor rådsområdets samlede virksomhet. Midler
til forvaltning av fiskerihavner ligger også her.
12.3.6.3 Finansiering av bussanlegg og sjåførfasiliteter
Viken fylkeskommune eier Kjul Bussanlegg og Leiraveien Bussanlegg AS. I tillegg er det vedtatt investeringer
sjåførfasiliteter Romerike og Vest. Sjåførfasiliteter i Follo og bussanlegg på Lørenskog er under planlegging.
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Fylkestinget har lagt til grunn at prosjektene skal finansieres med bruk av kostandsdekkende leie. Leieinntektene
skal dekke fylkeskommunens kostnader til drift og vedlikehold av anleggene, samt finansiering av kjøp av
bussanleggene og investeringene som er utført. Infrastrukturfond samferdsel benyttes til midlertidig finansiering
av investering og større vedlikeholdsprosjekter i henhold til tidligere fylkestingsvedtak i Akershus.
I 2021 vil det samlet innbetales kostnadsdekkende husleie fra Ruter til Viken på henholdsvis 17,6 mill. kr og 11,7
mill. kr til dekning av drift av bussanleggene og ferdigstilte sjåførfasiliteter. Til finansiering av drift av anleggene
overføres 10,7 mill. kr til Viken KollektivTerminaler og ytterligere 6,9 mill. kr til vedlikehold av anlegget på
Leiraveien. I tillegg finansierer Viken fylkeskommune 14,1 mill. kr til oppgradering av anlegget på Leiraveien.
Dette finansieres midlertidig gjennom bruk av infrastrukturfond investering, deretter tilbakeføres fondet
tilsvarende midler fra kostnadsdekkende husleie som fylkeskommunen mottar fra Ruter over de påfølgende år.
Infrastrukturfondene omtales nærmere i kapittel 16 investering, finansiering og fond.

97

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

12.4 Investeringsbudsjett
Tabell 33 Investeringsbudsjett samferdsel

Det foreslås å avsette 7,8 milliarder kr til samferdselstiltak i økonomiplanperioden, hvorav 0,6 milliarder kr er
rebudsjetteringer fra tidligere år.

12.4.1 Investeringsbudsjett fylkesveier
Investeringsbudsjettet for fylkesvei omfatter alle investeringstiltak på fylkesveinettet i Viken, herunder også
kollektivframkommelighetstiltak og gang- og sykkeltiltak. Samlet ramme for investeringstiltak bygger på de tre
tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskeruds handlingsprogram for samferdsel. Budsjettåret 2021 er siste
året i handlingsprogrammene og det vil bli utarbeidet nytt felles handlingsprogram (2022-2025) for Viken
fylkeskommune i løpet av 2021. Fordelingen på tiltakstyper kan bli endret som følge av dette arbeidet.
Av investeringstabellen framkommer forslag til total avsetning til investeringer på fylkesvei i
økonomiplanperioden inkludert rebudsjetteringer. Det foreslås å avsette 1,4 milliarder kr i 2021 og 1,1 milliarder
kr per år i henholdsvis 2022, 2023 og 2024.
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Det er i årets budsjett en satsing for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Tiltakene omfatter
utbedring på vei og veielementer, hvis hovedmål er å bevare veistandarden. I vedlegg finnes en nærmere
spesifisering av investeringsprosjektene knyttet til fylkesvei for budsjettåret 2021.
De største investeringspostene er satt av til utbedringstiltak og gang- og sykkelveier. Til reguleringsplanlegging er
det i 2021 foreslått en ramme på 81 mill. kr. Midler til planlegging er avgjørende for å få investeringsprosjekter
klare til gjennomføring.
I tillegg til rene utbyggingsprosjekter inngår innfrielse av forskutteringer i investeringsbudsjettet. Viken
fylkeskommune skal innfri 72 mill. kr i 2022 og 30 mill. kr i 2023.
Mange av fylkeskommunens egne ansatte vil jobbe med planlegging og utbyggingsprosjekter, og
investeringsbudsjettet vil dermed måtte sees i sammenheng med lønnsbudsjettet for rådsområde Samferdsel
(se nærmere omtale under kapittel 12.4.5.1).
12.4.1.1 Store utbedringstiltak inkl. tunnel og bru
Omfatter i hovedsak gjennomføring av tiltak på fylkesvei 120 Storgata Lillestrøm, samt forberedelser til
gjennomføring av fylkesvei 152 Kirkeveien i Ski og fylkesvei 108 Kjøkøysund bru mellom Fredrikstad og Hvaler.
12.4.1.2 Mindre utbedringer
Omfatter mindre utbedringstiltak langs veinettet og dette fordeler seg på mange tiltak fordelt over store deler av
fylket. I 2021 blir det gjort en ekstra innsats på vedlikeholdsetterslepstiltak, hvor målet er å få redusert
etterslepet med utbedrende tiltak på vei og veielementer, inkl. bruer og tunneler. Det legges opp til en
forsterket innsats med forarbeider før dekkelegging.
12.4.1.3 Gang- og sykkelveier
Større prosjekter under gjennomføring i 2021 blir fylkesvei 380 Bråteveien i Lillestrøm, fylkesvei 169 Momoen –
Løken i Aurskog-Høland, fylkesvei 241 Hønenkrysset – Putten på Ringerike, fylkesvei 144 Gustadveien –
Vassbunn i Modum, fylkesvei 1378 Oppegårdveien – Vestveien i Nordre Follo og fylkesvei 108 Tangenbekken –
Hvaler kirke på Hvaler.
12.4.1.4 Trafikksikkerhetstiltak
Omfatter flere tiltak med kryssutbedring og forsterket belysning, i tillegg til økning i strakstiltak for
trafikksikkerhet på 35 mill. kr (jf. avsnitt om trafikksikkerhetstiltak over).
12.4.1.5 Miljøtiltak
Omfatter i hovedsak tiltak i henhold til støy- og forurensingsforskrift, samt bidrag til tettstedsutvikling i
distriktene.
12.4.1.6 Kollektivtiltak fylkesvei
Omfatter oppgradering av holdeplasser med universell utforming, kollektivfelt og framkommelighetstiltak for
busstransport.
12.4.1.7 Planlegging
Omfatter både forprosjekter, reguleringsplaner og div. andre utredninger. Utgangspunktet er vedtatte
handlingsprogram i de tre tidligere fylkeskommunene og få ferdigstill igangsatte planer. Videre jobbes det med
nye prosjekter både inn mot 2021 og mot rullering av handlingsprogrammet i 2022-25. Fokus er å avklare hva de
ulike prosjektene skal oppnå og hvordan dette kan løses på kostnadseffektiv måte for å oppnå ønsket resultat.
Midler til planlegging er avgjørende for å få investeringsprosjekter klare til gjennomføring. I 2021 vil
hovedaktiviteten bli rettet mot planlegging av prosjekter til kommende handlingsprogram.
12.4.1.8 Avtale om justeringsrett
Tidligere Akershus fylkeskommune har inngått avtaler om justeringsrett med to kommuner og fem ulike
utbyggerselskap om håndtering av merverdiavgift knyttet til. Samlet sett utgjør dette en årlig mva-kompensasjon
knyttet til mervediavgiften på 1,4 mill. kr som tilsvares av Vikens overføringsutgifter til kommunene og
utbyggerselskapene med samme beløp i henhold til de tidligere inngåtte avtalene.
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12.4.2 Investeringsbudsjett infrastrukturprosjekter kollektiv
Av tabellen ovenfor framkommer forslag til total avsetning til investeringer på kollektiv i økonomiplanperioden
inkludert rebudsjetteringer. Det foreslås å avsette 273,3 mill. kr i 2021, 887,7 mill. kr i 2022, 987,4 mill. kr i 2023
og 1 011,1 mill. kr i 2024. Investeringer på kollektiv i Viken fylkeskommune består hovedsakelig av tiltak
finansiert gjennom Oslopakke 3.
Gjennom Oslopakke 3 mottar Viken fylkeskommune bompenger til finansiering av fylkeskommunens andel av
store infrastrukturprosjekter knyttet til T-banen. Disse prosjektene er Fornebubanen, nytt signal- og
sikringsanlegg, og ny tunnel gjennom Oslo sentrum. Fornebubanen hadde byggestart sommeren 2020, mens
signal- og sikringsanlegg og ny tunnel gjennom Oslo er prosjekter som planlegges i 2021. Bevilgningene styres av
handlingsprogrammet for Oslopakke 3.
Knyttet til bymiljøavtalen for Oslo og tidligere Akershus mottar fylkeskommunen belønningsmidler fra staten.
Belønningsmidler er foreslått prioritert til finansiering av pågående bygging av ny gateterminal i Ski samt
prosjekter knyttet til oppgradering av eksisterende kollektivterminaler.
Det er inngått avtale mellom tidligere Akershus fylkeskommune og private utbyggere om grunneierbidrag
knyttet til finansieringen av Fornebubanen. Grunneierbidragene vil bli hentet inn etter hvert som utbyggingen av
boliger på Fornebu gjennomføres, og grunneierbidragene må derfor forskutteres for å stille midler til disposisjon
til Fornebubanen. Oslo kommune og tidligere Akershus fylkeskommune har så langt forutsatt at bompenger
benyttes knyttet til slik forskuttering. Samferdselsdepartementet har orientert om at de mener bompenger ikke
kan benyttes til dette formål, og det er dermed risiko for at Oslo og Viken selv vil måtte forskuttere
grunneierbidragene.

12.4.3 Risiko
Det ligger risiko knyttet til kostnadsanslagene i alle større investeringsprosjekter på vei og i kollektivinfrastruktur,
og det jobbes kontinuerlig med å sikre kostnadsanslagenes kvalitet. Med mange mindre og mellomstore tiltak i
en stor portefølje vil risikoen jevne seg ut ved at noen prosjekt blir dyrere, mens andre blir rimeligere. Det er i
tillegg mulig å drive porteføljestyring. Med enkelte prosjekt som utgjør en svært stor andel av porteføljen, som
f.eks. Fornebubanen, vil det ikke være mulig å jevne ut risikoen på samme måte. Det er i tillegg vanskelig å styre
porteføljen og konsekvensene kan bli store. For fylkeskommunen ligger det videre risiko knyttet til ordningen
med garanti for bompengeprosjekter, men her har imidlertid Stortinget i forbindelse med trontaledebatten 2020
bedt regjeringen fremme en sak der staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg så vel for
nåværende som for fremtidige prosjekter. Fylkeskommunen har også risiko knyttet til forskutteringer:
•

•

•
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Akershus fylkeskommune har garantert for planlegging av prosjektet E16 Slomarka – Nybakk med inntil
60 mill. kr. Det kan være usikkert om prosjektet vil bli prioritert i Nasjonal Transportplan 2022-2033, og i
så fall vil planmidlene som er brukt heller ikke kunne finansieres med bompenger. Det er dermed en
risiko for at fylkeskommunen vil måtte innfri garantien
Østfold fylkeskommune oversendte våren 2018 søknad til Samferdselsdepartementet om å få anledning
til å forskuttere inntil 350 mill. kr for Bypakke Nedre Glomma. Forskutteringen er forutsatt benyttet til
grunnerverv og gjennomføring av planprosesser bl.a. knyttet til Glommakryssingene og
programområdetiltak innen kollektiv og sykkelvei. Det avventes svar på søknaden
Viken fylkeskommune har sammen med Oslo kommune forpliktet seg til å ta all kostnadsrisiko knyttet
til økning ut over styringsrammen for Fornebubanen gjennom Oslopakke 3-avtalen. Etter KS2 ble
styringsrammen for Fornebubanen (P50) fastsatt til 16,2 milliarder (2018-kr). Staten har forpliktet seg til
å dekke inntil 50 pst av dette, dvs. 8,1 milliarder. Slik finansieringen er lagt opp ligger hele
kostnadsrisikoen ut over styringsrammen på de lokale partene i Oslopakke 3. En eventuell
kostnadsøkning må håndteres gjennom porteføljestyringen i Oslopakke 3. Konsekvensene av at all risiko
ligger på de lokale partene er at selv svært små prosentvise økninger i prosjektets kostnader vil være
utfordrende å håndtere.
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12.5 Viken KollektivTerminaler FKF
Viken kollektivterminaler FKF (VKT) forvalter og drifter fylkeskommunens kollektivinfrastruktur
(bussholdeplasser, bussterminaler (inkl. Oslo bussterminal), bussanlegg, fergeterminaler (inkl. Aker Brygge i
Oslo), innfartsparkeringer, sykkelparkeringer, knutepunkter og sjåførfasiliteter) i geografisk område tidligere
Akershus. Det foreslås 38,1 mill. kr i ordinært tilskudd til VKT i 2021, i tillegg til bidrag til forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdskostnader til nye bussanlegg og sjåførfasiliteter på 17,7 mill. kr. I 2021 foreslås en brutto
investeringsramme på 36,3 mill. Kr. Det vises til nærmere omtale av budsjettrammer for VKT i kapittel
«Fylkeskommunale energiselskaper og foretak».
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13 Næring
Rådsområde for næring skal ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle ved å stimulere til lønnsom
næringsutvikling ved bruk av ulike næringspolitiske virkemidler. I Viken skal grønn omstilling, sirkulærøkonomi,
nyskaping og entreprenørskap være drivkrefter for bærekraftig utvikling. Gjennom nærhet til nærings- og
kompetansemiljøer skal det innhentes kunnskap om bedriftenes utviklingsmuligheter og hvilken kombinasjon av
virkemidler som best fremmer ønsket utvikling i hele fylket. Innsatsen skal i særlig grad rettes mot
gjennomføring av det grønne skiftet. Rådsområdet har også ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i Viken.

13.1 Mål og resultatkrav
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:
•

Bidra til større mangfold i næringslivet

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig
utvikling.
Resultatkrav:
•
•
•
•

Fylkesrådet vil innrette de næringsrettede virkemidlene mot det grønne skiftet.
Ha innrettet de finansielle virkemidlene slik at de bidrar til økt verdiskaping og internasjonal
konkurransekraft.
Ha etablert en ny struktur for etablerertjenesten i Viken.
Være pådriver for innovasjon og lokal næringsutvikling i fylkeskommunens anskaffelser.

Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger
det er behov for i arbeidslivet.
Resultatkrav:
•
•
•
•
•
•

Samarbeidet med arbeidslivet, fagskolen og relevant høyere utdanning om å tilby arbeidslivsrelevant
etter- og videreutdanningen som bidrar til omstilling, sysselsetting og integrering.
Fylkesrådet vil innrette de næringsrettede virkemidlene mot det grønne skiftet.
Ha innrettet de finansielle virkemidlene slik at de bidrar til økt verdiskaping og internasjonal
konkurransekraft.
Ha etablert en ny struktur for etablerertjenesten i Viken.
Være pådriver for innovasjon og lokal næringsutvikling i fylkeskommunens anskaffelser.
Etablert samarbeid mellom forsknings-, nærings- og kunnskapsmiljøer i Viken for økt verdiskaping.

Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et
inkluderende og rettferdig arbeidsliv.
Resultatkrav:
•

Løftet mangfold som viktig for verdiskaping.

Mål 2.7: I Viken har næringslivet god tilgang til digital infrastruktur.
•
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Ha stimulert til datadrevet innovasjon og styrket digital kompetanse i næringslivet.
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Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Mål 3.5: I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold,
rekreasjon eller karbonlagring.
Resultatkrav:
•

Ha utarbeidet en landbruksstrategi med fokus på primærnæringens rolle i det grønne skiftet, grønnere
landbruk og hvordan sjølforsyningsgraden på norske ressurser i regionen kan økes.

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas
opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende
måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:
•

Støttet utvikling av teknologi og nye løsninger i næringslivet som reduserer, lagrer og utnytter
klimagasser og fremmer energiomlegging.

Mål 4.3: I Viken har vi redusert transportbehovet og lagt om til grønn mobilitet. Vi har økt bruken av
kollektivtransport, sykkel og gange og faset ut fossile drivstoff.
Resultatkrav:
•

Støttet utvikling av ny teknologi i transportsektoren.

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart.
Resultatkrav:
•

Etablert strategisk næringssamarbeid med kommuneregionene og et målretta arbeid for
næringsutvikling i distriktene.

Viken fylkeskommune skal bidra til økt verdiskaping og et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig
næringsliv der det er godt tilrettelagt for innovasjon, kompetansebygging og samhandling.
• Arbeide systematisk med å styrke attraktiviteten basert på de regionale fortrinnene i Viken. Jobbe for
etablering av nye arbeidsplasser i byer og tettsteder, flere arbeidsplasser i grønne næringer. Arbeide
helhetlig med bærekraftig destinasjonsutvikling og stedsutvikling.
• Oppnå bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i arbeidslivet gjennom bl.a.
Kompetansforum Østfold og Innovasjonsverket.
• Fremme entreprenørskap og styrke arbeidslivets tilgang på relevant kompetanse og kapital for å utvikle
vekstbedrifter.
• Øke regionens samlede FoU- og innovasjonsaktivitet.
• Være pådriver for innovative offentlige anskaffelser og gjennom dette oppnå:
o Flere innovative virksomheter, klynger og nettverk som er nasjonalt og internasjonalt
konkurransedyktig.
o Flere bedrifter med vekstpotensial og vekstambisjoner.
o Nye virksomheter, kapital og kompetanse i Vikens regioner.
o En mer innovativ offentlig sektor.
• Styrke næringslivet som bidrar til fremtidens mobilitet og transportløsninger.
• Utarbeidet ny næringsstrategi sammen med det regionale partnerskapet i Viken.
• Etablert nytt regionalt partnerskap, tilpasset en ny geografi og et omforent felles utfordringsbilde.
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13.2 Driftsbudsjett
Tabell 34 Driftsbudsjett næring (ekskl. tannhelse)
Næring (ekskl. tannhelse)
(tall i 1 000 kr)

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Fylkesdirektør næring

18 435

5 351

5 351

5 351

5 351

Distriktsutvikling

22 966

32 101

32 101

32 101

32 101

Entreprenørskap og kompetanse

89 288

48 598

48 599

48 599

48 599

Forskning og innovasjon

32 599

30 040

30 040

30 040

30 040

0

0

-1 966

-2 881

-2 891

Sum næring (ekskl. tannhelse)

163 289

116 090

114 125

113 209

113 200

Sum næring totalt

624 152

590 212

584 296

586 474

588 479

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

Fylkesrådet har funnet rom for å styrke budsjettet for tiltak på næringsområdet med ca. 6 mill. kr årlig. Dette for
å kompensere for bortfall av midler som årlig har vært satt av fra fond i tidligere Østfold fylkeskommune.
I tillegg mottar rådsområdet følgende eksterne, øremerkede midler fra staten:
•
•
•
•

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse (ca. 43,3 mill. kr).
Fordeles videre som oppdrag til Innovasjon Norge og SIVA.
Regionale tilretteleggingsmidler og kompetansemidler i landbruket.
Viken fylkeskommune vil motta anslagsvis 27 mill. kr til regionalt forskningsfond.
Viken fylkeskommune vil etter søknad kunne motta inntil 8 mill. kr i tilskudd fra Norges Forskningsråd
Forregion – mobilisering til økt forskning i næringslivet.

I tillegg til eget driftsbudsjett og øremerkede statlige midler, vil rådsområdet aktivt utnytte nasjonale og
internasjonale støtteordninger. Vi vil også bruke våre egne virkemidler slik at de kan utløse annen ekstern
finansiering der det er mulig.

13.2.1 Næringsutvikling
13.2.1.1

Hovedprioriteringer

Rådsområdets netto driftsbudsjettrammer knyttet til næringsutvikling er i overkant av 116 mill. kr, i tillegg til at
rådsområdet forvalter betydelige tilskuddsmidler. Hovedprioriteringer i budsjettet er:
•
•

13.2.1.2

Videreutvikling av innovasjonssystemet i fylket.
Tilskudd til utviklingsprosjekter og tiltak innen:
o Entreprenørskap og vekstbedrifter
o Klynge- og nettverksutvikling
o Forskning og innovasjon
o Attraktivitet for næringsutvikling
Generelt

Det er store regionale forskjeller i næringslivet innad i Viken, som gjør at utviklingsarbeidet må tilpasses de ulike
delregionenes særlige utfordringer og muligheter for vekst. Innovasjonssystemet er også svært ulikt utviklet i de
ulike delene av Viken.
Befolkningsutvikling og arbeidsplassutvikling må balansere best mulig. Det samme må tilgangen til kompetanse
og arbeidslivets behov for kompetanse. Her er det store variasjoner mellom ulike bransjer og sektorer i dag,
samtidig som en for stor andel av befolkningen i Viken står utenfor arbeidslivet.
Det vil være viktig å forbedre og forsterke samarbeidet mellom aktørene i innovasjonssystemet. Det omfatter
klynger og nettverk, forskning og utdanning, kapital, gründere og det offentlige virkemiddelapparatet. Det må
arbeides med hver enkelt del og samhandlingen mellom delene.
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De eksisterende regionale planene vil være førende for fylkeskommunens innsats innenfor næringsområdet.
Gjennom arbeidet med regional planstrategi er oppstart av ny regional plan under forberedelse. Det er behov
for et bredt partnerskapsarbeid med andre aktører for å oppnå målet om et internasjonalt konkurransedyktig
næringsliv. Arbeidet skjer i nært samarbeid med lokale, regionale og statlige aktører. Fylkeskommunens bidrag
inn i samarbeidene kan være økonomi, kompetanse eller nettverk. En vesentlig del av budsjettrammen inngår i
utlysninger, slik at eksterne aktører kan søke støtte til gjennomføring av tiltak som bidrar til å nå avdelingens
målsettinger. Avdelingen gir støtte til andre aktørers aktiviteter, men driver også egne prosjekter og tjenester.
2020 har vært et uvanlig utfordrende år for næringslivet på grunn av koronapandemien. Viken fylkeskommune
har gjennom ulike krisepakker bidratt til å dempe de negative virkningene. Næringslivet/kunnskapsmiljøene vil
trolig også i 2021 være preget av koronapandemien.
13.2.1.3

Distrikts- og regional næringsutvikling

Driftsbudsjettramme for distrikt og regional næringsutvikling er 32,1 mill. kr i 2021.
I mange regioner er det dårlig balanse mellom bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet, og mens noen
regioner fremstår som motorer er andre regioner preget av fraflytting eller nedleggelser. En viktig oppgave blir å
delta i strategisk arbeid med kommuneregionene for å utvikle den enkelte region ut fra egne muligheter og
fortrinn innen næringsutvikling. I dette inngår også næringsrettet kunnskapsgrunnlag og bidrag til å fremme
næringsutvikling i relevante kommunale planer og strategier. Distriktskommunene i Viken har særskilte, men
også sammenfallende utfordringer og skreddersydde virkemidler vil bli iverksatt rettet mot disse. Det samme
gjelder arbeid med omstillingskommuner og omstillingsområder.
Landbruk, reiseliv, havbruk og bioøkonomi er viktige næringer å løfte, og disse er tett knyttet til regionenes egen
utvikling. Enkelte landbruksoppgaver og -midler overført fra Fylkesmannen fra 2020, og det har gjort oss i stand
til å styrke arbeidet innen denne sektoren. I tillegg videreføres to store Interreg-prosjekter innen havnæring og
bioøkonomi inn i 2021.
13.2.1.4

FoU og innovasjon

Driftsbudsjettramme for FoU og innovasjon er 30 mill. kr i 2021.
Det er behov for å styrke næringslivet i Viken sin internasjonale konkurransekraft. Viken har sterke og
internasjonalt orienterte kunnskapsmiljøer og klynger, samtidig som deler av regionen har lav FoU-aktivitet.
Viken har betydelige forskningsmiljøer, men det kommer i for liten grad næringsutvikling ut av forskningen. Det
er også behov for å stimulere til økt FoU-aktivitet i deler av fylket, der denne er lav. Det vil være en viktig
oppgave å øke kommersialiseringen av FoU og styrke næringslivets innovasjonsevne og internasjonale
konkurransekraft. Gjennom Regionale forskningsfond og FORREGION skal det mobiliseres til økt samarbeid
mellom næringslivet og forskningsinstitusjoner. Forskningen skal resultere i flere nye bedrifter, i nye produkter
og tjenester i eksisterende virksomheter.
De sterke innovasjonsmiljøene og klyngene i Viken skal videreutvikles og det skal tilrettelegges for, og stimulere
til nye nettverk som kan bli morgendagens klynger. Kompetanseoverføring og innovasjonssamarbeid innen og på
tvers av klynger og nettverk i hele Viken skal stimuleres. Samhandlingen mellom forskning/utdanning, klynger,
entreprenører, kapital og offentlig sektor skal styrkes.
Det skal arbeides for å fremme bruken av innovative offentlige anskaffelser og finne gode løsninger slik at
regionale bedrifter herunder oppstartsbedrifter, kan delta i utviklingsarbeidet. Det skal samarbeides med andre
rådsområder i Viken, for å møte fylkets utfordringer og bedre den fylkeskommunale oppgaveløsningen. Å
tiltrekke attraktivt næringsliv til Viken, internasjonal profilering og økt internasjonalisering av næringslivet er
også viktige oppgaver det skal arbeides med i 2021.
13.2.1.5

Entreprenørskap og næringsrettet kompetanse

Driftsbudsjettramme for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse er på 48,6 mill. kr i 2021.
Stor omstilling i næringslivet gjør at nye bedrifter må erstatte de som av ulike grunner faller bort.
Overlevelsesevnen til nystartede bedrifter er lav og for få nyetablerte bedrifter bidrar til sysselsetting av
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betydning. Derfor er det behov for flere robuste vekstbedrifter i hele Viken. For mange av bedriftene er mangel
på risikokapital et hinder for vekst. Avdelingen skal tilby kompetanse og støtte som gjør at flere etablerer
bedrifter i alle deler av Viken, og at disse kommer seg gjennom oppstartsfasen. Vi skal bidra til at
sysselsettingseffekten av etableringer øker og at flere nyetablerte bedrifter når ut i et internasjonalt marked.
Verktøyene vi disponerer er veiledning og opplæring gjennom egne og eksterne etablerersentre, eierskap i
såkornfond, økonomisk støtte til vekstmiljøer som inkubatorer og næringshager samt ulike former for
bedriftsutviklingsprogram. I løpet av 2021 skal vi ha etablert ny struktur for etablerertjenesten i Viken.
Innenfor mange bransjer er det en utfordring å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette hemmer nødvendig
omstilling og utvikling. Samtidig står en stor andel av arbeidsstyrken utenfor arbeidslivet. Vi vil bidra til at
næringslivets nåværende og fremtidige behov for kompetanse dekkes av tilbudene som gis i
utdanningssystemet, og gjennom særskilte tiltak og støtteordninger for kompetanseheving i bedriftene. Vi vil
også jobbe for større mangfold i næringslivet, og for at den samlede kompetansen som finnes i Viken tas i bruk.
Prosjektene Kompetanseforum Østfold og Innovasjonsverket er særlige satsinger på kompetanseområdet som
videreføres inn i 2021. Etablering av samhandlingsarenaer mellom kompetansetilbydere, arbeidslivet og
myndigheter fortsetter i 2021.
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14 Tannhelse
Tannhelsetjenesten har ca. 60 tannklinikker, hvorav 56 ordinære klinikker og 2-4 biklinikker. Tjenesten har
ansvar for ca. 320 000 pasienter og har ca. 600 ansatte.
Etter Lov om tannhelsetjenesten (1984) skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, herunder
spesialisthelsetjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Den
fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til barn og unge til og med det
året de fyller 18 år (gruppe A), til personer med psykisk utviklingshemming (gruppe B) og til eldre, uføre og
langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie (gruppe C1 og C2). 19- og 20 åringer skal ha tilbud om
tannhelsetjenester med 75 prosent moderasjon (gruppe D). I tillegg kan fylkeskommunen vedta å gi et bredere
tilbud til særskilte grupper (gruppe E).
Etter loven skal forebyggende arbeid gis høyeste prioritet. Tannhelsetjenesten utfører ordinær behandling på
den voksne befolkningen (gruppe f) mot honorar.
Overordnet mål for tannhelsetjenesten er å sette befolkningen i stand til å bevare egne tenner hele livet.
God tannhelse skapes i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid ved å legge til rette for muligheten til å gjøre
sunne valg, fremme helse og for å forebygge sykdom og plager.
Målene for Viken tannhelse er forankret i Viken fylkeskommunes overordnede strategiske mål. Tjenesten skal
levere, drifte og utvikle likeverdige og kvalitetssikrede offentlige tannhelsetjenester til pasienter og
samarbeidspartnere i Viken fylkeskommune.
Viken tannhelse skal bidra til å skape best mulig helse for alle, og gi god behandling til de som trenger det. Målet
er at den enkelte i størst mulig grad skal mestre å ta vare på egen tannhelse. Viken tannhelse skal gjennom beste
praksis i alle prosesser legge til rette for dette, og at ulikheter i pasienttilbudet i fylkeskommunen harmoniseres i
perioden.
Formålsparagrafen i tannhelsetjenesteloven sier at «Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og
ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre opplysning om, og øke
interessen for, hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen». Dedikerte
folkehelseressurser i tannhelsetjenesten har en sentral rolle i dette arbeidet, og bidrar til koordinering og
systematisering av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i distriktene og i kommunene gjennom
samarbeid og samskapning med mange ulike aktører.

14.1 Nøkkeltall
Tabell 35 Nøkkeltall tannhelse
0-18 år

C1

C2

Prioriterte

Under tilsyn % Under tilsyn % Under tilsyn % us/behandlet

5 år

18 år

18 år

Uten hull %

4 hull %

9 hull %

Buskerud

98,1

106,5

39,4

45 791

84,9

77

5,3

Østfold

95,9

96,8

10,3

41 499

80,7

75,4

6,2

Akershus

96,7

93,9

19,1

102 471

81,1

79,4

3,9

Landet

87,7

78,3

22,6

843 677

81,1

73,7

6,4

Nøkkeltallene er hentet fra KOSTRA-rapportering 2019. C1 er grupper av eldre, langtidssyke og uføre i
institusjon. C2 er grupper av eldre, langtidssyke og uføre som mottar hjemmesykepleie. Prioriterte pasienter er
alle som har rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten.
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14.2 Mål og resultatkrav
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:
•
•
•
•
•
•

Fylkesrådet vil ferdigstille arbeidet med å utarbeide en ny helhetlig tannhelseplan for Viken.
Tannstatus DMFT, reduksjon i antall skadde tenner: maks 5% av 3-åringer med hull, maks 5% av 18åringer med mer enn 10 hull.
Andel pasienter under tilsyn: gruppe A2 (98%) gruppe B (100%), gruppe C1 (100%) og gruppe C2 (50%).
Andelen 18-åringer med DMFT >9, mål 5%.
Gjennomført samarbeidsmøter i alle kommuner i henhold til samarbeidsavtaler.
Andelen 12-18 år spurt om tobakksvaner (forebygging generell helse), mål 75%.

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for
bærekraftig utvikling.
Resultatkrav:
•

Det gjennomføres miljøsertifisering av alle klinikker i 2021.

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser
forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Resultatkrav:
•

Opprettholde akuttberedskap i tannhelsetjenesten.

14.3 Driftsbudsjett
For tannhelsetjenesten foreslås følgende driftsbudsjett:
Tabell 36 Driftsbudsjett tannhelse
Tannhelse
(tall i 1 000 kr)
Tannhelse felles

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

2 530

12 246

12 404

15 247

17 301

113 303

113 303

113 303

113 303

113 303

Klinikker Nord

67 733

68 388

69 056

69 736

69 736

Klinikker Vest for Oslo

86 700

87 853

89 028

90 225

90 225

Klinikker Øst for Oslo

107 168

109 204

111 279

113 393

113 393

80 329

80 029

80 029

80 029

80 029

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

0

0

-8 028

-11 768

-11 807

Sum tannhelse

460 863

474 123

470 171

473 265

475 280

Sum næring totalt

624 152

590 212

584 296

586 474

588 479

Klinikker Sør-Øst

Klinikker Sør-Vest
Administrasjon og ledelse TKØ
Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
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14.3.1 Hovedprioriteringer
1. Harmoniseringsarbeidet på flere nivåer, bl.a. for tjenestetilbudet (f.eks. til grupper med rettigheter,
vaktordninger, fengsel, narkosebehandling på sykehus, Statens Barnehus, TOO - tilrettelagt tannbehandling for
torturoverlevere, overgrepsutsatte og pasienter med sterk tannbehandlingsangst).
2. Dagens tre fylkeskommuner har ulikt tannhelsetjenestetilbud til andre persongrupper etter lov om
tannhelsetjenesten §1-3 første ledd, bokstav e. Dagens ordninger videreføres fram til det foreligger en ny
helhetlig tannhelseplan for Viken og/eller endringer i skjermingsordningene.
3. Strammere prioriteringer av pasientgrupper i henhold til tannhelsetjenesteloven og NOU 2018: 16 Det
viktigste først - Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig
finansierte tannhelsetjenester, samt nye retningslinjer for tannhelsetjenesten (TannBarn 1 og 2).
4. Strukturelle grep som klinikkstruktur, kompetansesammensetning og tjenestenivå.
5. Arbeidet med å finne gode løsninger vil måtte bli sentrale tema i helhetlig tannhelseplan som fylkesrådet har
vedtatt skal utarbeides.

14.3.2 Driftsbudsjett tannhelsetjenesten
Netto driftsramme for tannhelsetjenesten er 474,1 mill. kr i 2021. Brutto driftsbudsjettet omfattes av
rammebevilgningen fra fylkeskommunen, honorarer fra betalende pasienter og ulike finansieringsordninger fra
staten. Tannhelsetjenesten legger til rette for, men kriminalomsorgen og vertskommunene finansierer,
tannhelsetjenestene i de ulike fengslene.
Tannhelsetjenester til personer som har vært utsatt for tortur og overgrep og har sterk tannbehandlingsangst
(TOO), finansieres med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Kjøp av tjenester for å erstatte egenproduksjon, for
eksempel spesialisthelsetjenester dekkes av tannhelsetjenesten. Det er store variasjoner i grad av
voksenbehandling i Viken. Takstene for honorar fra betalende klientell harmoniseres og økes i takt med den
generelle konsumprisindeksen.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) ble videreført som et interfylkeskommunalt samarbeid
mellom Innlandet og Viken etter kommuneloven (1992) §27, med Viken fylkeskommune som hovedkontorfylke
fra 01.01.20. Årlig eierbidrag var i 2020 4,3 mill. kr. Hensyntatt lønns- og prisvekst vil årlig eierbidrag for 2021
være 4,4 mill. kr.

14.3.3 Effekter av koronapandemien
•

•
•
•
•
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Prioritering av pasienter i henhold til Helsedirektoratets prioriteringsanbefalinger og
tannhelsetjenesteloven. Det kan gi en langtidseffekt av koronaperioden med forskyvning i tid av de
prioriterte gruppene. Behandling av voksne betalende pasienter vil ha lavere prioritet i henhold til
prioriteringsrekkefølgen i tannhelseloven, noe som kan gi utsettelser og lavere inntekt enn forventet.
Dette vil kunne ha effekt inn i 2021.
Tannhelsetjenesten gjør den innsatsen som er mulig med den bemanning tjenesten har.
Ekstra kostnader knyttet til utvidet krav til smittevernutstyr og pålagt etablering av beredskapsvakt
ordninger for smittede pasienter.
Tapte inntekter på grunn av lavere aktivitet og mindre pasientinntekter.
Forsinkelse i ansettelser og vakanser.
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14.4 Investeringsbudsjett
Tabell 37 Investeringsbudsjett tannhelse
R07 Tannhelse

Kostnads-

Regulert

(tall i 1 000 kr)

ramme

budsjett

totalt

2020

Prosjektnr. Prosjektnavn

Økonomiplan
2021

30010
30044

Fornebu tannklinikk - nye lokaler
Strømmen tannklinikk - nye lokaler

27 500
26 000

200
0

30007

Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler

23 000

30220

Sørumsand tannklinikk - nye lokaler

15 000

30030

Nannestad tannklinikk - nye lokaler

2022

2023

2024

27 300
13 000

0
13 000

0
0

0
0

0

1 000

15 000

7 000

0

0

15 000

0

0

0

10 000

0

1 000

9 000

0

0

Investeringsreserve

0

0

3 000

2 000

2 000

1 000

Diverse klinikker - investering

0

7 454

17 750

48 200

6 000

1 000

Diverse klinikker - Utstyr

0

4 430

6 850

7 600

5 600

2 000

12 084

84 900

94 800

20 600

4 000

Sum

Investeringsbudsjettet i tannhelsetjenesten skal dekke alle behov for nyanskaffelser av utstyr over en viss
terskelverdi, samt byggeprosjekter i tannklinikker. Gjennomføring av byggeprosjekter følges opp av
eiendomsavdelingen i rådsområde finans og administrasjon på bestilling fra rådsområde næring og tannhelse.
Det foreslås å avsette 204,3 mill. kr i økonomiplanperioden, hvorav 80,3 mill. kr er rebudsjetteringer fra tidligere
år.

14.4.1 Fornebu tannklinikk – nye lokaler
Leieavtale for eksisterende klinikk er sagt opp. Bygget skal rives som en følge av etablering av Fornebubanen. Det
er behov for å utvide antall behandlingsrom fra dagens klinikk, med 2 behandlingsrom, slik at den nye klinikken
vil ha 10 behandlingsrom. En ny tannklinikk i denne størrelsesorden er ut fra tidligere erfaringstall anslått med
kostnad rundt 27,5 mill. kr. Av den totale rammen, er det anslått at løst inventar og utstyr utgjør 6 mill. kr. Av
tabellen framkommer budsjettet i økonomiplanperioden inkludert rebudsjetteringer. Prosjektet vil være i
gjennomføringsfase i 2021 og det foreslås å avsette 27,3 mill. kr i 2021.

14.4.2 Strømmen tannklinikk – nye lokaler
Befolkningsveksten i Strømmen-området er større enn det dagens klinikk har kapasitet til å håndtere, og det er
behov for ytterligere to behandlingsrom utover dagens klinikk, totalt 10 behandlingsrom. Det er ingen mulighet
til å utvide dagens klinikk. En ny tannklinikk i denne størrelsesorden er ut fra tidligere erfaringstall anslått med
kostnad rundt 26 mill. kr. Av den totale rammen, er det anslått at løst inventar og utstyr utgjør 6 mill. kr.
Oppstart av byggeprosjektet er forskjøvet til 2021. Av tabellen framkommer budsjettet i økonomiplanperioden
inkludert rebudsjetteringer. Det foreslås å avsette 13 mill. kr i henholdsvis 2021 og 2022.

14.4.3 Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler
Sak om ny tannklinikk i Eidsvoll ble behandlet av fylkestinget i september 2017. I påvente av ny kommuneplan og
reguleringsplaner i kommunen, vil det ikke være mulig å få tak i egnede lokaler til ny tannklinikk før tidligst i
2021-22. Av den totale rammen på 23 mill. kr, er det anslått at løst inventar og utstyr utgjør 6 mill. kr. Av
tabellen framkommer budsjettet i økonomiplanperioden inkludert rebudsjetteringer. Det foreslås å avsette 1
mill. kr i 2021, 15 mill. kr i 2022 og 7 mill. kr i 2023.

14.4.4 Sørumsand tannklinikk - nye lokaler
Sørumsand tannklinikk har dårlig ventilasjon og det er ikke mulig å utbedre forholdene. Planløsningen på dagens
klinikk er ikke optimal i forhold til arbeidsmiljø. Dagens klinikk har 6 behandlingsrom, og det vil være behov for
en klinikk med 7 behandlingsrom, når man bygger ny klinikk. Gårdeier skal utvide eksisterende bygg, og
tannhelsetjenesten har fått tilbud om nye lokaler i den nye delen. En del av utrustningen fra dagens klinikk kan
gjenbrukes, slik at prosjektet er noe rimeligere enn man ville estimert med en klinikk på 7 behandlingsrom. En ny
tannklinikk er anslått med kostnad rundt 15 mill. kr. Av den totale rammen, er det anslått at løst inventar og
utstyr utgjør 5 mill. kr. Av tabellen framkommer budsjettet i økonomiplanperioden inkludert rebudsjetteringer.
Det foreslås å avsette 15 mill. kr i 2021.
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14.4.5 Nannestad tannklinikk – nye lokaler
I oktober 2017 ble det politisk vedtatt at det skulle etableres ny klinikk på Nannestad. På grunn av
befolkningsvekst og manglende behandlingskapasitet på øvre Romerike samt utsettelse av ny tannklinikk i
Eidsvoll, må den nye klinikken ha 4 behandlingsrom. Ny klinikk med 4 behandlingsrom er anslått til å koste 10
mill. kr. Av den totale rammen, er det anslått at løst inventar og utstyr utgjør om lag 3,5 mill. kr. Oppstart av
byggeprosjektet er forskjøvet til 2021-22. Av tabellen framkommer budsjettet i økonomiplanperioden inkludert
rebudsjetteringer. Det foreslås å avsette 1 mill. kr i 2021 og 9 mill. kr i 2022.

14.4.6 Investeringsreserve
Investeringsreserven benyttes til finansiering av uforutsette utgifter som ikke er budsjettert i økonomiplanen. Av
tabellen framkommer budsjettet i økonomiplanperioden inkludert rebudsjetteringer. Det foreslås å avsette 3
mill. kr i 2021, 2 mill. kr i 2022, 2 mill. kr i 2023 og 1 mill. kr i 2024.

14.4.7 Diverse klinikker - investering
Det er behov for mindre rehabilitering av klinikker som ikke omfattes av en større rehabilitering eller ombygging.
De fleste klinikkene er i god stand, men det er fortsatt behov for mindre bygningsmessige tilpasninger og
rehabiliteringer. I 2021 er Kongsberg tannklinikk under utførelse, mens Sarpsborg tannklinikk og Fredrikstad
tannklinikk er i planleggingsfasen. Videre er det avsatt midler til mindre oppgraderinger og utredninger. Av
tabellen framkommer budsjettet i økonomiplanperioden inkludert rebudsjetteringer. Det foreslås å avsette 17,7
mill. kr. i 2021, 48,2 mill. kr i 2022, 6 mill. kr i 2023 og 1 mill. kr i 2024.

14.4.8 Diverse klinikker - utstyr
Det vil årlig være behov for å investere i utstyr og spesialtilpasninger i nye og eksisterende tannklinikker. Av
tabellen framkommer budsjettet i økonomiplanperioden inkludert rebudsjetteringer. Det foreslås å avsette 6,8
mill. kr i 2021, 7,6 mill. kr i 2022, 5,6 mill. kr i 2023 og 2 mill. kr i 2024.
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15 Kultur og mangfold
Fylkesrådsområde for kultur og mangfold omfatter oppgaver knyttet til frivillighet, friluftsliv, idrett, integrering,
bibliotekutvikling, kunst og kultur og kulturarv. Kunst og kultur har en klar egenverdi og er samtidig en viktig
utviklingsfaktor innen alle samfunnsområder. Utvikling av bibliotek bidrar til å styrke demokratiet.
Kulturpolitikken og ivaretakelsen av friluftsliv, integrering og kulturarv er forankret i nasjonal lovgivning, i
internasjonale konvensjoner og i FNs bærekraftmål. Fylkesrådet for kultur og mangfold har et koordinerende
ansvar for Vikens integreringsoppgaver på tvers av rådsområder.
Hovedsatsingene innen kultur i 2021 er definert i sektorplanene, strategiene og de regionale planene, samt de
vedtatte handlingsprogrammene til disse.

15.1 Mål og resultatkrav
Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like muligheter
Mål 1.3: I Viken er det mindre sosiale og økonomiske forskjeller mellom innbyggerne.
Resultatkrav:
•
•
•

Et subsidiert kulturliv som gir lave priser og viktige gratis arenaer.
Alle institusjoner og organisasjoner det gis tilskudd til skal arbeide aktivt med publikumsutvikling.
Gjennom bibliotekene får innbyggerne gratis tilgang til litteratur og kunnskapsressurser, og samordning
av tjenester skal tilstrebe et likeverdig tilbud.

Mål 1.5: I Viken har kunst, kultur, idrett, friluftsliv, frivillighet en tydelig rolle i samfunnsutviklingen.
Resultatkrav:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle elever i grunnskolen mottar 2-4 kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet.
Tilskudd til faste kulturinstitusjoner og organisasjoner samt gi tilskudd til arrangementer og prosjekter
innen kunst og kultur.
Øke spillemiddelandelen til Viken med 5%.
Fremmet frivillighetens samfunnsutviklerrolle i ny frivillighetspolitikk for Viken.
Støttet frivillig aktivitet med 46 mill. kr i løpet av 2021.
Bibliotekene utvikles som demokrati-hus hvor tilgang til kunnskapsressurser, utvikling av kritisk tenking
og digital dømmekraft står sentralt.
Vedtatt et felles handlingsprogram til de regionale kulturminneplanene. Etablert faste dialogarenaer
med alle museene.
Vedtatt felles handlingsprogram til de regionale planene for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv.
Vedtatt et handlingsprogram for mangfold, inkludering og integrering i Viken.

Mål 1.14: I Viken har vi ikke toleranse for undertrykkelse, vold, hets, mobbing og diskriminering.
Resultatkrav:
•

Bidratt i arbeidet mot ny handlingsplan mot rasisme for Viken.

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
Mål 2.1: I Viken er grønn omstilling, sirkulærøkonomi, nyskaping og entreprenørskap drivkrefter for bærekraftig
utvikling.
Resultatkrav:
•
•
•
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Mål 2.2: I Viken vil flere fullføre videregående opplæring og tilegne seg kompetanse, ferdigheter og holdninger
det er behov for i arbeidslivet.
Resultatkrav:
•
•
•

Flest mulig elever i videregående opplæring mottar kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet.
Elevene har tilgang til skolebibliotek som utgjør en pedagogisk ressurs i opplæringen, og Viken legger til
rette for kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte i skolebibliotekene.
Utredet utvidet tilbud til videregående skolene innenfor tradisjonshåndverk.

Mål 2.4: I Viken blir nye innbyggere raskt en del av felleskapet på skoler og arbeidsplasser, og vi har et
inkluderende og rettferdig arbeidsliv.
Resultatkrav:
•
•
•

Legge til rette for flere gode og inkluderende møteplasser.
Utarbeidet styringsdokument for Viken sine integreringsansvar.
Bidra til regional plan for kvalifisering av innvandrere

Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring
Mål 3.5: I Viken skal omdisponering av areal ikke gå på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold,
rekreasjon eller karbonlagring.
Resultatkrav:
•
•

Sikret økt kunnskap innen allemannsretten og tilgjengelighet i statlige sikrede områder i tråd med
fylkeskommunens forvaltningsansvar.
Synliggjort bevaring av kulturlandskap i et bærekraftperspektiv i alle relevante uttalelser til
kommunene.

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging
Mål 4.1: I Viken er et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas
opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Omleggingen skal skje på en rettferdig og sosialt inkluderende
måte. Klimagassutslippene er kuttet med minst 80 prosent innen 2030.
Resultatkrav:
•
•
•

Økt bevissthet og fokus på miljø blant de som mottar tilskudd.
Alle anskaffelser skal ta hensyn til miljøkrav.
Bevaring og gjenbruk av kulturminner som viktig utslippsreduserende tiltak er tatt opp i alle relevante
uttalelser til kommunene.

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling
Mål 5.1: I Viken har vi attraktive, helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn og byer i hele fylket, med
trygge fysiske og digitale møteplasser.
Resultatkrav:
•
•
•
•

Bidratt til å ha etablert minimum 5 ulike inkluderingstiltak i samarbeid med kommuner og frivillige
organisasjoner.
Bibliotekene utvikles som inkluderende møteplasser. Viken utvikler en veileder med anbefalinger for
attraktive bibliotekrom og utvikler digitale møteplasser som et supplement til det fysiske rommet.
Synliggjort verdien av å bevare kulturmiljø for å skape attraktive lokalsamfunn, i alle relevante uttalelser
til kommunene.
Bidratt til gode integreringsprosesser i lokalmiljøer med innvandrerbefolkning i kommunene.

Mål 5.3: Viken skal utvikles gjennom en differensiert tilnærming tilpasset kommunenes egenart.
Resultatkrav:
•
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•
•

Synliggjort hvordan bevaring av kulturmiljø ivaretar stedenes egenart, i alle relevante uttalelser til
kommunene.
Synliggjøre hvordan mangfold, inkludering og integrering bidrar til deltagelse og lokal tilhørighet i alle
relevante uttalelser til kommunene.

Mål 5.7: I Viken er kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, organisasjons- og næringsliv og engasjerte innbyggere
viktige drivere i stedsutviklingen.
Resultatkrav:
•
•
•
•
•
•

Tilbudt opplæring i spillemidler for alle kommuner og organisasjoner i Viken.
Støttet arrangementer innen mangfold og inkludering samt idrett og friluftsliv i alle regioner i Viken.
Støttet min. 3 universelt tilrettelagte friluftsområder i nærheten av en by eller tettsted.
Viken etablerer arbeidsplassnoder i enkelte bibliotek og stimulerer til samarbeid med frivillige
leseombud og språkkafeverter ute i lokalsamfunnet.
Verktøy for samskaping tas i bruk for å skape ny aktivitet.
Videreført og videreutviklet samarbeidet med frivilligheten på historie-, kulturminne- og
museumsfeltet, herunder etablert arena(er) for samhandling med fylkeskommunens
kulturarvforvaltning.

Mål 5.11: I Viken har vi god beredskap. Våre byer og bygder er godt rustet til å håndtere uønskede hendelser
forårsaket av de pågående klimaendringene og andre nasjonale eller globale kriser.
Resultatkrav:
•

Belyse dette temaet og frivillighetens beredskapsmessige rolle i ny frivillighetspolitikk/strategi for Viken.

15.1.1 Gjeldende planer innenfor kulturområdet
Tabell 38 Gjeldende planer innenfor kulturområdet
Frivillighet, friluftsliv, og idrett

Kunst og kultur

Kulturarv

Fylkesbibliotek

Regional plan for fysisk aktivitet
2018-29. Østfold i bevegelse

Regionalplan kultur 2018-29
(Østfold)

Kulturminneplan Østfold 2010-22

Strategi for idrett og friluftsliv med
handlingsprogram (Buskerud)

Kunst- og kulturstrategi for
Buskerud 2019-22

Handlingsplan for kulturlandskapet Kunst- og kulturstrategi for
(Østfold)
Buskerud 2019-2022

Regional plan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv (Akershus) 20162030 "Aktivitetsløftet"
Kulturplan for Akershus 2016-23

Bibliotekstrategi for Buskerud 2015Kulturminnekompasset - regional 2020 (forlenget fream til ny felles
plan for kulturminnevern (Buskerud) strategi/plan avløser)
Regional plan for kulturminner og
kulturmiljøer (oppdatert i 2019)
(Akershus)
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15.2 Nøkkeltall
Tabell 39 Nøkkeltall kultur
Nøkkeltall

Viken

Den kulturelle skolesekken
Antall elever

193 000

Antall arrangementer

6 000

Kulturarv
Arkeologiske registreringer – antall (2019)

200

Saker om automatisk fredete kulturminner (2019)

2 254

Tilskudd verneverdige bygninger – fylkeskommunalt (2020)

kr 2 619 501

Tilskudd fredete bygninger i privat eie – statlig (2020)

kr 25 000 000

Fylkesbiblioteket
Kurs/møter/seminarer (2019)

64

Antall deltagere kurs/møter/seminarer (2019)

2 339

Antall utviklingsprosjekter (2019)

16

Utlån klassesett (2019)

23 804

Utlån bibliotekbuss (2019)

31 523

Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering
Spillemidler idrettsanlegg (2020)

kr 261 798 000

Antall ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

300

15.3 Driftsbudsjett
Tabell 40 Driftsbudsjett kultur og mangfold
Kultur og mangfold
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør kultur og mangfold
Frivillighet, friluftsliv, idrett og intregrering

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

1 290

2 712

2 712

2 712

2 712

84 467

82 716

82 716

82 716

82 716

Fylkesbibliotek

32 982

30 581

30 581

30 581

30 581

Kunst og kultur

150 064

155 273

155 485

155 485

155 485

Kulturarv

135 759

137 562

131 400

131 400

131 400

0

0

-6 923

-10 148

-10 181

404 562

408 845

395 972

392 746

392 713

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum kultur og mangfold

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

I 2020 er 2 mill. kr finansiert fra fond til Viken bygningsvernsenter og i 2021 6 mill. kr.

15.3.1 Hovedprioriteringer
Budsjettrammen til kultur og mangfold er på 408,8 mill. kr i 2021. På kort sikt følges de prioriteringer og
innsatsområder som ligger i de tre fylkeskommunenes vedtatte planer opp. På lengre sikt må det vurderes om
det kan oppnås samordningsgevinster i forbindelse med utvikling av nytt planverk.
På frivillighet-, friluftsliv-, idretts- og integreringsområdet overtok fylkeskommunen i 2020 oppgaver fra både
Miljødirektoratet og Fylkesmannen som innebærer ansvar for forvaltning av statlig sikrede områder, samt ansvar
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for oppfølging av Skjærgårdstjenesten. Innen integrering overtok fylkene oppgaver fra IMDI knyttet til bosetting,
kvalifisering, negativ sosial kontroll og integrering i frivillighet og samfunnsdeltagelse. De totalt sju stillingene
knyttet til integrering ble plassert inn i tre ulike rådsområder hvorav tre ble tillagt rådsområde kultur og
mangfold, som har koordineringsansvaret for fylkeskommunens integreringsoppgaver. Fylkeskommunens nye
integreringsansvar vil prege utforming av aktuelle støtteordninger hvor tiltak knyttet til mangfold, inkludering og
integrering vil tillegges stor vekt i vurdering og søknadskriterier.
Fylkene vil trolig også få mer ansvar og oppgaver innenfor forvaltningen av spillemidler til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet. Dette vil avklares nærmere i ny idrettsmelding fra kulturdepartementet som forventes lagt fram i
løpet av 2021.
På kulturarvområdet er det overført myndighet for middelalderbygninger, en rekke automatisk fredete
kulturminner, fartøyvernet samt om lag 600 fredete statlige bygninger og dessuten flere tilskuddsordninger.
Dette har først og fremst gitt behov for økt kapasitet, men også rekruttering av noe spesialkompetanse innenfor
områder som fartøyvern, middelalderbygninger og håndtering av store og komplekse bygningsmasser med
sammensatte antikvariske problemstillinger. Ut fra bemanningsmaler utarbeidet av Riksantikvaren er behovet
beregnet til fem årsverk. I forslaget til statsbudsjett for 2021 er rammen økt med 4,1 mill. kr, fordelt på samtlige
fylkeskommuner. Dette kommer i tillegg til de 0,3 mill. kr som utgjorde Vikens andel i 2020. I alt dekker dette om
lag ett årsverk. Dette innebærer en fortsatt statlig underfinansiering av de nye oppgavene, noe som er
problematisk med tanke på servicegraden overfor kommuner og eiere.

15.3.2 Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering
På dette området foreslås en bevilgning på 82,7 mill. kr i 2021. Følgende tabell viser hovedpostene for tiltak og
tilskudd innenfor dette området:
Tabell 41 Driftsbudsjett frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering
Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering (tall i 1000 kr)
Driftsutgifter

2021

2022

2023

2024

14 663

14 663

14 663

1 750

1 750

1 750

1 750

46 831

46 831

46 831

46 831

Kontingenter friluftsråd/skjærgårdstjeneste/kanaltjeneste

4 005

4 005

4 005

4 005

Støtte til større arrangementer

3 070

3 070

3 070

3 070

Driftsstøtte til regionale anlegg og organisasjoner

6 150

6 150

6 150

6 150

Regionale prosjekter

2 447

2 447

2 447

2 447

Regionale støtteordninger idrett friluftsliv og fysisk aktivitet

3 800

3 800

3 800

3 800

82 716

82 716

82 716

82 716

Regional utvikling
Støtte til drift- og tiltak til frivillige organisasjoner

Netto ramme

14 663

Det foreslås bevilget 68 mill. kr av fylkeskommunale midler til tiltak innenfor frivillighet, friluftsliv og idrett og
integrering i 2021. Dette er i det alt vesentlige en videreføring av fylkeskommunenes tidligere vedtatte
handlingsprogrammer og partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Øvrige driftskostnader er budsjettert
til 14,7 mill. kr.
15.3.2.1 Driftsstøtte frivillighet
En vesentlig del av midlene til dette området bevilges til utvikling og driftsstøtte til regionale frivillige
organisasjoner, herunder organisasjoner innenfor idrett, friluftsliv, funksjonshemmedes organisasjoner, kultur,
barn og ungdom og studieorganisasjoner. Til dette er det foreslått 46,8 mill. kr. Av denne summen forslås det at
2 mill. kr i tilskudd til møteplasser for frivillighet omdisponeres til ny støtteordning for inkluderende frivillige
møteplasser. Dette for å spisse fylkeskommunens innsats for mer mangfold, inkludering og integrering. Regional
utvikling friluftsliv og idrett.
15.3.2.2 Regional utvikling
Regionale utviklingsmidler er knyttet til kommunikasjon- og informasjonsarbeid, kompetanse- og
nettverksbygging, veiledning, konferanser samt prosjekter og arrangementer.
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15.3.2.3 Støtte til store arrangement
Posten omfatter søkbar støtte til store idrettsarrangement. Priser og stipend innenfor idrett er også en del av
denne posten.
15.3.2.4 Driftsstøtte til regionale anlegg og organisasjoner
Midlene her er knyttet til tilskudd til Østfoldhallen, Olympiatoppen Øst og Vikersund hoppsenter.
15.3.2.5 Regionale prosjekter
Det mest vesentlige prosjekter her er Nordre Øyeren friluftsområde, vinterleir for funksjonshemmede,
Friluftslivets ferdselsårer og kunstgressprosjektet Fremtidens kunstgressbaner - KG 2021.
15.3.2.6 Regionale støtteordninger idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Midlene her går til utvikling av regionale aktivitetstiltak og områder i form av regionale tiltaksmidler for
oppfølging av regional plan for idrett/friluftsliv Akershus og Østfold, og strategiplan for idrett/friluftsliv i
Buskerud. Det vil i 2021 bli utarbeidet et felles handlingsprogram for disse tre planverkene. Det er også foreslått
søkbare midler til universelt tilrettelagte friluftstiltak og aktivitetsmidler til sykkel.
15.3.2.7 Statlige midler/spillemidler til friluftsliv og fysisk aktivitet
Viken fylkeskommune vil i 2021 motta ca. 10,8 mill. kr i øremerkede tilskudd fra staten til tiltak i statlig sikrede
friluftsområder og til friluftsaktivitet. Det er forutsatt samme nivå som i 2020. Midlene fordeles på grunnlag av
søknader.
Viken fylkeskommune vil i 2021 motta ca. 270 mill. kr i spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg. Følgende
tabell viser dette:
Tabell 42 Spillemidler
Spillemidler 2020-kr

2021

2022

2023

2024

Spillemilder idrettsanlegg

261 798

261 798

261 798

261 798

177

177

177

177

9 585

9 585

9 585

9 585

271 560

271 560

271 560

271 560

Utviklingsmidler spillemiddelordningen
Spillemidler kulturarenaer
Sum

Det vil jobbes aktivt med å påvirke Kulturdepartementet sin fordelingsmodell slik at Viken får en større andel av
spillemidlene. Som følge av regionreformen mottok Viken langt mindre spillemidler enn forventet i 2020. Dette
skyldes trolig endring i geografiske og befolkningsmessige parametere samt anleggsdekningsfaktor som endret
seg med sammenslåingen. Disse dataene er med på å danne grunnlag for den totale tildelingen til fylkene.

15.3.3 Fylkesbibliotek
Følgende tabell viser hovedtall for bibliotek:
Tabell 43 Hovedtall for biblioteket
Hovedtall for biblioteket (tall i 1000 kr)
Driftsutgifter

2021

2022

2023

2024

28 750

28 750

28 750

28 750

Bibliotekttransport og andre eksterne tjenester

2 230

2 230

2 230

2 230

Kompetansetiltak for eksterne brukere

1 200

1 200

1 200

1 200

500

500

500

500

-1 100

-1 100

-1 100

-1 100

-999

-999

-999

-999

30 581

30 581

30 581

30 581

Digitale tjenester for eksterne brukere
Kursinntekter mm
Ullersmo fengsel
Netto utgift

Fylkeskommunens oppgaver på bibliotekområdet er hjemlet i Lov om folkebibliotek § 6. Hovedsatsingene i 2021
er i all hovedsak definert gjennom eksisterende planer, samarbeid med kommuner og politiske vedtak. I tillegg
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arbeider fylkesbiblioteket med fylkesrådets satsinger og prioriterte mål i forlengelsen av arbeidet med regional
planstrategi. Et viktig premiss for dette arbeidet er tverrfaglig tilnærming og samarbeid med andre rådsområder
for å nå mål og iverksette tiltak. Fylkesbiblioteket deltar aktivt i internasjonalt nettverk, bærekraftnettverket og
innovasjonsrådet.
Det foreslås bevilget 30,6 mill. kr til fylkesbibliotek i 2021. Beløpet omfatter lønn og driftsutgifter, i tillegg til
midler som bidrar til utvikling av bibliotektilbudet i fylket.
Fylkesbiblioteket drifter fengselsbiblioteket på Ullersmo og mottar ca. 1 mill. kr årlig i øremerket tilskudd for å
finansiere virksomheten. I tillegg søkes prosjektmidler for utviklingstiltak.
Viken fylkesbibliotek utgjør et solid kompetansemiljø for bibliotekutvikling i regional og nasjonal sammenheng,
og det er forventninger til fylkeskommunens bidrag til utvikling på bibliotekområdet. I særlig grad gjelder dette
utvikling av det digitale tilbudet til innbyggerne.
15.3.3.1 Bibliotekene som bidragsytere for å nå bærekraftmålene
Fylkesbiblioteket skal stimulere til et rikt og mangfoldig kulturliv som bidrar til sosialt bærekraftige lokalsamfunn.
I tett samarbeid med bibliotekene skal fylkesbiblioteket drive et aktivt og strategisk utviklingsarbeid med mål om
å utvikle relevante og likeverdige tjenester til innbyggerne i Viken. Bibliotekene har en sentral rolle som kultur–
og kunnskapsformidler, og fylkesbiblioteket skal gjennom sin regionale utviklerrolle bidra til å styrke
bibliotekenes rolle som viktige samfunnsaktører og som sentrale bidragsytere for å nå flere av bærekraftmålene.
Bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt
arbeid. Dette gir et godt utgangspunkt for å jobbe aktivt med bærekraftmålene i økonomiplanperioden.
15.3.3.2 Digital utvikling og deltakelse
Fylkesbiblioteket vil fortsatt prioritere arbeidet med utvikling, tilrettelegging og formidling av digitalt innhold i
bibliotekene. Fylkesbibliotekets bidrag handler både om å øke omfanget av digitale ressurser, iverksette nye
formidlingstiltak og videreutvikle plattformene for digitalt innhold. Det jobbes aktivt med å markedsføre
tilbudene ved hjelp av regionale kampanjer.
Fylkesbiblioteket har i mange år hatt en betydelig satsing på utvikling av digitale bibliotektjenester. Den mest
omfattende satsingen har handlet om utvikling av bibliotekenes nettsider gjennom Webløft. Fylkesbiblioteket
ønsker å prioritere dette arbeidet enda mer og da i tett samarbeid med andre aktører i bibliotekfeltet.
Bibliotekene står overfor noen viktige veivalg som fylkesbiblioteket skal utrede og finne en best mulig løsning for
i løpet av 2021.
Formidling på digitale plattformer er en viktig oppgave for bibliotekene. I kjølvannet av Covid-19 har
fylkesbiblioteket påtatt seg et nasjonalt koordineringsansvar for å utvikle e-læringsressursen «23 ting om å
formidle på nett». E-læringsressursen ferdigstilles i løpet av 2020 og inngår i fylkesbibliotekets kurstilbud til
bibliotekansatte i 2021.
Fylkesbiblioteket skal fortsette arbeidet med å utvikle tiltak som styrker den digitale deltakelsen i befolkningen.
Her vil arbeidet i første rekke bestå av å utrede muligheten for at bibliotekene inngår som bidragsytere i EUs
kampanje «All Digital Week» som er en årlig kampanje i mars måned.
15.3.3.3 Bibliotek som arbeidsplassnoder
Fylkeskommunen har siden 2019 arbeidet med arbeidsplasskonsepter for Vikens ansatte. Et av delprosjektene
handler om arbeidsplass i noder, hvor bibliotekene i Viken spiller en sentral rolle. Prosjektet går ut på å gi
ansatte tilbud om arbeidsplasser, tilgang til kunnskapsbaser og møterom i eget nærområde. Det skal også
utvikles tilbud om veiledning til informasjonssøking. Ansatte i deltakende bibliotek vil få tilbud om et
kompetanseløft innenfor veiledning og søk i kunnskapsbaser.
15.3.3.4 Bibliotekene som litteratur- og kunnskapsformidlere
Bibliotekene har de siste årene lagt mye ressurser i å bli litteraturhus som vektlegger arrangementer, biblioteket
som møteplass og de ansatte som litteratur- og kunnskapsformidlere. Et uttalt mål i nasjonal bibliotekstrategi
(2020- 2023) er at bibliotekene skal videreutvikles som folkeopplysnings- og dannelsesinstitusjoner. Dette skal
bidra til å styrke lesekompetansen i befolkningen og øke utlånet av fysisk og digitalt materiale i bibliotekene.
Nasjonalbiblioteket har lyst ut utviklingsmidler til tiltak som skal styrke formidlings- og veiledningskompetansen
til bibliotekansatte og her vil Viken i samarbeid med de øvrige fylkene søke midler til en felles, flerårig
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programsatsing. Om søknaden innvilges, vil dette bli en viktig utviklingsoppgave for fylkesbiblioteket i de
kommende årene, med oppstart i 2021. Denne satsingen må kobles sammen med fylkesbibliotekets øvrige tiltak
på formidlingsområdet, den årlige lesekampanjen for barn, Sommerles, Lesersørvis, e-læringsressurs om
leseveiledning i bibliotek og Sjangerskolen, e-læringsressurs med sjangerforedrag og inspirasjonssamtaler med
formidlere fra bibliotekmiljøet. E-læringsressursen «23 ting om å formidle på nett» vil kunne inngå i denne
programsatsingen.
Leselyst og lesekunnskap er vesentlige komponenter for demokratibygging og et inkluderende samfunn. Gode
skolebibliotek gjennom hele skoleløpet bidrar til dette. Et skolebibliotek skal være et sosialt, inkluderende,
inspirerende og lærende sted å være, og kan derfor være en brikke som bidrar til å forhindre frafall i skolen.
Fylkesbiblioteket tilbyr kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte som skal bidra til å oppnå dette.
15.3.3.5 Ressursutnyttelse og delingsøkonomi i bibliotekene
God ressursutnyttelse er viktig for biblioteksektoren. I samarbeid med kommunene har fylkesbiblioteket startet
opp et arbeid med anskaffelse av nytt biblioteksystem, i tillegg til en anskaffelse for kjøp av medier. Arbeidet er
forventet avsluttet med kontraktsinngåelse høsten 2021. Gjennom utlån av medier bidrar bibliotekene til
delingsøkonomien og sirkulærøkonomien. Fylkesbiblioteket deltar aktivt i dette samarbeidet med sin egen
samling, både ved utlån gjennom bibliotekbussen og til folke- og skolebibliotekene. I tillegg brukes betydelige
midler på transporttjenesten mellom bibliotekene i fylket, noe som bidrar til et godt tilbud for innbyggerne.
15.3.3.6 Bibliotekene som møteplasser i lokalsamfunnet
Bibliotek som attraktive møteplasser har blitt stadig viktigere. Mange av bibliotekene i Viken har vært igjennom
enten ombygging, flytting til andre lokaler eller nybygging. Fylkesbiblioteket vil vektlegge arbeidet med å utvikle
attraktive bibliotekrom i Viken. Innenfor dette området vil fylkesbiblioteket fortsatt prioritere arbeid med
rådgivning og bistand til bibliotekenes samlingsutvikling, biblioteklokaler og bruk av bibliotekrommet.
Med over 5,1 millioner besøk årlig når folkebibliotekene i Viken svært mange av regionens innbyggere og det
ligger derfor store muligheter i å utvikle bibliotekene som arena hvor kommunene sammen med innbyggerne,
næringsliv, organisasjoner og foreninger utvikler nye løsninger for å skape gode lokalsamfunn og et godt liv for
den enkelte innbygger. Her vil fylkesbiblioteket følge opp prosjektet «Biblioteket som samskaper» gjennom å ta i
bruk konkrete verktøy for samskaping i samarbeid med bibliotekene.

15.3.4 Kunst og kultur
På dette området foreslås en bevilgning på 155,3 mill. kr i 2021 som omfatter lønn og driftsutgifter, tiltak og
tilskudd. Det gis i budsjettet en del faste tilskudd til viktige regionale kulturinstitusjoner samt organisasjoner og
tiltak innen satsninger i vedtatte kulturplaner. Følgende tabell viser hovedpostene mht. tilskudd og tiltak
innenfor dette området:
Tabell 44 Tiltak og tilskudd innenfor kunst og kultur
Kunst og kultur (tall i 1000 kr)

2021

2022

2023

2024

Driftsutgifter

40 982

40 982

40 982

40 982

Visuell kunst

26 398

26 398

26 398

26 398

Teater

19 705

19 705

19 705

19 705

Dans

8 273

8 273

8 273

8 273

Opera

5 244

5 244

5 244

5 244

Musikk

6 917

6 917

6 917

6 917

Ung kultur

4 677

4 677

4 677

4 677

Inkluderende kulturliv

832

832

832

832

8 972

8 972

8 972

8 972

21 949

21 949

21 949

21 949

Priser og stipender

435

435

435

435

Diverse kultur

718

718

718

718

Film og media

10 171

10 171

10 171

10 171

Netto ramme

155 273

155 273

155 273

155 273

Talentutvikling
Oppfølging planer og strategier inkl. søkbare ordninger
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Budsjettforslaget viderefører i hovedsak virksomheten i 2020. Det ligger inne en økning til Viken filmsenter AS
som følge av helårsvirkning av at Vestfold og Telemark fylkeskommune gikk ut av eierskapet i juni 2020. Dette er
koordinert med Oslo kommune som også er medeier i filmsenteret, og fordelingen mellom eierne er i henhold til
vedtatt aksjonæravtale.
For avdeling kunst og kultur ligger det tre kulturplaner og strategier gjeldende for de tre fylkeskommunene til
grunn for kultursatsninger i Viken i 2020. Planene som ligger til grunn for Viken fylkeskommunes kulturpolitikk er
Kulturplan Akershus 2016-2023, Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 og Regional plan for kultur i
Østfold 2018-2029.
Dans omfatter Nagelhus Schia Productions, Regionalt kompetansesenter for dans, Tabanka og Dansekunst i
Østfold. Opera omfatter Opera Østfold og Oscarsborg Operaen. Det Norske Blåaseensemble, Østfold
symfoniorkester, ØstNorsk jazzsenter, Folkemusikksatsing og MØST ligger inne i posten for musikk. Kongsberg
Jazzfestival ligger under samleposten oppfølging planer, strategier inkl. søkbare ordninger. Film og media
omfatter Mediefabrikken, Østfold medieverksted og Viken filmsenter AS.
Askim kulturhus foreslås redusert med kr 170.000 i 2021 og utfases i 2022. Ingen andre kulturhus i Viken har
driftstøtte samt at det ligger ikke et kunst- og kulturpolitisk oppdrag bak tilskuddet. Tilskuddet til Askim kulturhus
i budsjettforslaget for 2021 er på 0,2 mill. kr.
Visuell kunst omfatter bl.a. følgende budsjett for 2021:
Tabell 45 Budsjett visuell kunst
Visuell kunst

Vikens budsjett

Statstilskudd

Sum

Kunstsentre

13 014

0

13 014

Galleri F15

4 447

13 590

18 037

Henie Onstad Kunstsenter

2 544

14 110

16 654

Vestfossen kunstlab

1 538

4 115

5 653

Leveld kunstnartun

166

440

606

Pilotgallerier

2 119

0

2 119

Div. visuell kunst

2 570

0

2 570

26 398

32 255

58 653

Sum

I hovedsak videreføres virksomheten på nivå som 2020. Trafo kunsthall ligger under samleposten div. visuell
kunst. Romeriksutstillingen har i 2020 en bevilgning på ca. 0,1 mill. kr. Bevilgningen er foreslått redusert helt,
men de kan søke på de ordinære søknadsordningene.
Bevilgningene til teatrene i Viken på omtrent samme reelle nivå som i 2020 og omfatter følgende:
Tabell 46 Budsjett teater
Budsjett teater

Vikens budsjett

Statstilskudd

Sum

Unge Viken Teater

5 314

8 510

13 824

Buskerud teater

2 467

900

3 367

Brageteateret

4 663

16 910

21 573

Østfold internasjonale teater

6 832

9 870

16 702

429

740

1 169

19 705

36 930

56 635

Studium Actoris
Sum

15.3.4.1 Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken har et betydelig omfang i Viken selv om de statlige midlene årlig går ned. Antall
publikumsmøter går ned noe hvert år. Årsaken til dette er reel nedgang i spillemidler samt økte honorarsatser.
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Skolesekken har fortsatt et stort omfang og er viktig for å sikre alle barn og unge i grunnskolen og i videregående
opplæring får kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet uansett hvor i Viken de bor.
Drift og lønn til arbeidet med Den kulturelle skolesekken er inkludert i tabellen ovenfor og finansieres av
fylkeskommunale midler. I tillegg kommer statlig finansiering gjennom spillemidler som benyttes til produksjon
og formidling til elever i grunnskole og videregående opplæring.
Tabell 47 Fordeling statlige spillemidler Den kulturelle skolesekken
Spillemidler DKS 2020-kr

2020

2021

2022

2023

2024

DKS Turnémidler videregående skole

26 900

26 900

26 900

26 900

26 900

DKS Turnémidler grunnskole

10 950

10 950

10 950

10 950

10 950

Lokal DKS

10 856

10 856

10 856

10 856

10 856

9 031

9 031

9 031

9 031

9 031

57 737

57 737

57 737

57 737

57 737

DKS Direktekommuner
Sum

15.3.5 Kulturarv
På dette området foreslås en bevilgning på 137,56 mill. kr. Dette omfatter 6 mill. kr som finansieringsbidrag til
nybygg for Viken bygningsvernsenter. Dette kommer i tillegg til 2 mill. kr bevilget i 2020. Lønnsbudsjettet utgjør
omkring 54 mill. kr, mens 84,9 mill. kr er foreslått som driftstilskudd til kulturhistorisk formidling/museer og
øvrige fylkeskommunale tilskuddsordninger. Dette er i det alt vesentlige en videreføring av dagens nivå.
I tillegg forvalter fylkeskommunen statlige tilskudd til fredete bygninger og anlegg i privat eie, profane (ikkekirkelige) bygninger fra middelalderen, middelalderruiner, tekniske og industrielle kulturminner, fartøyvern og
brannsikring av tette trehusmiljøer. Beløpene har variert over tid, og et flertall av ordningene er nye i
fylkeskommunal sammenheng. Det er derfor vanskelig å angi samlet omfang, men det antas å være i
størrelsesorden 35-45 mill. kr.
Fartøyvernoppgaven skal også ivaretas på vegne av Oslo kommune, i et samarbeid der Oslo delfinansierer en
fagstilling som er opprettet i Viken fylkeskommune. Øvrige utgifter knyttet til stillingen må dekkes med økt
ramme fra staten knyttet til de nye oppgavene. Vår ambisjon er å tilføre feltet en merverdi ut over å forvalte en
statlig tilskuddsordning, gjennom nær kontakt med frivilligheten og eierne av de verneverdige fartøyene.
Fylkeskommunene driver oppdragsvirksomhet innen arkeologi med en brutto utgift anslått til 19,9 mill. kr og
inntekter anslått til 16,3 mill. kr. Inntekten er begrenset av satser fastsatt av Riksantikvaren. Nettoutgiften på ca.
3,6 mill. kr består av fylkeskommunens andel av kostnaden, samt ikke fakturerbare utgifter.
15.3.5.1 Det fylkeskommunale kulturminnevernet
Hovedsatsingene i 2021 er definert i de regionale kulturminneplanene og handlingsprogrammene til disse, i
tverrsektorielle strategier og satsinger og i ulike politiske vedtak i de tre tidligere fylkeskommunene. Det vil bli
igangsatt et arbeid for å sammenfatte de tre handlingsprogrammene til ett felles handlingsprogram, med sikte
på å få vedtatt dette innen utgangen av 2021.
Fylkeskommunens myndighetsrolle følger av kulturminneloven og ny forskrift om myndighet etter denne loven
vedtatt i 2019, samt plan- og bygningsloven. Vi vil legge vekt på å vise hvordan tverrfaglig og tverrsektorielt
samarbeid for å oppnå god bevaring og riktig bruk av kulturarven er viktig for å oppfylle FNs bærekraftmål.
En hovedoppgave i rollen som utviklingsaktør vil være å bevare og bruke kulturminner og kulturmiljøer som
ressurs i samfunnsutviklingen, både i utviklingen av byer og tettsteder med kvalitet og i stedsutviklingen for
øvrig. Bevaring og bruk må bygge på kulturminnenes verdi for opplevelse, identitet og forståelse, og en
forståelse av kulturmiljøets betydning som ressurs for verdiskaping og utvikling av gode steder. Integrering av
kulturmiljø i den overordnede arealplanleggingen og i by- og tettstedsutviklingen vil stå sentralt. Arbeidet vil
foregå i nært samarbeid med kommunene, staten, museene, frivilligheten, næringslivet og eierne.
Regjeringens nye kulturmiljømelding vektlegger særlig mulighetene for å engasjere seg og ta ansvar for
kulturmiljø, og at kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling. Blant annet understrekes bevaring og gjenbruk
som et viktig bidrag til utslippsreduksjon. Det vil bli utviklet indikatorer for de nye nasjonale målene. Disse vil
også være retningsgivende for våre prioriteringer.
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I 2021 vil midlene i stor grad bli prioritert til det som er nevnt ovenfor, samt å videreføre igangsatte satsinger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide for vern, bærekraftig bruk og bred formidling av Vikens kulturarv, herunder vektlegge
bevaring og gjenbruk av kulturminner som viktige bidrag til utslippsreduksjon.
Styrke innbyggernes kunnskap og forståelse av, oppslutning om og interesse for fylkets kulturarv og
derigjennom forståelse av fylkeskommunens rolle som kulturminnemyndighet.
Sikre helhetlig kunnskapsgrunnlag, høy kompetanse og styrket samhandling.
Forvalte regionale og nasjonale kulturminneinteresser som regional kulturminnemyndighet.
Sikre god oppfølging av den økte porteføljen av fredete kulturminner.
Gi råd og veiledning til kommuner og eiere i saker etter plan- og bygningsloven.
Arbeide for å styrke kommunenes kompetanse og sikre god samhandling mellom dem og
fylkeskommunen, gjennom nettverksarbeid og kompetansehevende tiltak og ved å vektlegge
kommunenes eget kulturminneansvar.
Arbeide for å styrke samarbeidet med eierne, frivilligheten og museene, vektlegge verdiskapning,
tilgjengelighet og formidling av kulturminner, og legge til rette for aktiv deltakelse i
kulturminnevernarbeidet.
Følge opp arbeidet med samlingsforvaltning og privatarkiv for å sikre tilstrekkelig og sikker
magasinplass samt fellestjenester for arkiv og magasinfunksjoner.
Samle de geografisk delte tilskuddsordningene til felles ordninger for Viken, blant annet tilskudd til
verneverdige bygninger og anlegg og til utvikling av pilegrimsledene.

I tillegg vil det å planlegge god formidling av den unike vikingskipsgraven på Gjellestad i Halden kommune og
vikingtidshistorien i området være en viktig oppgave i 2021, både med sikte på digital formidling og et
besøkssenter på stedet. Dette arbeidet må foregå i samarbeid med blant annet kommunen, Kulturhistorisk
Museum, Riksantikvaren og andre rådsområder i fylkeskommunen.
Høy kvalitet i utøvelsen av fylkeskommunens forvaltningsoppgaver, i nært samvirke med kommunene og andre,
er et viktig grunnlag for å styrke kulturarven som ressurs i samfunnsutviklingen. Dette vil fortsatt være kjernen i
fylkeskommunens arbeid på området. Vi vil vektlegge tidlig involvering og utøve tydelig og løsningsorientert
rådgivning. En sentral oppgave er å bidra til lett tilgjengelige og kvalitativt gode kulturminnedata, herunder å
kvalitetssikre den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden gjennom nødvendige kontrollregistreringer.
Seksjon for feltarkeologi utfører lovpålagte arkeologiske registreringer i forbindelse med plansaker og større
byggetiltak. Høy planleggings- og byggeaktivitet i mange av kommunene krever effektiv oppfølging.
Registreringsarbeidet er hovedsakelig eksternt finansiert, som oppdrag for tiltakshaverne.
Viken vil legge stor vekt på å ivareta oppgavene som er overført fra staten på en god måte, på tross av at
oppgaveoverføringen fremdeles er underfinansiert fra statens side.
15.3.5.2 Driftstilskudd til kulturhistorisk formidling / museer
Det avsettes 75,7 mill. kr i tilskudd til kulturhistorisk formidling / museer i 2021. Viken vil legge stor vekt på
dialog og samarbeid med museene, både for at de skal oppfylle sin samfunnsrolle og for at man skal lykkes med i
å bruke kulturarven som ressurs i samfunnsutviklingen.
I 2021 omfatter fylkeskommunens tilskudd til MiA – Museene i Akershus om lag 2 mill. kr til drift av Akershus
bygningsvernsenter. I tillegg vil fylkeskommunen bidra med om lag et halvt årsverk. Videre er det lagt inn 6 mill.
kr til et kurs- og utstillingsbygg for Akershus bygningsvernsenter ved MiAs avdeling Follo Museum, i tillegg til 2
mill. bevilget i 2020. Dette utgjør fylkeskommunens andel av den totale kostnaden, der staten har gitt tilsagn om
et investeringstilskudd på 16 mill. kr. Fra statens side forventes det at man gjennom dette også skal kunne gi et
slikt tilbud til Østfold. Det er imidlertid ikke lagt inn driftsmidler til et slikt utvidet tilbud.
Buskerud bygningsvernsenter er integrert i fylkeskommunens organisasjon, og finansieres som del av denne med
om lag 0,5 mill. kr samt lønnsmidler. Det er stor etterspørsel etter bygningsvernsentrenes tjenester, både
håndverkerkurs på ulike nivåer, rådgivning til private eiere og annet. For å løse behovet for mer plass til
virksomheten er det inngått et samarbeid med Buskerudmuseet og Stiftelsen Lågdalsmuseet om å oppføre en
tilflyttet låvebygning ved museets avdeling på Kongsberg, der bygningsvernsenteret i dag disponerer en av
museumsbygningene. Dette søkes løst innenfor ordinær ramme, egeninnsats fra museet samt eksterne
finansieringskilder. Vi vil legge vekt på god samordning av bygningsvernsentrenes virksomhet, og har igangsatt et
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arbeid for å utrede en videreutvikling av tilbudet. Videre vil det være en prioritert oppgave å følge opp
mulighetsstudien for etablering av et Viken fartøyvernsenter, som ble bestilt av Østfold fylkeskommune i 2019.
Tabell 48 Tilskudd til museer
Tilskudd til muséer (tall i 1000 kr)

2020

MiA - muséene i Akershus

2021

28 492

28 577

Skibladner

158

158

Mjøssamlingene

287

288

1 039

1 042

18 513

18 569

454

455

3 624

3 635

962

965

Tune Gardermoen
Østfoldmuséene
Privatarkiv / Vestfoldmuséene
Blåfarveverket
Lån Blåfarveverket og Veien
Buskerudmuséet

13 563

13 604

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

5 731

5 748

Finansieringsbidrag muséer i nye kommuner

1 800

1 805

862

865

75 485

75 711

Haldenvassdragets kanalselskap
Sum

15.4 Investeringsbudsjett
Tabell 49 Investeringsbudsjett kultur og mangfold
R08 Kultur

Kostnads-

Regulert

(tall i 1 000 kr)

ramme

budsjett

Prosjektnavn

totalt

2020

Buskerud-utstilling - gamle Kongsberg kino
Sum

12 500

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

0

12 500

0

0

0

0

12 500

0

0

0

Det foreslås å avsette 12,5 mill. kr i økonomiplanperioden, hvorav budsjettet i sin helhet er rebudsjetteringer fra
2020.
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16 Investeringer, finansiering og fond
16.1 Investeringer
Det foreslås en investeringsramme for 2021-2024 på ca. 16,4 milliarder kr, inklusiv ca. 3,9 milliarder kr finansiert
av bompenger og belønningsmidler fra staten. I alle tabeller og omtale av investeringsprosjekter benyttes tall
inkl. mva. Nærmere beskrivelse av investeringsprosjektene finnes i økonomiplanen under omtalen av de
respektive rådsomområdene.
Tabell 50 Hovedoversikt investeringer
Bevilgningsoversikt investeringer
(tall i 1 000 kr)

Opprinnelig
2020

R03 Finans og administrasjon
R04 Utdanning og kompetanse
R07 Næring og tannhelse
R06 Samferdsel - fylkeskommunale midler
R08 Kultur og mangfold
Viken pensjonskasse, egenkapitalinnskudd
Sum investeringer ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler
R06 Samferdsel - Oslopakke 3
R06 Samferdsel - Belønningsmidler

Lån

2021

2022

2023

2024

Totalsum

54 128

97 033

16 700

12 200

12 200

138 133

1 660 421

1 742 100

2 321 700

2 259 300

1 674 800

7 997 900

56 851

84 900

94 800

20 600

4 000

204 300

1 171 000

1 119 200

954 600

933 600

933 600

3 941 000

12 500

12 500

0

0

0

12 500

9 519

49 017

54 637

58 461

62 553

224 668

2 964 419

3 104 750

3 442 437

3 284 161

2 687 153

12 518 501

603 673

523 160

976 560

1 101 360

1 161 120

3 762 200

18 300

39 565

61 100

36 000

0

136 665

1 400

1 400

1 400

1 400

5 600

3 586 391

3 668 875

4 481 497

4 422 921

3 849 673

16 422 966

Avtaler med justeringsrett
Sum investeringer

Økonomiplan

budsjett

-1 898 000

-2 045 298

-2 403 825

-2 281 829

-1 804 249

-8 640 796

Ubrukte lån

-128 800

-105 595

0

0

0

-105 595

Overført fra driftsbudsjettet

-297 295

-324 000

-324 000

-324 000

-324 000

-1 296 000

Bruk av ubundet investeringsfond

-111 000

-62 500

-7 500

0

0

-70 000

-3 450

0

0

0

-3 450

-10 900

-7 300

0

0

-18 200

Bruk bundet fond
Bruk av infrastrukturfond investering
Kostnadsdekkende husleie Leiraveien bussanlegg
Mva-kompensasjon

-907

-610

0

0

-1 517

-603 274

-855 062

-842 892

-727 424

-3 028 652

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-5 600

-937 618

-1 006 431

-1 195 872

-1 168 292

-1 052 824

-4 423 419

-2 964 418

-3 157 323

-3 599 697

-3 450 121

-2 857 073

-13 064 214

-603 673

-490 352

-838 800

-942 800

-992 600

-3 264 552

-18 300

-21 200

-43 000

-30 000

0

-94 200

-3 586 391

-3 668 875

-4 481 497

-4 422 921

-3 849 673

-16 422 966

-529 323

Mva-kompensasjon justeringsrett
Sum egenkapital
Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler
Sum Oslopakke 3 - inntekter
Sum belønningsmidler - inntekter
Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler

1) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i bymiljøavtale mellom Oslo kommune,
Viken fylkeskommune og staten.

16.1.1 Rebudsjetteringer
Investeringsbudsjettet er ettårig. Ubrukte bevilgninger til investeringsprosjekter kan ikke disponeres i påfølgende
år uten vedtak i fylkestinget, investeringsprosjekter som vil gå over flere budsjettår må budsjetteres med kun
den delen av utgiftene som forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende deler av utgiftene
må tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift.
Overføring av budsjettmidler mellom år omtales som rebudsjettering. Rebudsjetteringer har ingen betydning for
den totale vedtatte budsjettrammen for det enkelte investeringsprosjekt. Budsjettrammen fastsettes av
fylkestinget når investeringsprosjektene blir vedtatt. Rebudsjettering er knyttet til fordelingen av
budsjettrammen mellom årene i prosjektets gjennomføringsperiode.
I henhold til krav i lov- og forskrift skal de årlige investeringsbudsjettene utarbeides ut ifra den reelle framdriften
i prosjektene. På bakgrunn av dette kan det derfor være behov for å gjøre endringer i periodiseringen av
investeringsbudsjettene underveis i et budsjettår. Det er flere utfordringer med å beregne nøyaktig framdrift på
investeringsprosjekter. I løpet av året kan det oppstå uforutsette forhold og endringer i forutsetningene, dette
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kan være kapasitet i markedet, behandlingstid hos ulike instanser, endringer i prioriteringer eller interne
organisatoriske forhold. Den pågående situasjonen med koronaviruset medfører også usikkerhet i utførelse og
leveranser.

16.2 Finansiering
Tabell 51 Finansiering av investeringer - prosentvis fordeling
Finansiering - prosentvis fordeling

2021

2022

2023

2024

2021-2024

Lån

68,1

66,8

66,1

63,2

66,1

Overført fra driftsbudsjettet

10,3

9,0

9,4

11,3

10,0

2,4

0,4

0,0

0,0

0,7

Mva-kompensasjon

19,2

23,8

24,5

25,5

23,2

Egenkapital og mva-kompensasjon

31,9

33,2

33,9

36,8

33,9

Bruk av fond

Tabellen viser utviklingen i den prosentvise fordelingen mellom lån, egenkapital samt mva-kompensasjon i
perioden 2021-2024.
Gjennomsnittlig lånefinansieres ca. 66 prosent av fylkeskommunens investeringer i perioden. Dette er noe lavere
enn i økonomiplan 2020-2023 (70,6 prosent), men andelen finansiering med mva-kompensasjon er litt høyere.
Bruk av fond gjelder bruk av ubundet investeringsfond til finansiering av investeringer.

16.2.1 Lånegjeld
Tabellen under viser utviklingen i Viken fylkeskommunes lånegjeld i økonomiplan-perioden ut fra forslag til
investeringsrammer som omtales i kapitlene for de respektive rådsområdene. Ved utgangen av 2020 er
fylkeskommunens samlede lånegjeld beregnet til ca. 10 milliarder kr. Av dette utgjør «ordinær» lånegjeld ca. 8,8
milliarder kr, 0,8 milliarder kr er gjeldsbelastning i form av finansiell leasingavtale for Jessheim videregående
skole og 0,1 milliarder kr i gjeld til kommuner som gjelder forskuttering av fylkesveiprosjekter.
Forslaget til finansiering av investeringer i økonomiplanen øker lånegjelden i 4-årsperioden med ca. 62 prosent
til 16,3 milliarder kr.
Tabell 52 Samlet lånegjeld
Samlet lånegjeld (tall i 1000 kr)

2020

Bokført "ordinær" gjeld pr. 01.01.

2021

8 769 984

Finansiell leasinggjeld - Jessheim vgs

2023

2024

11 657 825

13 546 250

15 214 579

826 619

2 045 298

2 403 825

2 281 829

1 804 249

-397 300

-437 300

-515 400

-613 500

-705 800

9 968 020

11 657 825

13 546 250

15 214 579

16 313 028

11 657 825

13 546 250

15 214 579

16 313 028

768 717

Nedbetaling lån Buskerud

0

Nye låneopptak 2020-2024
Avdrag inkl finansiell leasing
Sum gjeld inkl finansiell leasing
Annen gjeld kommuner m.m.

81 807

Gjeld pr. 31.12.

10 049 827

Årlig økning lånegjeld
Gjeldbelastning i prosent av driftsinntekter

2022

10 049 827

16,0 %
1)

61,2 %

61,2 %

16,2 %
71,8 %

12,3 %
83,5 %

7,2 %
93,1 %

1) Gjeldsbelastningen regnet i forhold til brutto driftsinntekter

Forslaget til økonomiplan innebærer at lånegjelden øker fra ca. 61 prosent i 2020 til vel 93 prosent i 2024 i
prosent av driftsinntektene. Prognosen for fylkeskommunens lånegjeld pr. innbygger øker for øvrig med ca. 56
prosent fra kr 8 097 i 2020 til kr 12 665 i 2024.
Lånegjeld i forhold til driftsinntekter viser evne til å bære gjeld. Økt gjeldsbelastning fra 2022 vil gi gradvis
mindre handlingsrom på driftsbudsjettet til å finansiere øvrige drifts- eller investeringstiltak.
For å holde lånegjelden på bærekraftig nivå fastsetter ny kommunelov at det skal vedtas måltall/handlingsregler
for økonomiske nøkkeltall som for eksempel gjeldsnivået. I kapittel 6 om finansielle måltall er det gitt en omtale
om måltall for gjeldsgraden.
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16.2.1.1 Trekkrettigheter på 500 mill. kr
Fylkeskommunen finansierer sine investeringsutgifter ved opptak av årlige større samlelån. Dette forutsetter
opptak eller refinansiering av lån i størrelsesorden opptil 500 mill. kr. Låneporteføljen øker vesentlig, og i
forslaget til finansstrategi er rammen for størrelse på enkeltlån satt til 10 prosent av samlet lånevolum. For å ha
mulighet til mellomfinansiering, og å unngå opplåning på ugunstige tidspunkter i forhold til rentebetingelser, er
fylkeskommunens bankavtale tilrettelagt med en trekkrettighet på 500 mill. kr.

16.2.2 Egenkapital
I økonomiplanen 2021-2024 foreslås det å bruke ca. 1,388 milliarder kr i egenkapital fra driftsbudsjettet (1,296
milliarder kr), fra investeringsfond (73,5 mill. kr) og fra infrastrukturfond investering (18,2 mill. kr).
Egenkapitalfinansieringen av investeringene i perioden på gjennomsnittlig vel 13 prosent er om lag på nivå med
sist vedtatt økonomiplan, og bør økes for over tid å ha en bærekraftig gjeldsbelastning. Det vises til kapittel 6 om
finansielle nøkkeltall og handlingsmål.
I tillegg brukes 3,265 milliarder kr i bompenger og 94,2 mill. kr av belønningsmidler. Mva-kompensasjon utgjør
ca. 3,030 milliarder kr.
16.2.2.1 Kompensasjon for merverdiavgift
Samlet mva-kompensasjon knyttet til investeringer i skolebygg og samferdselsinvesteringer mv. utgjør i
fireårsperioden ca. 3 milliarder kr. Herav utgjør 700 mill. kr mva-kompensasjon knyttet til Oslopakke 3investeringer.

16.3 Finansutgifter og finansinntekter
Tabell 53 Finansutgifter og finansinntekter
Finansutgifter og finansinntekter (tall i 1000 kr)

Revidert

Økonomiplan

budsjett
2020

2021

2022

2023

2024

Sum renteutgifter inkl finansiell leasing

223 980

188 700

188 900

231 800

251 900

Sum avdragsutgifter

397 300

437 300

515 400

613 500

705 800

Sum rente- og avdragsutgifter

621 280

626 000

704 300

845 300

957 700

Sum renteinntekter

-78 766

-58 725

-63 848

-92 590

-114 205

Netto finansutgifter

542 514

567 275

640 452

752 710

843 495

-195 000

-110 000

-115 000

-190 000

-225 000

347 514

457 275

525 452

562 710

618 495

Utbytte fra Akershus Energi (AE) og Østfold Energi
Netto finansutgifter inkl. utbytte fra AE/ØE

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

Rente- og avdragsutgiftene øker fra ca. 621 mill. kr i 2020 til ca. 957,7 mill. kr i 2024, dvs. med 336 mill.
kr i fireårsperioden. Dette utgjør en økning på ca. 54 prosent.
I forhold til 2020 er renteinntektene redusert fra 2021 som følge av at styringsrenten er forutsatt å ligge
på 0 til godt ut i 2022. Dette reduserer renteinntekter og rentekompensasjonen vesentlig, før
renteinntekter øker igjen som følge av økende rentenivå fra 2023/2024.
Totalt sett øker netto finansutgifter med ca. 301 mill. kr fra 2020 til 2024, dvs. 55,5 prosent fra 2020 til
2024.
Utbytte fra Akershus Energi og Østfold Energi er anslått til 110 mill. kr i 2021, 115 mill. kr i 2022 og for
2023 og 2024 er utbytteprognosen på henholdsvis 190 og 225 mill. kr.
Netto finansutgifter inkl. utbytte fra Akershus Energi og Østfold Energi øker fra ca. 347 mill. kr i 2020 til
ca. 619 mill. kr 2024, dvs. ca. 78 prosent.

16.3.1 Finansutgifter
Fylkeskommunens brutto rente- og avdragsutgifter øker med ca. 336 mill. kr i løpet av ØP-perioden fra 2020, jf.
tabellen ovenfor. Andelen av fylkeskommunens driftsinntekter som går til å dekke renter og avdrag (rente- og
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avdragsbelastning) øker fra 3,8 prosent i 2020 til 5,9 prosent i 2024. I 2019 var landsgjennomsnittet for
fylkeskommunene på 5 prosent.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av Viken fylkeskommunes finansutgifter i 2021-2024:
•
•

•
•
•

Flytende rentenivå i perioden: 0,6 prosent i 2021, 0,7 prosent i 2022, 1 prosent i 2023 og 1,3 prosent i
2024.
Når det gjelder rentenivået, er Norges Bank sin rentebane fra siste rentemøte i september 2020 lagt til
grunn. På toppen av styringsrenten, som pt. er 0 prosent, er det anslått et gjennomsnittlig risikopåslag i
pengemarkedet (0,30 prosentpoeng) samt kredittpåslag på bankenes utlånsmarginer (0,30
prosentpoeng). Dette er usikre faktorer som har variert mye de siste årene.
Renteutgifter på nye lån som tas opp er beregnet for et halvt år det første året.
Det forutsettes at nye låneopptak nedbetales over gjennomsnittlig 25 år.
Kommuneloven (§ 14-18) fastsetter minste lovlige årlige avdrag. Hovedprinsippet for reglene om
minimumsavdrag er at gjelden som minimum skal nedbetales i takt med, og gi uttrykk for kapitalslitet
(avskrivningene).

16.3.2 Finansinntekter
Tabell 54 Finansinntekter
Finansinntekter (tall i 1000 kr)

Revidert

Økonomiplan

budsjett
2020
Rentekompensasjon for skoleanlegg og samferdsel
Renter løpende likviditet

-36 055

Renteinntekter Galleriet
Utbytte Akershus Energi AS og Østfold Energi
Sum finansinntekter

2022

2023

2024

0

0

-13 000

-21 000

-38 840

-43 199

-57 896

-70 597

-39 211

-17 509

-18 168

-18 777

-19 335

-3 500

-2 376

-2 481

-2 917

-3 273

-195 000

-110 000

-115 000

-190 000

-225 000

1)

Ansvarlig lån Vardar AS / utviklingsmidler Vardar AS

2021

-273 766

-168 725

-178 848

-282 590

-339 205

16.3.2.1 Rentekompensasjon
Rentekompensasjonsordningene for skolebygg og samferdsel er anslått å ikke gi inntekter i 2021 og 2022 som
følge av en styringsrente på 0 prosent, da rentekompensasjonen er utledet fra denne. Dette er også lagt inn i
Finansdepartementets forutsetninger for rentekompensasjonsordningene i 2021. Inntektene øker fra ca. 13 mill.
kr i 2023 til ca. 21 mill. kr i 2024 når rentenivået igjen er forutsatt å øke. I Nasjonal transportplan 2010-19 ble det
vedtatt å etablere en rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkeskommunene med en ramme på 2
milliarder kr årlig. I statsbudsjettet for 2018 ble rentekompensasjonsordningen for fylkesveier vedtatt avviklet
f.o.m. 2018. Dette betyr at nye fylkesveiprosjekter ikke vil bli omfattet av ordningen.
16.3.2.2 Renter løpende likviditet
Renteinntekter av løpende likviditet er beregnet på bakgrunn av likviditetsbeholdning i bank og plasseringer i
pengemarked. Prognose for gjennomsnittlig likviditet er vurdert til ca. 4,5 milliarder kr fra 2021 til 2024. Det er
lagt til grunn en renteprognose for likviditeten fra 0,86 prosent i 2021 til 1,54 prosent i 2024. Dette inkluderer
fylkeskommunens marginpåslag i henhold til bankavtalen. Basisrenten er som for renteutgifter basert på 3 mnd.
NIBOR. Likviditetsutviklingen og renteinntekter knyttet til denne er usikre størrelser framover i
økonomiplanperioden.
16.3.2.3 Ansvarlig lån Vardar
Viken fylkeskommune har et ansvarlig lån til Vardar på 507,5 mill. kr. Lånet løper avdragsfritt frem til 01.01.2030.
Renter beregnes av hovedstol og baseres på 6 mnd. NIBOR med et påslag på 3 prosent. Budsjettert rente pr.
01.01.2021 er på 3,45 prosent.
16.3.2.4 Utbytte fra Akershus Energi AS og Østfold Energi AS
Det er i økonomiplanperioden lagt til grunn et totalt utbytte på 110 mill. kr i 2021, 115 mill. kr i 2022, 190 mill. kr
i 2023 og 225 mill. kr i 2024. Herav utgjør utbytte fra Østfold Energi 35 mill. kr i 2021 økende med 5 mill. kr årlig
til 45 mill. kr i 2024. Det vises til omtale av energiselskapene i kapittel 17.
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16.4 Fond
Fylkeskommunens disposisjonsfond består av reservefond, klima- og miljøfond, fond til pensjonsformål og
infrastrukturfond for samferdsel. Som en del av åpningsbalansen for disposisjonsfondet i Viken 2020 ligger det
også et energiutjevningsfond på 9,19 mill. kr som en videreføring av fondet fra AFK eiendom FKF. Det foreslås
tilført 20 mill. kr fra disposisjonsfondet til oppbygging av energiutjevningsfond i 2021. Fylkeskommunen kan
disponere reservefondet fritt, mens for de øvrige fondene har fylkestinget vedtatt hva fondene skal brukes til.
Disse fondene vil imidlertid kunne benyttes hvis fylkeskommunen får økonomiske problemer. De bundne
fondene til samferdsel må brukes til samferdselsformål, og er også unntatt fra å kunne benyttes hvis
fylkeskommunen får økonomiske problemer.
Tabell 55 Fondsoversikt
Ubundne fond (disposisjonsfond)
Reservefond (IB)

Rev. bud. 2020

2021

2022

2023

2024

960 206

929 806

926 406

923 006

0

0

0

0

Bruk av tidligere avsatte midler til Visma InSchool (VIS)

-3 200

-3 400

-3 400

Bruk av tidligere avsatte midler til prosjekt arkivrydding

-7 200

Avsetning ØP

912 459
55 700

Avsetning overskudd 2019 FT-sak 37/20

160 460

Sum avsetning

216 160

Bruk disposisjonsfond

-57 463

Bruk ØP 1. tertialrapport FT-sak 40/20
Bruk rapport 2. tertial 2020

Forskuttering kollektivselskaper FT-sak 21/20
Tilbakeføring forskuttering kollektivselskaper FT-sak 21/20

-101 150
-9 800

-240 000
240 000

Overføring til energiutjevningsfond disposisjonsfondet
Sum bruk
Reservefond (UB)
Energiutjevningsfond (IB)

-20 000
-168 413

-30 400

-3 400

-3 400

0

960 206

929 806

926 406

923 006

923 006

9 189

29 189

29 189

29 189

9 189

Overføring fra reservefond- spesifisering av eget energiutjevningsfond
Energiutjevningsfond (UB)
Klima- og miljøfond / Klimafond Viken (IB)

20 000
9 189

29 189

29 189

29 189

29 189

41 188

8 500

0

0

0

Tidligere tilsagn om midler, disponerte midler til utbetaling
Avsetning til klima og miljøfond (ØP 2020-2023, regionalfond Østfold 2020)

-20 388
14 000

Bruk av avsatte midler til klimaarbeid ihht FT-sak 45/2020

-26 300

Bruk i ØP 2021-2024
Klima- og miljøfond / Klimafond Viken (UB)
Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (IB)
Prispåslag kollektivbillett (FT- sak 92/15)
Avsetning (inntekter fra kostnadsdekkende leie)
Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (UB)
Regionalfond (IB)
Bruk

-8 500
8 500

0

0

0

0

150 642

194 452

238 294

282 136

325 978

42 859

42 859

42 859

42 859

42 859

951

983

983

983

983

194 452

238 294

282 136

325 978

369 820

11 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 362

68 662

3 462

3 462

3 462

-11 628

Regionalfond (UB)
Pensjonspremiefond (IB)
Avsetning

0

Bruk
Pensjonspremiefond (UB)
Fond til dekning av premieavvik (IB)
Avsetning regnskapoverskudd 2019
Avsetning amortisering
Bruk amortisering
Fond til dekning av premieavvik (UB)
Bundne fond

-33 700

-65 200

68 662

3 462

431 921

661 637

3 462
637 040

3 462
617 986

3 462
615 126

61 398
385 452

68 151

71 370

74 384

77 494

-217 134

-92 748

-90 424

-77 244

-75 601

661 637

637 040

617 986

615 126

617 019

2020

2021

2022

2023

2024

Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (IB)

46 091

49 434

61 006

60 556

Renter Oslo vognselskap (FT- sak 92/15)
Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (UB)

3 343

1 513

1 717

1 918

2 046

49 434

61 006

60 556

70 301

87 956

Infrastrukturfond samferdsel - investering (IB)

44 649

61 006

60 556

70 301

87 956

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

-10 900

-7 300

Avdrag Oslo vognselskap (FT- sak 92/15)
Bruk av fond (midlertidig finansiering Leiraveien bussanlegg)
Avsetning (fra kostnadsdekkene leie Leiraveien, Kjul og sjåførfasiliteter)
Infrastrukturfond samferdsel - investering (UB)
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70 301

8 357

2 450

9 045

9 655

9 655

61 006

60 556

70 301

87 956

105 611

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

16.4.1.1 Disposisjonsfondet
Samlet disposisjonsfond inkl. klima- og miljøfond, regionalfond, pensjonsfond og infrastrukturfond for
samferdsel mv. hadde en inngående saldo ved inngangen til 2020 på 1 659 mill. kr. Herav utgjorde reservefondet
ca. 912 mill. kr.
16.4.1.2 Reservefond
Dette er fylkeskommunens reelle reserve som kan brukes ved inntektssvikt eller til å finansiere uforutsette
utgifter. Etter vedtatt avsetning og bruk av fond i 2020, er inngående saldo på fondet beregnet til ca. 940 mill. kr
i 2021. Det er ikke foreslått bruk av reservefondet i ØP-perioden 2021-2024, utover 10 mill. kr til VIS (Visma
InSchool) og 7,2 mill. kr til arkivryddingsprosjekt i tidligere Akershus. Dette er midler knyttet til besparelser i VISprosjektet og arkivryddingsprosjektet som tidligere er vedtatt avsatt til fond. Dette for at utgiftene kunne
finansieres med fondsmidlene når de påløpte på et senere tidspunkt enn opprinnelig budsjettert.
16.4.1.3 Klimafond Viken (tidligere Klima- og miljøfond)
Ved inngangen til 2020 utgjør fondet 41,2 mill. kr. I ØP 2021-2024 foreslås det ikke å sette av ytterligere midler
til Vikens klimafond. Aktuelle midler blir i stedet bevilget over driftsbudsjettet til klimaavdelingen i rådsområde
Plan, klima og miljø. Det foreslås bruk av 8,5 mill. kr i 2021.
16.4.1.4 Regionalfond
Ved inngangen til 2020 var det ca. 11,6 mill. kr disponibelt på fondet. Midlene på fondet er budsjettert brukt i
2020.
16.4.1.5 Fond til dekning av premieavvik
Fylkestinget har vedtatt at premieavvik og amortisering av premieavvik skal holdes utenfor fylkeskommunens
løpende driftsøkonomi og håndteres via premieavviksfondet. Midlene i fondet reserveres til budsjett- og
regnskapsmessige føringer for at pensjonskostnaden skal utjevnes mellom år. Over tid skal fondet gå i balanse.
Ved inngangen til 2020 var premieavviksfondet på ca. 431,9 mill. kr. Avsetning fra regnskapsoverskudd 2019 for
Viken er på 61,4 mill. kr, og øvrig netto avsetning knyttet til amortisering på 168,3 mill. kr i 2020, gir en saldo på
fondet på 661,6 mill. kr ved inngangen til 2021. Avsetninger og bruk av fondet videre i ØP 2021-2024 er usikkert,
da tall for premieavvik og amortisering av dette ikke vil være kjent før regnskap avlegges.
16.4.1.6 Pensjonspremiefond
Pensjonspremiefond har en saldo på 68,7 mill. kr ved utgangen av 2020, etter at det er brukt 33,7 mill. kr til
finansiering av reguleringspremie i 2020. Fondet benyttes til dekning av reguleringspremie også i 2021 med 65,2
mill. kr.
16.4.1.7 Samferdselsprosjekter - infrastrukturfond samferdsel
Det er tre infrastrukturfond for infrastruktur:
•
•
•

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

Fondene har til hensikt å sikre økonomi til å drifte, vedlikeholde og utvikle kollektivinfrastruktur og rullende
materiell, slik at verdiene ivaretas.
Bundet infrastrukturfond for vedlikehold består av tidligere avsatte midler fra Oslopakke 2, «75-øringen», som
var et prispåslag på kollektivbillettene som varte fram til 1. november 2011. Fondet bygges videre opp ved å
avsette renteinntekter fra et utlån på 240 mill. kr til Oslo Vognselskap AS. Utlånet er knyttet til finansiering av
innkjøp av vogner til Kolsåsbanen. I og med at utlånet er finansiert av avsatte midler fra bompenger i Oslopakke
2, som av staten var bundet til samferdselsformål, betraktes også rentene fra fondet som bundet. Forventet
avsetning fra renteinntekter i 2021 er ca. 1,5 mill. kr. Framtidige avsetninger er begrunnet i renteestimater fra
Norges Bank. Saldo på fondet inngangen til 2021 vil være 49,4 mill. kr.
Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold bygges opp ved at prispåslaget fra Oslopakke 2 ble videreført i
forbindelse med FT-vedtak 78/12, og prispåslaget skulle avsettes til dette fondet. Det budsjetteres med en årlig
avsetning på 42,9 mill. kr. I tillegg tilføres fondet midler fra kostnadsdekkende husleie knyttet til Kjul og Leira
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bussanlegg mv. Ved inngangen til 2021 vil fondet ha udisponerte midler på 194,5 mill. kr. Det avsettes til
infrastrukturfond vedlikehold årlig kr 982 600.
Infrastrukturfond samferdsel – investering. Bundet investeringsfond for infrastruktur samferdsel har til hensikt å
sikre økonomi til å utvikle kollektivinfrastruktur. Fondet bygges opp av avdragsinntekter på utlånet til Oslo
Vognselskap AS. Utlånet ble finansiert av avsatte midler fra bompenger i Oslopakke 2. Avdragene er på 8 mill. kr
pr. år som avsettes til fondet. Ved inngangen til 2021 vil fondet ha udisponerte midler på 61 mill. kr.
Det legges opp til at fondet benyttes som midlertidig likviditetsbuffer i forbindelse med etablering av en ny
kostnadsdekkende finansieringsmodell for Kjul og Leiraveien bussanlegg, samt sjåførfasiliteter for Ruters
bussoperatører. Modellen for kostnadsdekkende leie innebærer at fylkeskommunens investeringer og drifts- og
vedlikeholdsutgifter for anleggene dekkes inn via leie fra bussoperatørene i en periode på 20 år.
Fylkeskommunen vil imidlertid ha et likviditetsmessig utlegg til FDV-kostnader og oppgraderinger i anlegget før
leieinntektene innbetales til fylkeskommunen. Som følge av dette legges det opp til at fondet brukes som en
midlertidig likviditetsbuffer for fylkeskommunen. Det vises til omtale av modellen i kapittel 12 Samferdsel.
Det avsettes 2,4 mill. kr i 2021 til infrastrukturfond investering og 8,1 mill. kr årlig i resten av
økonomiplanperioden. Bruk av infrastrukturfond investering til midlertidig finansiering av investeringer i
Leiraveien bussanlegg utgjør 10,9 mill. kr i 2021 og 7,3 mill. kr i 2022. Midlene tilbakeføres gjennom
kostnadsdekkende husleie de påfølgende år.
16.4.1.8 Bundet og ubundet investeringsfond
Investeringsrammen for 2021 og 2022 finansieres med bruk av ubundet investeringsfond på henholdsvis 62,5
mill. kr og 7,5 mill. kr. Dette er tidligere avsatte fondsmidler fra Buskerud og Østfold som i økonomiplan 20202023 ble vedtatt budsjettert som finansiering av investeringsbudsjettet.
Investeringsrammen for 2021 finansieres med bruk av bundet fond på 3,45 mill. kr. Midlene er knyttet til
finansiering av investeringer vedrørende flyfag landslinjer.
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17 Fylkeskommunale energiselskaper og
foretak
17.1 Energiselskapene
Viken fylkeskommune eier 100 prosent av Akershus Energi og 45 prosent av Østfold Energi. Begge selskapene
har en solid økonomi og leverte gode resultater i 2019, som ga høye utbytter til fylkeskommunen i 2020.
Generelt vil resultatene for energiselskapene kunne variere mye fra år til år avhengig av strømpris, valutakurs og
hydrologi. I 2020 er situasjonen preget av lave kraftpriser som følge av bl.a. mild og våt vinter, og resultatene vil
bli langt dårligere enn i 2019. Som følge av dette er forventet utbyttenivå i 2021 redusert med 117 mill. kr i
forhold til økonomiplan 2020 -23. Fra 2022 er det igjen forventet en økning i kraftprisen.
Kjernevirksomheten for begge selskapene er vannkraft med en normalproduksjon på ca. 5 000 GWh. Begge
selskapene er imidlertid opptatt av å differensiere virksomheten i retning av også andre former for fornybar
energi, som vind, sol og hydrogen. Energiselskapene gir verdifulle bidrag til det grønne skiftet, men spesielt
vindkraft er i den siste tiden omdiskutert, og kan komme i konflikt med andre bærekraftsmål som handler om å
ta vare på natur og miljø. Stortingets behandling høsten 2020 av ny konsesjonsprosess for vindkraft avventes.
I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen år å gjøre grunnrenteskatten for vannkraft om til en
kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for nye investeringer. Hensikten er å legge bedre til rette for
lønnsomme investeringer. Dette vil gi en umiddelbar positiv likviditetseffekt, men dersom en ser på nåverdien av
endringen er denne beregnet å være provenynøytral. Hvordan dette konkret vil slå utfor energiselskapene må
vurderes nærmere. Eksisterende kraftproduksjon skjermes imidlertid ikke noe mer for høy beskatning, som er på
59 prosent.
Fylkesrådet vil i 2021 legge fram oppdaterte eierstrategier for energiselskapene.

17.2 Akershus Energi AS
Akershus Energi AS er heleid av fylkeskommunen og morselskap i Akershus Energi konsern. Kjernevirksomheten
er vannkraftproduksjon, krafthandel og fjernvarme, og normalproduksjonen er 2 500 GWh.
Konsernet utvikler seg mot flere nye forretningsområder innen fornybar energi, og har målsetning om å være en
sentral energiaktør i regionen.

17.2.1 Resultatutvikling
Konsernets resultat etter skatt i 2019 ble 194 mill. kr – en økning fra 189 mill. kr i 2018.
Konsernresultatet etter skatt var på 34 mill. kr for første halvår 2020, mot 109 mill. kr i 1. halvår 2019. Akershus
energi forventer et betydelig lavere resultat i 2020 sammenlignet med 2019, som følge av svært lave kraftpriser,
i en ekstraordinær situasjon i energimarkedet i 2020.
Selskapets egenkapitalandel var ved utløpet av 2018 på 43 prosent, mot 40,5 prosent i 2018.
Verdijustert egenkapital i selskapet er beregnet til 8,4 mrd. kr.

17.2.2 Utbyttenivå
Gjeldende utbyttemodell legger til grunn at utbyttet er relatert til selskapets konsernresultat:
•
•
•

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

Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norske regnskapsregler.
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Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene
beholdes i selskapet.
Tabellen nedenfor viser selskapets årsresultater og utbyttenivå i perioden 2010-2019. Utbetalt utbytte utgjør
90,8 prosent av resultatet i denne perioden. For de siste fem årene ligger gjennomsnittlig utbytteandel på 86,3
prosent.
Tabell 56 Historisk utbyttenivå Akershus Energi
2010
Resultat konsern (mill. kr)
Egenkapitalandel (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

203

143

170

210

159

128

138

144

189

194

48 %

53 %

51 %

48 %

45 %

46 %

43 %

43 %

41 %

43 %

Utbytte (mill. kr)

200

170

170

170

130

109

115

140

160

160

Utbytteandel (%)

99 %

119 %

100 %

81 %

82 %

85 %

83 %

97 %

85 %

83 %

Utbetalingsår utbytte

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I forslaget til økonomiplan for 2021-2024 er det forutsatt følgende utbytte:
Tabell 57 Forventet utbyttenivå i planperioden
2021

Akershus Energi

2022
80

2023
80

150

2024
180

Sum
490

Budsjettert utbytte fra Akershus Energi er i 4 års perioden 2021-2024 nedjustert med totalt 180 mill. kr
sammenlignet med utbyttenivået i økonomiplanen for 2020-2023.

17.3 Østfold Energi AS
Østfold Energi har hovedsakelig sin vannkraftvirksomhet i Lærdal og Årdal. I tillegg har selskapet to vannkraftverk
i Marker og Halden. Østfold Energi er også medeier i to kraftverk i Sørfold (Siso og Lakshola), samt medeier i
Nivla Kraft AS i Lærdal. Østfold Energi leverer dessuten fjernvarme til ca. 200 kunder i Østfold, og er innenfor
vindkraft medeier i vindparken Mehuken i Sogn og Fjordane, og deltar i utvikling av ny vindkraft gjennom Zephyr
AS med en eierandel i selskapet på 50 prosent.
Totalproduksjonen i 2019 var 2 200 GWh.
Fylkestinget i Østfold fattet 20.06.2019 bl.a. følgende vedtak:
•
•
•
•

Østfold fylkeskommune inngår en avtale med kommunene i Østfold etter innbyggertall om å overdra
10%, av sin eierandel i Østfold Energi nå.
Østfold fylkeskommune inngår en avtale med eierkommunene i Østfold Energi om å overdra 40%, av
dagens eierandel til kommunene i Østfold etter innbyggertall om 12 år. De siste 10 prosentene av disse
blir gitt som en opsjon på kjøp.
Østfold/Viken fylkeskommune vil sitte igjen med 25 prosent av aksjene i Østfold Energi.
Dersom grensene til Viken fylkeskommune endres, skal det nye fylket Østfold blir en del av, få Viken
fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi.

Dette betyr at Vikens eierandel i Østfold Energi reduseres til 45 prosent fra 2020 og kan bli redusert til 25
prosent fra 2032. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennom lovlighetskontroll bekreftet
lovligheten av vedtaket.

17.3.1 Resultatutvikling
Selskapets verdijusterte egenkapital er beregnet til 6,6 mrd. kr. Totalkapitalen (balanseverdien) er i 2019 på
4 509 mill. kr. Egenkapitalandelen er i 2019 på 49,5 prosent mot 46,7 prosent i 2018. Årsresultatet etter skatt var
i 2019 på 191 mill. kr, en økning fra 165 mill. kr i 2018.
Halvårsresultatet for 2020 betydelig svakere enn i 2019. Halvårsrapporten viser et sterkt svekket resultat i
forhold til 2019 – fra 113 mill. kr i første halvår 2019 til 36 mill. kr i første halvår 2020. Dette skyldes fall i
kraftpriser på 56 prosent og 12 prosent redusert produksjon. Mild og våt vinter forklarer reduserte kraftpriser.
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17.3.2 Utbyttenivå
Det er vedtatt følgende utbyttemodell for selskapet:
1.
2.
3.
4.

Minimumsutbyttet er lik 1,5 % av verdijustert egenkapital (VEK)*, uansett årsresultat.
For den del av årsresultatet som ligger i intervallet 1,5 – 3 % av VEK forventes et utbytte på 50 %.
For den del av årsresultatet som ligger i intervallet 3 – 7 % av VEK forventes et utbytte på 80 % av VEK.
Resultatandelen over 7 % av VEK tilfaller i sin helhet selskapet.

Unntaksregel:
• Dersom utviklingen skulle føre til at utbyttepolitikken medfører at selskapet kommer i finansielt stress
med fare for nedgradering, ser eierne at styret vil kunne foreslå et utbytte som ikke oppfyller
forventningene som er beskrevet her. I så tilfelle skal styret innkalle til et eiermøte i god tid før
generalforsamlingen for å drøfte saken.
*VEK er beregnet til 6,6 mrd. kr pr. 31.12.2019
Utbytte fra Østfold energi til fylkeskommunen og årsresultat som grunnlag for utbytte har de siste 5 årene vært
følgende (mill. kr):
•
•
•
•
•

2016:0 – (Årsresultat 2015 minus 241 mill. kr)
2017: 15 – (Årsresultat 2016 på 38 mill. kr)
2018: 28 – (Årsresultat 2017 på 89 mill. kr)
2019: 65 – (Årsresultat 2018 på165 mill. kr)
2020: 72,5 – (Årsresultat 2019 på 191 mill. kr)

Tabell 58 Forventet utbyttenivå i planperioden
2021

Østfold Energi

2022
30

2023
35

2024
40

Sum
45

150

Budsjettert utbytte fra Østfold Energi er i 4 års perioden 2021-2024 er oppjustert med totalt 10 mill. kr
sammenlignet med utbyttenivået i økonomiplanen for 2020-2023.
Ramfoss Kraftlag
Kraftlaget er opprinnelig et § 27 samarbeid mellom Krødsherad, Modum, Sigdal kommuner (KMS) og Buskerud
fylkeskommune. En avtale fra 2003 gir KMS-kommunene en utkjøpsrett når Buskerud fylkeskommune opphører.
Retten er under utøvelse, men det er usikkert når overdragelsen kan ferdigstilles. Dette skyldes de
skattemessige forholdene, som er kompliserte og er under utredning i Viken fylkeskommune. Det tas sikte på en
avklaring i løpet av 2020.
Viken fylkeskommune vil motta salgsproveny. Det er stor usikkerhet om beløp pga. nevnte uavklarte
skattemessige forhold. Uten skatt er verdien tidligere anslått til ca. 60 mill. kr.

17.4 Viken KollektivTerminaler FKF
Viken KollektivTerminaler FKF (VKT) forvalter, drifter og utvikler fylkeskommunens faste eiendommer knyttet til
kollektivformål (bussterminaler, stoppesteder, holdeplasser, brygger og bussanlegg), samt
innfartsparkeringsplasser.
VKT har avtale med Vaterland Bussterminal AS om forvaltning og drift av Oslo Bussterminal. Driftsbudsjettet for
terminalen i Oslo føres i VKT sitt budsjett.
Forslag til budsjett 2021 er basert på at VKT videreføres som et fylkeskommunalt foretak eid av Viken
fylkeskommune. Det er samtidig lagt til grunn at det er behov for å utrede og avklare fremtidig organisering av
VKTs virksomhet.
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17.4.1 Driftsbudsjett VKT
Tabell 59 Driftsbudsjett VKT
VKT (tall i 1 000 kr)

2 021

2 022

2 023

2 024

Anløpsinntekter og andre driftsinntekter

52 397

48 521

50 800

50 800

Ordinært tilskudd fra Viken

32 014

32 014

32 014

32 014

6 038

7 918

8 977

8 977

3 913

3 913

3 913

3 913

6 934

1 216

1 216

1 216

6 875

6 875

6 875

6 875

Driftsinntekter

108 171

100 457

103 795

103 795

Driftskostnader

108 879

100 032

104 233

104 233

709

-425

439

439

Resultat

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

0

0

0

0

Resultat

0

0

0

0

Ordinært tilskudd fra Viken- drift holdeplasser
Bidrag til kostnadsdekkning drift bussanlegg Kjul og
Leiraveien a)
Bidrag til kostnadsdekkning ekstraordinært vedlikehold
Leiraveien a)
Bidrag til kostnadsdekkning drift sjåførfasiliteter
Romerike a)

Netto finansposter

a) Det må rapporteres særskilt på hver av bidragene

Det foreslås et ordinært driftstilskudd til VKT til løpende drift og drift av holdeplasser for 2021 på 38,1 mill.kr.
Dette representerer ingen økning fra 2020 utover prisvekst.
Drift og vedlikeholdskostnader knyttet til bussanleggene på Kjul og Leiraveien, samt sjåførfasiliteter dekkes over
tid gjennom kostnadsdekkende leieinntekter. I 2021 utgjør dette 17,7 mill.kr.
For å trygge korrekt innkreving av kostnadsdekkende leie skal det utarbeides eget prosjektregnskap for hver av
postene som inngår i kostnadsdekkende leie og dette rapporteres sammen med tertialrapportering.
Basert på det foreslått driftstilskudd anslås en samlet ramme for VKTs driftsinntekter på 108,2 mill. kr i 2021. Det
vesentlige av VKTs inntekter er betaling for tjenester fra fylkeskommunen og anløpsinntekter fra busselskapene.
Anløpsinntektene gjelder i sin helhet Oslo Bussterminal, som føres i VKTs regnskap i henhold til driftsavtale med
Vaterland Bussterminal AS. I tillegg kommer provisjonsinntekter for salg av billetter, toalettinntekter og inntekter
for utleie av oppbevaringsbokser.

17.4.2 Investeringsbudsjett VKT
Ramme for investeringsprosjekter i 2021 foreslås til 36,3 mill.kr. Midlene benyttes oppgradering av
bussterminaler i henhold til universell utforming, bussreguleringsplasser og kollektivterminal på Nesodden.
Nesodden kollektivterminal foreslås finansiert med VKTs disposisjonsfond.
Tiltak omtalt som Leiraveien bussanlegg finansieres midlertidig av tilskudd fra Viken fylkeskommune. De
fylkeskommunale midlene på 10,9 mill. kr i 2021 og 7,3 mill. kr i 2022 er finansiert midlertidig fra
infrastrukturfond investering. Infrastrukturfondet blir deretter tilbakeført tilsvarende midler fra
kostnadsdekkende husleie som fylkeskommunen mottar i påfølgende år. Denne finansieringsmodellen er i
henhold til tidligere vedtak i Akershus fylkeskommune.
De øvrige investeringstiltakene i budsjettet er finansiert med belønningsmidler fra staten.
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Tabell 60 Investeringsbudsjett VKT
Investeringsbudsjett VKT (tall i 1 000 kr)
Bussterminaler - oppgradering universell utforming

2021

2022

2023

2024

7 000

21 500

22 500

700

10 000

0

0

4 500

0

0

500

Leiraveien

14 125

9 500

0

0

Nesodden kollektivterminal

10 000

0

0

0

Sum

36 325

41 000

22 500

2 500

Bussreguleringsplasser
Lysaker/Nesodden brygge

2 000

MVA-kompensasjon

6 054

6 833

3 750

417

Belønningsmidler

8 471

26 250

18 750

0

VKT disposisjonsfond

10 000

0

0

0

Fylkeskommunale midler (til midlertidig finansiering av
Leiraveien bussanlegg)

10 893

7 307

0

0

907

610

0

0

0

0

0

2 084

36 325

41 000

22 500

2 500

Kostnadsdekkende husleie
Fylkeskommunale midler
Sum eksterne midler
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18 Rådsuavhengige utgifter og inntekter
Rådsuavhengige utgifter og inntekter omfatter omtale av fylkeskommunens pensjonskostnader og utgifter til
lønnsharmonisering.

18.1 Driftsbudsjett
Tabell 61 Driftsbudsjett rådsuavhengige utgifter og inntekter
Rådsuavhengige utgifter og inntekter
(tall i 1 000 kr)

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Diverse rådsuavhengige utgifter

0

4 200

4 200

4 200

4 200

Diverse rådsuavhengige inntekter

0

0

0

0

0

Diverse rådsuavhengige utgifter/inntekter

0

4 200

4 200

4 200

4 200

Reguleringspremie og rentegarantipremie

30 068

169 047

188 892

203 999

224 141

Sum reguleringspremie

30 068

169 047

188 892

203 999

224 141

Premieavvik Statens pensjonskasse

-120 683

-68 151

-71 370

-74 384

-77 494

Premieavvik Viken pensjonskasse

-264 769

0

0

0

0

Avsetning til premieavviksfond Staten pensjonskasse

120 683

68 151

71 370

74 384

77 494

Avsetning til premieavviksfond Viken pensjonskasse

326 167

0

0

0

0

61 398

0

0

0

0

Sum premieavvik
Amortisering premieavvik pensjonskasse

217 134

141 448

137 924

122 444

117 501

-217 134

-92 748

-90 424

-77 244

-75 601

0

48 700

47 500

45 200

41 900

Sum premieavvik og amortisering

61 398

48 700

47 500

45 200

41 900

Sum rådsuavhengige utgifter og inntekter

91 466

221 947

240 592

253 399

270 241

Finansiering amortisering bruk av premieavviksfond
Sum amortisering

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

18.1.1 Diverse rådsuavhengige utgifter og inntekter
18.1.1.1 Lønnsharmonisering
Etter etablering av Viken fylkeskommune er det behov for en lønnsharmonisering da det innenfor flere
fagområder er til dels store lønnsforskjeller. Arbeid med igangsetting av lønnsharmonisering starter i 2021 og
det er avsatt 4,2 mill. kr til lønnsharmoniseringen i 2021.
18.1.1.2 Pensjon
Arbeidsgivers andel av ordinær pensjonspremie og utgifter til avtalefestet pensjon dekkes innenfor
fylkesrådsområdenes budsjettrammer. Reguleringspremie og premieavvik omtales senere i dette kapittelet.
18.1.1.3 Statens Pensjonskasse (SPK)
Fylkeskommunens pedagogiske personale er medlemmer i SPK. Arbeidsgivers premie for pedagogisk personale i
videregående opplæring er i 2021 på 10,03 prosent av pensjonsgivende lønn, en reduksjon på 2,78
prosentpoeng fra 2020. Premien inkluderer reguleringspremie og dekker også AFP-pensjoner.
I tillegg til arbeidsgivers andel av pensjonspremien betaler medlemmer 2 prosent i medlemspremie.
18.1.1.4 Viken pensjonskasse (VPK)
I 2021 er arbeidsgivers andel av pensjonspremien til VPK på 13,47 prosent av pensjonsgrunnlaget. I tillegg til
arbeidsgivers andel av pensjonspremien betaler medlemmer 2 prosent i medlemspremie.
18.1.1.5 Reguleringspremie og rentegarantipremie (VPK)
I tillegg til ordinær pensjonspremie, kommer reguleringspremien som skal dekke opp økte pensjonskostnader
knyttet til lønnsoppgjøret i 2021. I SPK er reguleringspremien innbakt i ordinær pensjonspremie. VPK fakturerer
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reguleringspremie særskilt med en årlig faktura til fylkeskommunen, og den budsjetteres derfor sentralt. Det
samme gjelder for rentgarantipremie som skal dekke kostnader knyttet til garantert avkastning på ytelser i
pensjonskassen. Rentegarantipremien er den pris pensjonskassen må ta for å kunne garantere avkastning på
kundemidlene lik pliktig nivå (pr. i dag 2,5% p.a.).
Fordi avstanden mellom den garanterte renten og markedsrenten har økt betydelig i forhold til foregående år,
har det blitt mer kostbart for pensjonskassen å garantere denne avkastningen.
Markedsrenten, som pr. i dag er på ca 1,5% p.a., falt spesielt kraftig og raskt på grunn av covid-19-epidemien.
Det er budsjettert med reguleringspremie på 166,0 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift) i 2021, økende til 221,6 mill.
kr øvrige år i økonomiplanperioden. Dette er usikre anslag som avhenger av resultatet av lønnsoppgjøret det
enkelte år.
For å finansiere reguleringspremien er det mulig å bruke fond, både fylkeskommunens pensjonspremiefond og
premiefond i Viken pensjonskasse. Dermed reduseres belastningen direkte på fylkeskommunens budsjett. Bruk
av premiefondet i Viken pensjonskasse belastes ikke med arbeidsgiveravgift.
Netto driftsutgiften i tabellen foran viser belastningen direkte i Vikens budsjett.
Det foreslås å bruke 62,5 mill. kr av fylkeskommunens premiefond i 2021 til finansiering av reguleringspremie.

18.1.2 Premieavvik
Reglene for regnskapsføring av pensjonspremie fastslår at det i regnskapet skal føres en langsiktig premie som
avspeiler framtidige pensjonsforpliktelser, og ikke den årlige likviditetsmessige premieinnbetalingen. Hensikten
bak denne regelen er å få en jevn belastning av pensjonsutgifter i regnskapene uavhengig av bl.a. svingninger i
finansmarkedene. Dette betyr at det vil bli et avvik mellom innbetalt premie og regnskapsført pensjonskostnad.
Pr oktober er det kun mottatt opplysninger om premieavviket for 2021 knyttet til Statens Pensjonskasse (SPK).
Estimert positivt premieavvik i 2021 inntektsføres i 2021 og utgiftsføres (amortiseres) over 7 år fra 2022. Positive
premieavvik i 2021 avsettes til premieavviksfond som skal finansiere framtidig amortisering.
For 2021 innebærer imidlertid utgiftsføringen av premieavviket en nettoutgift for Viken fylkeskommune. Dette
fordi tidligere Buskerud fylkeskommune ikke hadde praktisert å sette av inntektsførte premieavvik til
premieavviksfond.

18.2 Investeringsbudsjett
Tabell 62 Investeringsbudsjett pensjonskasse

Styret i pensjonskassen har vedtatt at kjernekapitalen i Viken pensjonskasse 2021 skal forhøyes med krav om
innbetaling fra alle forsikrede virksomheter med 1 prosent av virksomhetens brutto premiereserve pr. 1. januar
2021. Dette er lagt høyere enn tidligere hvor det var 0,3 prosent. Årsaken til endringen er blant annet begrunnet
med det lave rentenivået.
For fylkeskommunen er egenkapitalinnskuddet beregnet til kr 49 mill. kr i 2021. Beløpet anslås å øke med 7
prosent årlig i samsvar med at pensjonskassens forvaltningskapital øker.
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Vedlegg 1 Økonomiske oversikter
Hovedoversikter
Tabell 63 Bevilgningsoversikt drift
Bevilgningsoversikt drift

Opprinnelig

(tall i 1 000 kr)

budsjett 2020 budsjett 2020

Regulert

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

1

Rammetilskudd

-5 080 996

-5 979 151

-4 921 274

-4 776 728

-4 780 115

-4 845 111

2

Inntekts- og formuesskatt

-8 591 491

-8 283 523

-9 160 221

-9 188 604

-9 197 243

-9 215 353

5

Sum generelle driftsinntekter

-13 672 487

-14 262 674

-14 081 495

-13 965 332

-13 977 358

-14 060 464

6

Sum bevilgninger drift (disponert i linje 23-31)

13 065 670

14 233 123

13 421 827

13 159 348

13 134 038

13 158 071

9

Brutto driftresultat

-606 817

-29 551

-659 668

-805 984

-843 320

-902 393

10 Renteinntekter

-176 821

-78 766

-58 732

-63 916

-92 580

-114 307

11 Utbytte

-195 000

-195 000

-110 000

-115 000

-190 000

-225 000

13 Renteutgifter

285 980

223 980

188 700

188 900

231 800

251 900

14 Avdrag på lån

397 300

397 300

437 300

515 400

613 500

705 800

15 Netto finansutgifter

311 459

347 514

457 268

525 384

562 720

618 393

17 Netto driftsresultat

-295 358

317 963

-202 400

-280 600

-280 600

-284 000

18 Overføring til investering

297 300

362 800

324 000

324 000

324 000

324 000

Avsetning disposisjonsfond

0

216 160

0

0

0

0

-1 942

-896 923

-121 600

-43 400

-43 400

-40 000

-1 942

-680 763

-121 600

-43 400

-43 400

-40 000

0

0

0

0

0

0

23 R01 Fylkestingets sekretariat

91 696

89 882

100 240

90 988

98 352

90 189

24 R02 Fylkesrådsleders kontor

165 141

166 571

172 075

168 509

167 401

167 387

25 R03 Finans og administrasjon

893 324

996 594

1 041 294

995 865

985 983

984 871

7 361 808

7 375 235

7 375 167

7 245 501

7 239 903

7 254 701

102 839

126 453

138 835

126 971

125 738

125 727

3 362 894

4 358 208

3 373 212

3 310 654

3 284 042

3 283 765

29 R07 Næring (inkl. tannhelse)

581 136

624 152

590 212

584 296

586 474

588 479

30 R08 Kultur og mangfold

388 664

404 562

408 845

395 972

392 746

392 713

31 R09 Rådsuavhengige utgifter og inntekter

118 168

91 466

221 947

240 592

253 399

270 241

13 065 670

14 233 123

13 421 827

13 159 348

13 134 038

13 158 071

Bruk av disposisjonsfond
20 Netto avsetning/bruk disposisjonsfond
22 Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat

26 R04 Utdanning og kompetanse
27 R05 Plan, klima og miljø
28 R06 Samferdsel

Sum netto driftsutgifter rådsområder

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
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Tabell 64 Bevilgningsoversikt investering
Bevilgningsoversikt investering

Opprinnelig

(tall i 1000 kr)

budsjett 2020

2021

2022

2023

2024

3 576 873

3 619 858

4 426 860

4 364 460

3 787 120

9 519

49 017

54 637

58 461

62 553

3 586 392

3 668 875

4 481 497

4 422 921

3 849 673

-529 324

-603 274

-855 062

-842 892

-727 424

0

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-621 973

-490 352

-838 800

-942 800

-992 600

8 Tilskudd fra andre - Belønningsmidler

0

-21 200

-43 000

-30 000

0

8

0

-907

-610

0

0

13 Bruk av lån

-2 026 800

-2 150 893

-2 403 825

-2 281 829

-1 804 249

14 Sum investeringsinntekter

-3 178 097

-3 268 025

-4 142 697

-4 098 921

-3 525 673

0

0

0

0

0

-297 295

-324 000

-324 000

-324 000

-324 000

21 Netto avsetning/bruk bundne fond

0

-3 450

0

0

0

21 Netto avsetning/bruk bundne fond - infrastrukturfond

0

-10 900

-7 300

0

0

-111 000

-62 500

-7 500

0

0

0

0

0

0

0

-408 295

-400 850

-338 800

-324 000

-324 000

0

0

0

0

0

1 Investering i varige driftmidler
3 Investeringer i aksjer og andeler
6 Sum investeringsutgifter
7 Kompensasjon for merverdiavgift
7 Kompensasjon for merverdiavgift - justeringsrett
8 Tilskudd fra andre - Oslopakke 3

Tilskudd fra andre - Kostnadsdekkende husleie

19 Netto utgifter videreutlån
20 Overføring fra drift

22 Netto avsetning bruk/ubundne fond
23 Dekning av tidligere års udekket beløp
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger
25 Fremført til inndekning i senere år
Bevilgningsoversikt rådsområder

Opprinnelig

(tall i 1000 kr)

budsjett 2020

Finans og administrasjon

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

54 128

97 033

16 700

12 200

12 200

1 660 421

1 742 100

2 321 700

2 259 300

1 674 800

Tannhelse

56 851

84 900

94 800

20 600

4 000

Kultur og mangfold

12 500

12 500

0

0

0

Samferdsel - fylkeskommunale midler

1 171 000

1 119 200

954 600

933 600

933 600

Pensjonskasse, egenkapitalinnskudd

9 519

49 017

54 637

58 461

62 553

603 673

523 160

976 560

1 101 360

1 161 120

18 300

39 565

61 100

36 000

0

0

1 400

1 400

1 400

1 400

3 668 875

4 481 497

4 422 921

3 849 673

Utdanning og kompetanse

Samferdsel - Oslopakke 3
Samferdsel - Belønningsmidler
Samferdsel - Avtaler med justeringsrett
Sum brutto investeringsutgifter
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Tabell 65 Investeringer - bevilgning og finansiering
Bevilgningsoversikt investeringer
(tall i 1 000 kr)

Opprinnelig
2020

R03 Finans og administrasjon
R04 Utdanning og kompetanse
R07 Næring og tannhelse
R06 Samferdsel - fylkeskommunale midler
R08 Kultur og mangfold
Viken pensjonskasse, egenkapitalinnskudd
Sum investeringer ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler
R06 Samferdsel - Oslopakke 3
R06 Samferdsel - Belønningsmidler

Lån

2021

2022

2023

2024

Totalsum

54 128

97 033

16 700

12 200

12 200

138 133

1 660 421

1 742 100

2 321 700

2 259 300

1 674 800

7 997 900

56 851

84 900

94 800

20 600

4 000

204 300

1 171 000

1 119 200

954 600

933 600

933 600

3 941 000

12 500

12 500

0

0

0

12 500

9 519

49 017

54 637

58 461

62 553

224 668

2 964 419

3 104 750

3 442 437

3 284 161

2 687 153

12 518 501

603 673

523 160

976 560

1 101 360

1 161 120

3 762 200

18 300

39 565

61 100

36 000

0

136 665

1 400

1 400

1 400

1 400

5 600

3 586 391

3 668 875

4 481 497

4 422 921

3 849 673

16 422 966

Avtaler med justeringsrett
Sum investeringer

Økonomiplan

budsjett

-1 898 000

-2 045 298

-2 403 825

-2 281 829

-1 804 249

-8 640 796

Ubrukte lån

-128 800

-105 595

0

0

0

-105 595

Overført fra driftsbudsjettet

-297 295

-324 000

-324 000

-324 000

-324 000

-1 296 000

Bruk av ubundet investeringsfond

-111 000

-62 500

-7 500

0

0

-70 000

-3 450

0

0

0

-3 450

-10 900

-7 300

0

0

-18 200

Bruk bundet fond
Bruk av infrastrukturfond investering
Kostnadsdekkende husleie Leiraveien bussanlegg
Mva-kompensasjon

-529 323

Mva-kompensasjon justeringsrett
Sum egenkapital
Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler
Sum Oslopakke 3 - inntekter
Sum belønningsmidler - inntekter
Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler

-907

-610

0

0

-1 517

-603 274

-855 062

-842 892

-727 424

-3 028 652

-1 400

-1 400

-1 400

-1 400

-5 600

-937 618

-1 006 431

-1 195 872

-1 168 292

-1 052 824

-4 423 419

-2 964 418

-3 157 323

-3 599 697

-3 450 121

-2 857 073

-13 064 214

-603 673

-490 352

-838 800

-942 800

-992 600

-3 264 552

-18 300

-21 200

-43 000

-30 000

0

-94 200

-3 586 391

-3 668 875

-4 481 497

-4 422 921

-3 849 673

-16 422 966

1) Noen av prosjektene forutsetter finansiering gjennom statlige belønningsmidler som inngår i bymiljøavtale mellom Oslo kommune,
Viken fylkeskommune og staten.
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Driftsbudsjett pr. rådsområde og avdeling
Tabell 66 Driftsbudsjett fylkestingets sekretariat
Fylkestingets sekretariat
(tall i 1 000 kr)

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Fylkesting

43 556

41 216

41 216

41 216

41 216

Valg og partistøtte

12 755

20 960

12 805

20 960

12 805

8 980

12 808

12 808

12 808

12 808

16 242

13 400

14 000

14 000

14 000

1 214

2 349

2 349

2 349

2 349

0

2 402

2 402

2 402

2 402

7 135

7 105

7 105

7 105

7 105

0

0

-1 697

-2 488

-2 496

89 882

100 240

90 988

98 352

90 189

Fylkestingets sekretariat
Fylkesrevisjonen
Kontrollutvalgssekretariat
Kontrollutvalget
Elev-, lærling- og mobbeombud
Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum fylkestingets sekretariat

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

Tabell 67 Driftsbudsjett fylkesrådsleders kontor
Fylkesrådsleders kontor
(tall i 1 000 kr)
Fylkesrådet (politisk)

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

18 296

14 693

15 042

15 043

6 786

8 949

8 063

8 536

8 536

Kommunikasjon og politisk støtte

46 582

45 438

45 438

45 438

45 438

Styring og eierskap

24 033

25 971

25 971

25 971

25 971

Utvikling og tverrfaglig samordning

70 874

77 024

76 909

76 684

76 684

0

0

-2 914

-4 271

-4 285

166 571

172 075

168 509

167 401

167 387

Fylkesrådsleders kontor

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum fylkesrådsleders kontor

15 043

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

Tabell 68 Driftsbudsjett finans og administrasjon
Finans og administrasjon
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør finans og administrasjon

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

5 349

2 565

2 565

2 565

2 565

117 988

129 410

124 803

123 494

122 877

Økonomi

65 477

66 537

66 537

66 536

66 537

Anskaffelser

32 004

35 446

35 446

35 446

35 446

Eiendom

351 370

392 400

386 839

387 866

382 320

Digitalisering

414 860

404 983

386 840

385 456

390 591

9 546

9 953

10 466

10 466

10 466

0

0

-17 631

-25 846

-25 931

996 594

1 041 294

995 865

985 983

984 871

HR

Kvalitet, innovasjon og prosjekt
Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum finans og administrasjon

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
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Tabell 69 Driftsbudsjett utdanning og kompetanse
Utdanning og kompetanse
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør utdanning og kompetanse
Opplæring (4 områder/avdelinger)
Forvaltningutvikling
Kompetanseutvikling

Budsjett
2021

2022

2023

2024

15 096

16 390

16 390

16 390

16 390

5 965 354

5 714 413

5 756 224

5 813 024

5 828 024

379 581

389 037

388 164

388 336

388 741

1 015 204

1 255 327

1 209 600

1 205 210

1 205 210

0

0

-124 877

-183 057

-183 664

7 375 235

7 375 167

7 245 501

7 239 903

7 254 701

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum utdanning og kompetanse

Økonomiplan

2020

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

Tabell 70 Driftsbudsjett plan, klima og miljø
Plan, klima og miljø
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør plan, klima og miljø

Budsjett

Økonomiplan

2020

2021

2022

2023

2024

3 704

4 917

4 917

4 917

4 917

Folkehelse

40 541

37 619

37 619

37 619

37 619

Klima

16 897

32 971

24 471

24 471

24 471

Kommunale planer

20 802

19 274

19 274

19 274

19 274

Miljø

16 620

19 001

17 974

17 971

17 971

Samfunnsplanlegging

27 889

25 053

25 067

24 932

24 932

0

0

-2 351

-3 446

-3 457

126 453

138 835

126 971

125 738

125 727

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum plan, klima og miljø

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
I tillegg disponerer avdeling klima 26,3 mill. kr i 2020 fra klimafond Viken iht. FT-sak 45/20.

Tabell 71 Driftsbudsjett samferdsel
Samferdsel
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør samferdsel
Mobilitet og samfunn
Fagavdeling
Samferdselsplanlegging og forvaltning
Utbygging
Drift og vedlikehold
Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum samferdsel

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

139 450

2 780

2 780

2 780

2 780

2 892 056

1 925 963

1 922 715

1 923 775

1 923 775

0

23 810

23 810

23 810

23 810

197 648

232 532

233 996

233 996

233 996

35 200

48 651

48 650

48 649

48 649

1 093 854

1 139 476

1 135 818

1 134 758

1 134 758

0

0

-57 115

-83 726

-84 003

4 358 208

3 373 212

3 310 654

3 284 042

3 283 765

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
Reelt lønnsbudsjett på rådsområde samferdsel ligger høyere fordi deler av dette blir finansiert med timeføring som belastes investeringsprosjekter.
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Tabell 72 Driftsbudsjett næring (ekskl. tannhelse)
Næring (ekskl. tannhelse)
(tall i 1 000 kr)

Økonomiplan

Budsjett

2022

2021

2020

2023

2024

Fylkesdirektør næring

18 435

5 351

5 351

5 351

5 351

Distriktsutvikling

22 966

32 101

32 101

32 101

32 101

Entreprenørskap og kompetanse

89 288

48 598

48 599

48 599

48 599

Forskning og innovasjon

32 599

30 040

30 040

30 040

30 040

0

0

-1 966

-2 881

-2 891

Sum næring (ekskl. tannhelse)

163 289

116 090

114 125

113 209

113 200

Sum næring totalt

624 152

590 212

584 296

586 474

588 479

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

Tabell 73 Driftsbudsjett tannhelse
Tannhelse
(tall i 1 000 kr)
Tannhelse felles

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

2 530

12 246

12 404

15 247

17 301

113 303

113 303

113 303

113 303

113 303

Klinikker Nord

67 733

68 388

69 056

69 736

69 736

Klinikker Vest for Oslo

86 700

87 853

89 028

90 225

90 225

Klinikker Øst for Oslo

107 168

109 204

111 279

113 393

113 393

80 329

80 029

80 029

80 029

80 029

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

0

0

-8 028

-11 768

-11 807

Sum tannhelse

460 863

474 123

470 171

473 265

475 280

Sum næring totalt

624 152

590 212

584 296

586 474

588 479

Klinikker Sør-Øst

Klinikker Sør-Vest
Administrasjon og ledelse TKØ
Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

Tabell 74 Driftsbudsjett kultur og mangfold
Kultur og mangfold
(tall i 1 000 kr)
Fylkesdirektør kultur og mangfold
Frivillighet, friluftsliv, idrett og intregrering

Budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

1 290

2 712

2 712

2 712

2 712

84 467

82 716

82 716

82 716

82 716

Fylkesbibliotek

32 982

30 581

30 581

30 581

30 581

Kunst og kultur

150 064

155 273

155 485

155 485

155 485

Kulturarv

135 759

137 562

131 400

131 400

131 400

0

0

-6 923

-10 148

-10 181

404 562

408 845

395 972

392 746

392 713

Foreløpig ufordelt budsjettsaldering 2022-2024
Sum kultur og mangfold

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer mellom rådsområder i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
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Tabell 75 Driftsbudsjett rådsuavhengige utgifter og inntekter
Rådsuavhengige utgifter og inntekter

Budsjett

(tall i 1 000 kr)

2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Diverse rådsuavhengige utgifter

0

4 200

4 200

4 200

4 200

Diverse rådsuavhengige inntekter

0

0

0

0

0

Diverse rådsuavhengige utgifter/inntekter

0

4 200

4 200

4 200

4 200

Reguleringspremie og rentegarantipremie

30 068

169 047

188 892

203 999

224 141

Sum reguleringspremie

30 068

169 047

188 892

203 999

224 141

Premieavvik Statens pensjonskasse

-120 683

-68 151

-71 370

-74 384

-77 494

Premieavvik Viken pensjonskasse

-264 769

0

0

0

0

Avsetning til premieavviksfond Staten pensjonskasse

120 683

68 151

71 370

74 384

77 494

Avsetning til premieavviksfond Viken pensjonskasse

326 167

0

0

0

0

61 398

0

0

0

0

Sum premieavvik
Amortisering premieavvik pensjonskasse

217 134

141 448

137 924

122 444

117 501

-217 134

-92 748

-90 424

-77 244

-75 601

0

48 700

47 500

45 200

41 900

Sum premieavvik og amortisering

61 398

48 700

47 500

45 200

41 900

Sum rådsuavhengige utgifter og inntekter

91 466

221 947

240 592

253 399

270 241

Finansiering amortisering bruk av premieavviksfond
Sum amortisering

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.

Tabell 76 Driftsbudsjett finans
Finans

Budsjett

(tall i 1 000 kr)

Økonomiplan

2020

2021

2022

2023

2024

Fylkeskatt

-8 283 523

-9 160 221

-9 188 604

-9 197 243

-9 215 353

Rammetilskudd

-5 979 151

-4 921 274

-4 776 728

-4 780 115

-4 845 111

-14 262 674

-14 081 495

-13 965 332

-13 977 358

-14 060 464

Sum frie inntekter
Renteinntekter

-78 766

-58 732

-63 916

-92 580

-114 307

Utbytte og eieruttak

-195 000

-110 000

-115 000

-190 000

-225 000

Sum finansinntekter

-273 766

-168 732

-178 916

-282 580

-339 307

Renteutgifter (inkl. finansiel leasing)

223 980

188 700

188 900

231 800

251 900

Avdrag

397 300

437 300

515 400

613 500

705 800

Sum renteutgifter og avdrag

621 280

626 000

704 300

845 300

957 700

Bruk av pensjonspremiefond

-57 653

-65 200

0

0

0

0

-37 500

-40 000

-40 000

-40 000

-839 270

-18 900

-3 400

-3 400

0

216 160

0

0

0

0

-680 763

-121 600

-43 400

-43 400

-40 000

362 800

324 000

324 000

324 000

324 000

0

0

0

0

0

362 800

324 000

324 000

324 000

324 000

-14 233 123

-13 421 827

-13 159 348

-13 134 038

-13 158 071

Overføringer fra andre
Vedtatt bruk av fond
Avsetning til fond
Sum bruk og avsetning til fond
Overføringer til investeringsregnskapet bygg
Overføringer til investeringsregnskapet utstyr
Sum overføringer til/fra investeringsregnskapet
Sum finans

Budsjett 2020 er i 2020-kr og viser regulert budsjett for 2020. Øvrige budsjettall er i 2021-kr.
Som følge av budsjettekniske endringer i løpet av 2020 er ikke opprinnelig budsjett 2020 og 2021 direkte sammenligbare.
Vedtatt bruk av fond = tidligere ubrukte midler til Visma InSchool (3,2 mill. kr 2021, 3,4 mill. kr 2022, 3,4 mill. kr 2023) og arkivrydding (7,2 mill. kr 2021)
i Akershus fylkeskommune, som ble avsatt til fond til senere års bruk.
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Investeringsbudsjett pr. rådsområde
Tabell 77 Investeringsbudsjett finans og administrasjon
R03 Finans og administrasjon

Regulert

(tall i 1 000 kr)

budsjett
2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Digital tjenesteutvikling

27 136

51 628

14 700

12 200

12 200

Videreføring av fusjonsprosjekter

54 156

13 940

0

0

0

IKT - Overtakelse oppgaver SVV

13 210

15 165

0

0

0

Fylkeshusene - investeringstiltak

4 715

2 000

2 000

0

0

0

14 300

0

0

0

99 217

97 033

16 700

12 200

12 200

Leif Tronstad plass
Sum

Tabell 78 Investeringsbudsjett utdanning og kompetanse
R04 Utdanning og kompetanse
(tall i 1 000 kr)
Prosjektnr. Prosjektnavn

Kostnads-

Regulert

ramme

budsjett

totalt

2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

30035

Ny vgs i Ski sentrum - 1100 nye elevplasser

1 490 000

9 000

60 000

225 000

375 000

400 000

30037

Rud vgs - ombygging og utbygging fra 750 til 1300 elevplasser

1 310 000

17 000

25 000

200 000

350 000

350 000

30036

Ringerike vgs - utvidelse/nybygg

541 000

283 700

78 200

6 500

0

0

30025

Kongsberg vgs - samlokalisering

546 700

24 900

95 800

263 700

122 900

18 600

30049

Ås vgs - ombygging og utbygging fra 1150 til 1500 elevplasser

420 000

94 200

232 100

78 200

3 600

0

30003

Bleiker vgs – ombygging og utbygging fra 450 til 900 elevplasser

410 000

74 500

210 000

105 000

9 800

0

30318

Bleiker vgs - flerbrukshall

52 000

26 000

26 000

0

0

0

30008

Eikeli vgs - ombygging og utbygging fra 450 til 750 elevplasser

310 300

89 800

155 000

15 300

0

0

30050

Ås vgs - kapasitetsutvidelse, påbygg bygg F

81 400

6 500

5 900

0

0

0

30005

Buskerud vgs - fjøs

68 100

35 000

22 100

9 900

0

0

Ås vgs - flerbrukshall

35 000

0

35 000

0

0

0

30006

Drammen vgs - 27-30 elevers rom

32 100

9 100

12 300

0

0

0

30033

Nesbru vgs - inneklima utbedring ventilasjon

64 500

26 000

15 000

0

0

0

Halden vgs - leie PUAS-bygg - Utstyr og inventar

62 400

7 500

0

48 600

0

0

30043

St. Olav vgs - ny skole inkl. tannklinikk

520 000

12 000

90 300

147 000

182 000

42 300

30012

Fredrik II vgs - ny skole

781 000

31 000

51 700

200 000

220 000

263 600

30013

Fredrik II vgs - tomt Værste

93 000

0

90 000

0

0

0

30011

Fredrik II vgs - flerbrukshall

245 000

14 000

30 200

100 000

100 500

0

30016

Greåker vgs - friidrettshall

60 000

4 900

6 100

48 300

0

0

30001

Askim vgs - utbygging yrkesfag

215 000

7 500

40 700

155 700

0

0

Utbygginger for økt kapasitet

14 000

66 000

308 000

550 000

440 000

Utbygginger/ombygginger rehabliliteringsbehov

23 200

114 900

248 200

183 200

0

Ombygging/tilpasning div. skolebygg

30 500

49 200

50 000

50 000

50 000

Investeringsreserve

30 600

10 400

10 000

10 000

10 000

Programmering/utredning

6 000

17 000

10 000

10 000

10 000

Kostnadskrevende utstyr

15 300

15 300

15 300

15 300

15 300

El-sikkerhetstiltak div. skolebygg

4 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Brannsikringstiltak div. skolebygg

10 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Energi- og miljøtiltak div. skolebygg
Inneklimatiltak div. skolebygg
Øvrige rebudsjetteringer
Tomteervervelse
Sum
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2 000

10 000

10 000

10 000

10 000

15 100

40 000

40 000

40 000

40 000

9 600

13 400

2 000

2 000

0

0

99 500

0

0

0

932 900

1 742 100

2 321 700

2 259 300

1 674 800

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Tabell 79 Investeringsbudsjett samferdsel
R06 Samferdsel
(tall i 1 000 kr)

Regulert

Økonomiplan

budsjett

Tiltakstype

2020

2021

2022

2023

2024

Store utbedringstiltak
Mindre utbedringer
Gang- og sykkelveier

134 300
380 100
100 000

190 200
539 500
139 500

423 900
285 000
128 400

337 300
333 300
132 100

337 300
333 300
132 100

Trafikksikkerhetstiltak

68 500

85 300

60 800

75 800

75 800

5 000

16 100

11 700

11 700

11 700

20 800

59 000

12 700

12 300

12 300

49 800

52 400

32 100

31 100

31 100

Miljøtiltak
Kollektivtiltak fylkesvei
Planlegging
Fylkesvei - Viken FK

758 500

1 082 000

954 600

933 600

933 600

Store utbedringstiltak

6 500

9 500

0

0

0

Mindre utbedringer
Gang- og sykkelveier

0
79 500

0
162 100

0
39 300

0
82 500

0
82 700

Trafikksikkerhetstiltak

2 000

23 100

12 800

0

0

0

0

0

0

0

16 300

93 000

67 900

37 500

37 300

Miljøtiltak
Kollektivtiltak fylkesvei
Planlegging

38 900

31 000

30 000

30 000

30 000

Fylkesvei - Oslopakke 3

135 300

326 600

150 000

150 000

150 000

Sum fylkesvei

893 800

1 408 600

1 104 600

1 083 600

1 083 600

Bussanlegg og sjåførfasiliteter

18 000

37 200

0

0

0

Kollektiv - Viken FK

18 000

37 200

0

0

0

499 100

161 760

718 560

807 360

789 120

Signal og sikringsanlegg T-bane

73 600

30 000

105 600

112 800

204 000

Ny T-banetunell gjennom Oslo

36 700

0

0

18 000

18 000

1 000

4 800

2 400

13 200

0

Ski gateterminal

18 300

7 440

9 600

0

0

Kollektivterminaler

18 000

32 125

51 500

36 000

0

Kollektiv - Oslopakke 3

646 700

236 125

887 660

987 360

1 011 120

Sum kollektiv

664 700

273 325

887 660

987 360

1 011 120

1 558 500

1 681 925

1 992 260

2 070 960

2 094 720

Fornebubanen

Bekkestua Kollektivterminal

Sum Investeringer samferdsel

Tabell 80 Investeringsbudsjett tannhelse
R07 Tannhelse

Kostnads-

Regulert

(tall i 1 000 kr)

ramme

budsjett

totalt

2020

Prosjektnr. Prosjektnavn

Økonomiplan
2021

30010
30044

Fornebu tannklinikk - nye lokaler
Strømmen tannklinikk - nye lokaler

27 500
26 000

200
0

30007

Eidsvoll tannklinikk - nye lokaler

23 000

30220

Sørumsand tannklinikk - nye lokaler

15 000

30030

Nannestad tannklinikk - nye lokaler

2022

2023

2024

27 300
13 000

0
13 000

0
0

0
0

0

1 000

15 000

7 000

0

0

15 000

0

0

0

10 000

0

1 000

9 000

0

0

Investeringsreserve

0

0

3 000

2 000

2 000

1 000

Diverse klinikker - investering

0

7 454

17 750

48 200

6 000

1 000

Diverse klinikker - Utstyr

0

4 430

6 850

7 600

5 600

2 000

12 084

84 900

94 800

20 600

4 000

Sum

Tabell 81 Investeringsbudsjett kultur og mangfold
R08 Kultur

Kostnads-

Regulert

(tall i 1 000 kr)

ramme

budsjett

Prosjektnavn

totalt

2020

Buskerud-utstilling - gamle Kongsberg kino
Sum
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12 500

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

0

12 500

0

0

0

0

12 500

0

0

0

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Tabell 82 Investeringsbudsjett pensjonskasse
Pensjonskasse

Regulert

(tall i 1 000 kr)

budsjett

Prosjektnavn

2020

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

Viken pensjonskasse

9 519

49 017

54 637

58 461

62 553

Sum

9 519

49 017

54 637

58 461

62 553
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Vedlegg 2 Samferdsel - oversikt over
investeringsprosjekter fylkesvei 2021
Totaloversikt ekskl. tiltakstype planlegging
Tabell 83 Investeringsprosjekter fylkesvei
Investeringsprosjekter fylkesvei ekskl. tiltakstype planlegging
(tall i 1 000 kr)
Tiltakstype

2 021
Fylkeskommanale

Oslopakke 3

midler

midler

Sum

Store utbedringstiltak inkl. bru og tunnel

190 200

9 500

199 700

Mindre utbedringer

539 500

0

539 500

Gang- og sykkelveier

139 500

162 100

301 600

Trafikksikkerhetstiltak

85 300

23 100

108 400

Miljøtiltak

16 100

0

16 100

Kollektivtiltak fylkesvei

59 000

93 000

152 000

1 029 600

287 700

1 317 300

Sum

Store utbedringstiltak inkl. bru og tunnel
Tabell 84 Store utbedringstiltak
Store utbedringstiltak inkl. bru og tunnel
(tall i 1 000 kr)
Prosjektnr.

Prosjektnavn

30054

Fv. 279 Ny Gardervei

30055
30056

Fv. 169 oml. Fjellsrud - Stensrud
Nye Frogner bru

30156

Fv. 152 Kirkeveien Ski, utbygging

30179

FV 35 Nordbyveien

30195

Fv108 Kjøkøysund bru

30236

Fv 120 Storgata Lillestrøm

30244

Fv. 283 Bjørnstjerne Bjørnsons gate

30421

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

30422
30451

Ny ombygging fv. 152 Kolbotn sentrum
Store utbedringstiltak inkl. bru og tunnel - ufordelte midler

30135

Fv 109 BPNG Råbekken-Rolvsøysund

30136

Fv 109 BPNG Grunnerverv, Strategisk oppkjøp
Sum
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2 021
Fylkeskommanale

Oslopakke 3

midler

midler

Sum

52 600

0

52 600

6 100

0

6 100

-4 372

4 400

28

12 900

0

12 900

9 100

0

9 100

20 100

0

20 100

48 900

0

48 900

200

0

200

33 500

0

33 500

2 000

0

2 000

7 322

5 100

12 422

350

0

350

1 500

0

1 500

190 200

9 500

199 700
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Mindre utbedringer
Tabell 85 Mindre utbedringer
Mindre utbedringer
(tall i 1 000 kr)

2 021
Fylkeskommanale

Oslopakke 3

midler

midler

Prosjektnr.

Prosjektnavn

30138

Fv 130 Begby-Borge skole

25 200

0

25 200

30149

Fv. 287 Hørja bru - Skjærs bru

24 800

0

24 800

30160

Fv. 285 Asdøla bru

47 000

0

47 000

30174

30174 Fv. 285 mellom E18 Kjellstad og E16 Skaret

4 600

0

4 600

30176

fv. 319 Svelvikveien

53 300

0

53 300

30182

Fv120 Huls bru

7 600

0

7 600

30189

Fv601 Hellevad bru

10 149

0

10 149

30191

Fv594 Grimsøy bru

7 900

0

7 900

30193

Fv114 Østre Trøsken bru

8 400

0

8 400

30196

Fv207 Brøholt bru

6 200

0

6 200

30197

Fv 1218 Gjøby bru

9 000

0

9 000

30201

Fv 115 Løkkeberg bru

2 800

0

2 800

30205

Fv 108 Kråkerøy bru

6 000

0

6 000

30206

Fv 124 Fossbekksundet bru

1 975

0

1 975

30240

Fv32 Forsterkning-Vevelstadvegen

1 247

0

1 247

30246

Fv 160 Tunnelutbedring Bekkestua

8 900

0

8 900

30277

Fv 181 Eidsvoll jernbanebru

5 300

0

5 300

30279

Fv 21 Steinsbrua

4 108

0

4 108

30410

Ny skilting etter nasjonal endring av veinummer

1 000

0

1 000

30416

Hvalerbruene

5 000

0

5 000

30417

Borge bru

500

0

500

30144

Fv. 203 Austvoll bru

36 000

0

36 000

30203

Sør - oppgradering veglys

1 000

0

1 000

30204

Sør - annet

4 000

0

4 000

30210

Forsterkningsprogrammet i Viken

25 000

0

25 000

30257

Sør - Forarbeider dekke

7 000

0

7 000

30273

Fv. 287 Linderud Bru - Sundbakken

17 574

0

17 574

30413

Stikkrenner og forarbeid asfaltering

14 450

0

14 450

5 000

0

5 000

Tiltak vedlikeholdsetterslep

188 497

0

188 497

Sum

539 500

0

539 500

Brufornying
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Sum
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Gang- og sykkelveier
Tabell 86 Gang- og sykkelveier
Gang- og sykkelveier
(tall i 1 000 kr)
Prosjektnr.

Prosjektnavn

30051

Fv. 120 GSV Bråtesletta - Ask

30057

Fv. 503 GSV Finstadvegen

30058

Fv. 476/175 GSV Auli - Haga stasjon

30059

Fv. 120 GSV Hektnersletta - Grinitaie

30060

Fv. 380 Bråtev.: Tømtev. - J. Svendsensv.

30063

Fv. 455 GSV Gjerdrumsvegen: Gamlevegen-Tveiterhell

30064

Fv. 236 Nordre Mangen: Lierfoss-Haneborg skole

30067

Fortau Momoen sentrum - Momoen - Løken

30073

fv. 42 Øvre Storgate, Drammen - sykkelvei

30139

Fv 108 G/S-veg ved Stokken

30145

2 021
Fylkeskommanale

Oslopakke 3

midler

midler

Sum

325

0

325

0

2 175

2 175

1 200

600

1 800

-3 700

7 000

3 300

1 400

22 200

23 600

-5 800

10 200

4 400

200

8 400

8 600

7 056

31 000

38 056

18 800

0

18 800

4 400

0

4 400

Fv. 241 Hønenkrysset - Putten, utbygging

25 275

0

25 275

30146

Fv. 144 Gustadveien - Vassbunn

25 573

0

25 573

30151

Fv. 120 GSV Krona - Holt

-1 600

11 600

10 000

30155

Fv. 157 Flaskebekk - Granholt

957

2 490

3 447

30162

Fv. 8 Bøveien, Røyken

1 266

0

1 266

30164

Tiltak 3.1.1 fv. 68 Jernbanegata

-499

0

-499

30180

FV 35 Oppegårdsveien – Vestveien

12 237

13 850

26 087

30187

Fv119 Dilling - Vang

30188

Fv108 Tangenbekken - Hvaler krk

30200

FV 2 Kolåsveien fortau, Son

30212

Mindre tiltak skoleveg 2019

30245

Fv. 28 Baker Thoens alle - Nedre eiker grense

30251

Fv 152 GS Trolldalen-Klommestein

30310

FV. 1611 GSV Preståsvegen

30320

Fv. Huseby - Bakker bru

30331

Fv. 213 Vassfarvegen – Friskussen barnehage

30338

Sykkelveginspeksjoner/sykkelvegvisning

30339

Sykkelbyer

30402

Henstad Alle - prosjektering etter VA

30409

Tømmeråsveien

30411

6 000

0

6 000

20 800

0

20 800
10 602

0

10 602

600

0

600

2 500

0

2 500

130

0

130

0

5 000

5 000
11 300

0

11 300

100

0

100

-810

2 800

1 990

0

19 127

19 127

5 000

0

5 000

2 000

0

2 000

Jordertastning fond

1 000

0

1 000

30412

2 minus 1

1 500

0

1 500

30415

Fv 115 GS vei Skiptvet

1 500

0

1 500

30452

Gang og sykkelvei - ufordelte midler

6 930

2 701

9 631

30217

Fv167 G/S-veg Marie Lillesethsvei - Røyken grense

-188

254

66

30218

Fv 168 Griniveien, Eiksveien - Oslo grense

0

800

800

1 400

0

1 400

348

0

348

3 600

0

3 600

139 500

162 100

301 600

Ny gang og sykkelvei
Skippergata
Buskerud by-midler
Sum

Trafikksikkerhetstiltak
Tabell 87 Trafikksikkerhetstiltak
Trafikksikkerhetstiltak
(tall i 1 000 kr)
Prosjektnr.

Prosjektnavn

30061

Fv. 177 Vormsundv. x fv. 173 Hvamsv. - kryssutbedr

30142

Fv 167 Bleikerveien (kryssutbedring)

30152

Fv. 120 og Fv.155 Veglys TS-tiltak

30165

2 021
Fylkeskommanale

Oslopakke 3

midler

midler

Sum

9 700

5 100

14 800

700

10 000

10 700

10 000

8 000

18 000

TS-strakstiltak

284

0

284

30213

TS-strakstiltak 2019

500

0

500

30305

Andre TS-tiltak

5 000

0

5 000

30363

Fv 1568 x fv 1559: TS-tiltak Sand

1 900

0

1 900

30384

Trafikksikkerhetstiltak Gårdstun

2 000

0

2 000

30403

Fv 311 X Peer Gynts vei Utbygging prosjekt

4 000

0

4 000

30423

Diverse mindre TS-tiltak (TS-revisjoner mv)

10 000

0

10 000

30343

Fv.152 Kanalisering/busslommer Dyrløkke

150

6 175

0

6 175

TS-tiltak

35 041

0

35 041

Sum

85 300

23 100

108 400
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Miljøtiltak
Tabell 88 Miljøtiltak
Miljøtiltak

2 021

(tall i 1 000 kr)

Fylkeskommanale

Oslopakke 3

midler

midler

Prosjektnr.

Prosjektnavn

30172

Fv. Jarlsvergveien, Konnerud

774

0

774

30171

Støytiltak 35dB

2 390

0

2 390

30407

Fornying av Kirkealleen

2 200

0

2 200

30425

Diverse Tiltak etter forurensningsloven: rensebasseng for overvann

491

0

491

30424

Diverse Vannforskrift og biologisk mangfold

600

0

600

30408

Støytiltak

2 800

0

2 800

Miljøtiltak - ufordelte midler

1 544

0

1 544

Trygge og trivelige tettsteder - Rødberg

5 300

0

5 300

16 100

0

16 100

Sum

Sum

Kollektivtiltak fylkesvei
Tabell 89 Kollektivtiltak fylkesvei
Kollektivtiltak fylkesvei
(tall i 1 000 kr)
Prosjektnr.

Prosjektnavn

30062

Fv. Gateterminal Lillestrøm (Jonas Lies gate)

30065

Holdeplassoppgradering Romerike

30066
30141
30148

fv. 214 Nesbyen

30157

2 021
Fylkeskommanale

Oslopakke 3

midler

midler

Sum

900

0

900

7 578

6 875

14 453

Kollektivfelt Solheimveien ved Visperud

-67

16 700

16 633

Snurondell Lommedalen

-77

1 200

1 123

2 800

0

2 800

Oppgradering sykkelparkering Nesoddtangen

-12

8 500

8 488

30158

Ski tettsted - fremkommelighetstiltak Åsveien

0

10 500

10 500

30169

Tiltak for kollektivtrafikken etter ny E134

6 500

0

6 500

30186

Fv124 ANL Snuplass ved Dingtorp

1 000

0

1 000

30248

Innfartsparkering Sørby (Nesodden kommune) c)

0

1 050

1 050

30306

Mindre kollektivtiltak

13 000

0

13 000

30308

Bærum - busslommer

1 300

0

1 300

30309

Fv. 158 kollektivfelt Nordbyveien

0

5 000

5 000

30340

Fremkommelighetstiltak

1 000

10 800

11 800

30341

Trafikantinformasjon inkl sanntidsinformasjonssystem

2 000

9 700

11 700

30342

Innfartsparkering langs busslinjene

341

8 750

9 091

30354

TS-inspeksjoner FAB

-927

-2 363

-3 290

30453

Kollektivtiltak - ufordelte midler

18 763

6 588

25 351

4 900

9 700

14 600

59 000

93 000

152 000

Holdeplassopgradering (universell utforming)
Sum
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Viken viser vei.
Postadresse: Viken fylkeskommune,
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Sentralbord: 32 30 00 00
post@viken.no

viken.no
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