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Fylkesrådets 50 tilleggsforslag til årsbudsjett 2020 og  
økonomiplan 2020-2023 
 

Viken fylkeskommunes budsjett for 2020 bærer preg av behov for store investeringer, økte 
låneopptak og et statsbudsjett som legger opp til null vekst. Regjeringens regionreform trekker 
betydelige ressurser, både menneskelige og økonomiske. Oppgavene som overføres fra stat til 
fylkeskommune mangler finansiering. Samtidig skal alle våre innbyggere ha de tjenestene de har 
krav på, og oppgaver løses. Fylkesrådet vil understreke alvoret i den økonomiske situasjonen, og 
vil gjøre sitt ytterste for at kjerneoppgaver løses på en forsvarlig måte også i det videre. 

De rødgrønne partiene har likevel tro på at vi kan få til viktige ting. Vi vil bygge på demokrati og 
deltakelse, FNs bærekraftsmål og jobbe hver eneste dag for at Viken-samfunnet skal kunne 
redusere sine klimagassutslipp. Naturen vår skal tas vare på og mennesker som bor i hele fylket 
vårt skal kunne leve gode liv. Fylkesrådet har som mål at Viken skal bli et nullutslippssamfunn, 
og at klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. Vi ser det 
som et mål i seg selv å motvirke forskjeller mellom folk, og vil jobbe for god folkehelse, 
tannhelse og livskvalitet. Vi vil motvirke den sentraliseringen regjeringen legger opp til som best 
vi kan, og utvikle gode tjenester over hele fylket.  

Viken skal være bra for både mennesker og miljø. Vi skal oppnå dette gjennom trygg politisk 
styring, sørge for at gode krefter spiller på lag mot uopprettelige klimaendringer og styring av 
veksten. Vi vil støtte Viken-samfunnet i møte med et klima i endring og ta en aktiv og 
koordinerende rolle i arbeidet med klimatilpasning. Vi vil ta godt vare på våre eiendommer, 
herunder bevaring og bruk av eksisterende bevaringsverdig bygningsmasse, som del av 
sirkulærøkonomien og en helhetlig klima- og miljøpolitikk. 

Det er viktig at alle mennesker uansett bakgrunn og bosted har de samme mulighetene til å leve 
de livene de ønsker. Viken er et kulturfylke, med et mangfold av tilbud, historie, steder å besøke 
og attraksjoner å oppleve. Fylkesrådet vil spille på lag med idretten og frivilligheten, og 
samarbeide tett med lag og foreninger som ønsker å bidra blant annet på kulturvernområdet. 
Fylkesrådet vil utvikle våre museer og biblioteker til det beste for innbyggere.  

Vi vil sørge for flere trygge arbeidsplasser, gode utdanningsmuligheter der folk bor, 
kollektivtilbud og veinettverk som gir raske og effektive reiser, og at hele vår region har gode 
nærsamfunn uansett størrelse på kommunen. Vi skal redusere etterslepet på fylkesveinettet og 
være en aktiv pådriver ovenfor nasjonale myndigheter for et godt togtilbud for folk som bor og 
jobber i Viken. I tillegg vil vi presse på for utviklingen av effektive transportkorridorer for folk og 
gods på jernbane, som mellom Oslo og Gøteborg, samt ferdigstillelse av Inter City.  

Vår ambisjon er at Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Flere må fullføre og 
bestå videregående opplæring. Uansett bakgrunn og bosted skal elevene ha et godt tilbud. 
Gjennom et trepartssamarbeid vil fylkesrådet ta initiativ til et tillitsløft i skolen, der blant annet 
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rapportering og byråkrati reduseres. Gode motiverte lærere, et sterkt støtteapparat, et sunt, 
enkelt og gratis skolemåltid, fysisk aktivitet, oppdatert utstyr og et rettferdig system for 
formidling av skoleplasser som ikke gir elevene lenger reisevei, er blant fylkesrådets tiltak. 

Vi vil satse kraftfullt på kollektivtransport. Et moderne kollektivtilbud må være sammenhengende og 
enkelt å bruke. Fylkesrådet ser det som et politisk ansvar å organisere kollektivtransporten.  Vi vil 
raskest mulig få på plass ett felles billettsystem for vårt område og Oslo. 

Vi vil samarbeide med næringslivet, fagbevegelsen, kommunene, frivilligheten og andre gode 
krefter som ønsker å drive utviklingen fremover. Vi vil legge til rette for flere grønne 
arbeidsplasser, forvalte arealene våre på en måte som ikke bygger ned natur eller matjord, og 
være en støttespiller for kommunene våre. Vi vil innføre en egen ‘Viken-modell’ for offentlige 
innkjøp, som bekjemper sosial dumping og sikrer seriøse arbeidsforhold. Vi skal stille krav om 
tariff-lønn, gode språkferdigheter, faste stillinger og bruk av lærlinger. Fylkesrådet vil utarbeide 
en læreplassgaranti og samarbeide tett med arbeidslivets parter og næringslivet for å kartlegge 
fremtidens kompetansebehov. 

Vi har store ambisjoner på vegne av Viken. Fylkesrådet vil invitere fylkestinget til et bredt 
samarbeid. Vi vil blant annet sette i gang følgende tiltak i løpet av perioden: 

1. Konkretisere FNs bærekraftsmål som premiss for utvikling og drift av Viken 
fylkeskommune, og stimulere våre partnere til å gjøre det samme.  

2. Fylkesrådet vil legge fram en regional planstrategi med langsiktige mål for 
samfunnsutviklingen i Viken. FNs bærekraftsmål og planetens tålegrenser er premiss for 
samfunnsutviklingen.  

3. Gjennom arbeidet med regional planstrategi forberedes oppstart av blant annet en regional 
plan for areal og transport, en regional plan for kompetanse og en regional plan for næring.  

4. Mål for bærekraft innarbeides fra budsjettåret 2021. 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.  

5. Fylkesrådet skal i løpet av 2020 legge fram en innovasjonsstrategi for egen virksomhet.  

6. Fylkesrådet vil utarbeide en anskaffelsesstrategi for Viken fylkeskommune. 
Anskaffelsesstrategien skal beskrive hvordan Viken fylkeskommune skal bidra til et 
anstendig arbeidsliv og tilrettelegge for en bærekraftig utvikling av leverandørmarkedet 
innen klima, miljø og samfunn herunder innovasjon og lokal næringsutvikling.  

7. Fylkesrådet vil utvikle en Viken-modell hvor det stilles seriøsitetskrav til Vikens 
leverandører.  

8. Igangsette arbeidet med en plan for hvordan Viken gradvis kan få redusert 
klimafotavtrykk og tiltak for å bevare miljø i fylkeskommunale bygg hvor blant annet 
solpaneler og grønne tak blir vurdert.  

9. Fylkesrådet skal utarbeide en plan for hvordan Vikens fylkeskommunale virksomheter 
skal bli fossilfrie innen 2028.   

10. Starte arbeidet med å utvikle en energistrategi for Viken.  

11. Det skal utarbeides en ny eierpolitikk for Viken fylkeskommune.  

12. Fylkesrådet vil sammen med skolene, kommuner og relevante fagmiljøer jobbe frem 
flere virkemidler for å styrke ungdommens livsmestring og bedre den psykiske helsen.  
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13. Fylkesrådet vil gjennomgå rutiner med formål å redusere omfanget av rapportering i skolen.  

14. Fylkesrådet vil invitere fylkestinget til et samarbeid om ny inntaksforskrift, som avløser 
den midlertidige inntaksordningen for inntak til skoleåret 2020 – 2021.  

15. Fylkesrådet vil utarbeide en ny felles og forutsigbar modell for tildeling av budsjett for de 
videregående skolene.  

16. Fylkesrådet vil gjennomgå gruppe- og klassestørrelser i de videregående skolene.  

17. Fylkesrådet vil utrede en felles ordning med gratis skole-PC i Viken, med sikte på 
innfasing skoleåret 2021-22.   

18. 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. 

19. Fylkesrådet vil gå i dialog med skolene om hvordan en ordning med gratis skolemåltid kan 
realiseres.   

20. Det skal utredes hvordan Viken fylkeskommune selv skal drifte fylkets skolekantiner. 

21. Fylkesrådet vil utvikle Fagskolen Viken.   

22. Fylkesrådet vil samarbeide med arbeidslivet, fagskolen og relevant høyere utdanning om 
å tilby arbeidslivsrelevant etter- og videreutdanningen ved de videregående skolene som 
bidrar til omstilling, sysselsetting og integrering.   

23. Starte arbeidet med å etablere en læreplassgaranti og videreutvikle 
lærekandidatordningen.  

24. Fylkesrådet vil kartlegge de ulike ordningene innen fylkeskommunale kunsterstipend.   

25. Fylkesrådet vil etablere en dialogarena for å videreutvikle scenekunstfeltet og belyse 
utfordringer og muligheter for alle aktørene.   

26. Fylkesrådet skal igangsette arbeidet med å utrede mulighetene for å videreutvikle 
eventappen  Bizzy for unge i aldersgruppen 13 til 21 i hele Viken.      

27. Utrede alle sider av den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og 
kulturdråpen.  

28. Påbegynne arbeidet med å utvikle en strategi for UKM – Ungdommens kulturmønstring. 

29. Satse på utvikling av regionens filmbransje og utvikle talenter på filmområdet gjennom 
Mediefabrikken og Viken filmsenter. 

30. Fylkesrådet vil utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk for Viken.  

31. Fylkesrådet skal jobbe for å kutte utslipp, gi bedre luft, kutte i antall biler i bysentrum, 
styrke kollektiv- og sykkeltilbudet og tilrettelegge for arbeidet med ulike bypakker.  

32. Fylkesrådet vil utarbeide en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.  

33. Fylkesrådet vil gjennomgå planlagte veiprosjekter for å vurdere om enkelte prosjekter 
kan nedskaleres eller omprioriteres blant annet til gang- og sykkelveier og kollektivtilbud.  

34. Det skal utarbeides en plan for å tilrettelegge for økt sykling og gange som inkluderer trygge 
skole- og sykkelveier i Viken ved bl.a. fokus på bedre oppmerking, røde sykkelfelt i 
tettstedene, trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveier og enklere løsninger/forenklet standard.  
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35. Fylkesrådet vil ta initiativ til å utvikle et felles billettsystem for hele Oslo og Viken. I den 
forbindelse utredes muligheten for redusert pris på periodebillett for ungdom og studenter. 

36. Fylkesrådet vil utrede hvordan kollektivtrafikken best bør organiseres i Viken.  
Utredningsarbeidet skal vurdere flere alternative løsninger.  

37. Fylkesrådet skal tilrettelegge for transportløsninger for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Vi vil utrede hvordan TT-ordningen kan ses i sammenheng med 
kollektiv, bestillingstransport og andre tilpassede løsninger som er tilgjengelig for alle. 

38. Mulighetene og konsekvensene av ny drosjeregulering skal utredes. Vil vil benytte 
muligheten til enerett, der det er mulig.  

39. Fylkesrådet vil tilrettelegge for at etablerte forsøk med tilkallingsløsninger og bruk av 
autonome busser i kollektivtrafikken videreføres, og om mulig utvides.  

40. Fylkesrådet skal starte arbeidet med en helhetlig transportanalyse som kartlegger 
mulighetene for å løse trafikkutfordringene rundt Oslofjorden med andre, nye tiltak enn 
veibygging.  

41. Fylkesrådet skal utrede hvordan man kan legge til rette for flere utslippsfrie fergeruter på 
Oslofjorden.  

42. Fylkesrådet vil legge frem en sak om hvordan man kan øke utbyggingstakten for 
ladeinfrastruktur og fossilfrie fyllestasjoner i hele Viken.  

43. Fylkesrådet vil legge frem en egen sak med en internasjonal strategi for Viken.  

44. Fylkesrådet vil innrette de næringsrettede virkemidlene mot det grønne skiftet.  

45. Fylkesrådet vil starte arbeidet med en landbruksstrategi med fokus på primærnæringens 
rolle i det grønne skiftet, og hvordan sjølforsyningsgraden på norske ressurser i regionen 
kan økes. 

46. Vi vil utrede mulighet for bygdemiljøpakker som kan styrke distriktene med attraktive 
lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling.  

47. Utvikle et arealregnskap for Viken for å sikre en bærekraftig arealforvaltning og for å 
verne om viktige naturressurser. Fylkesrådet skal vurdere om økologisk fotavtrykk kan 
være en del av arealregnskapet, og tiltak for å redusere fotavtrykket tilpasset planetens 
tålegrenser utredes.  

48. Utvikle strategier for å sikre biologisk mangfold inkludert tiltak for å ivareta pollinerende 
insekter. Økologisk tilstand i vann, vassdrag og kystvann skal følges opp.  

49. Fylkesrådet vil starte arbeidet med å utarbeide en ny helhetlig tannhelseplan for Viken.  

50. Fylkesrådet vil tidlig i 2020 legge fram en sak om organisering og mandat for de ulike 
medvirknings- og samarbeidsarenaene i Viken.  

 

Fylkesrådet, 22.11.2019,  
tilleggdokument til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 for Viken fylkeskommune 


