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1. Gruppeleders hjørne 

 

Vi klarte det - Viken blir oppløst og vi skal igjen bli Akershus, Buskerud og Østfold! 

Året starta med stor usikkerhet og negative vedtak i Akershus Ap når det gjaldt oppløsning. 

Dette medførte stor frustrasjon og mange arbeidstimer. Arbeiderpartiet landa og vi fikk vedtak 

som oppløser Viken.  

Godt organisasjonsarbeid hvor vi brukte alle ressurser, ga det resultatet vi ønska. 

Argumentasjonsheftet til Magnus og infomøter med gruppeledere, ordførere, varaordførere og 

styrene – i tide og utide, virket godt. Vi som lag var trygge og samkjørte fra grasrota til 

stortingsrepresentantene våre. Fylkestinget 23.februar eide vi i Senterpartiet debatten og 

oppløsningen blei et faktum. Denne lagånden kan brukes oftere. Det gir politiske seire.  

Dagen etter oppløsninga av Viken, gikk Russland til krig mot Ukraina og vår fredelige del av 

verden står overfor utfordringer våre generasjoner ikke har opplevd tidligere.  

Søkelys på sakene har endret seg noe, selv om mye av fylkeskommunens drift er den samme. 

En enorm kostnadsvekst som påvirker alle avgjørelser og vårt budsjett, og gjør at det er 

krevende å få byggeprosjekter og kollektivtrafikk til å klare seg med rammene som er. Vi er 

også påvirket etter pandemihåndtering og ikke minst gjelder dette våre videregående skoler. 

Det har vært en tøff tid for mange unge mennesker.  

Vi har etter vedtaket om oppløsning fått geografiske utvalg for de tre fylkene. Vi i 

Senterpartiet skal ta et stort ansvar for å være med å bygge en god framtid for våre innbyggere 
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i fylkene. Denne jobben gjør vi med glede, og vi håndterer godt at en har valgt forskjellige 

styringsformer i de tre fylkene. Vi i Senterpartiet vil være løsningsorientert.  

Laget har blitt litt endret underveis, men jeg vil igjen få takke gruppa, fylkesrådene og politisk 

stab. Magnus må nevnes spesielt. Hjertelig takk for at du holder i alle tråder og skriver minst 

like fort som jeg tenker. Fortsatt har vi høy tillitt til hverandre og alle tar ansvar. Da er det 

enkelt å være gruppeleder. Vi skal bygge nye fylker, men samtidig skal vi gjøre jobben vår i 

Viken til vi er helt ferdig. De nye fylkene skal i gang 1.1.24, så vår periode blir noe forlenga, 

og vi i Sp gjør alltid en solid jobb, til vi er ferdig med den.  

Våre tre fylkesråder og politisk stab står på og utøver god Sp-politikk i praksis, og de utgjør 

en forskjell for våre innbyggere hver eneste dag. Det er viktig å hånda på rattet, det gir 

resultater.  

2. Politisk situasjon 
I etterkant av kommune- og fylkestingsvalget i valgte Senterpartiet å inngå et forpliktende 

politisk samarbeid med Arbeiderpartiet, SV og MDG. Disse partiene hadde flertall i 

fylkestinget og valgte derfor å danne fylkesråd sammen, med basis i den politiske plattformen. 

Rødt ble ikke en del av fylkesrådet, men de var med på å støtte innsettelsen av rådet. Derfor 

hadde den rød-grønne alliansen et bredt flertall i fylkestinget med 48 mot 39 representanter.  

 

Den politiske plattformen innehar gode og gjenkjennbare avtrykk av Senterpartiets ideologi 

og politikk. I plattformen kan vi lese at vi ønsker et samfunn med små forskjeller mellom 

folk. Uansett hvor man bor i fylket skal man bli sett, hørt og bli tatt på alvor. Folk skal ha 

tjenester nær seg, og fylkeskommunen skal være en viktig og god samarbeidspartner for 

kommunene, i både lokal- og regional samfunns- og næringsutvikling. Viken skal ta sitt 

ansvar for å begrense klimaendringer, gjennom å føre en praktisk og kunnskapsbasert klima- 

og miljøpolitikk.  

 

Av konkret politikk, sier plattformen at skolestrukturen skal ligge fast, det skal tilbys et 

variert utdanningstilbud i hele fylket og inntak til videregående skole skal basere seg på et 

nærskoleprinsipp. Vi skal gjøre nødvendige investeringer for å sikre at både elever og 

lærlinger har god plass og kvalitative opplæringsarenaer. 
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Vi skal redusere etterslepet gjennom investeringer på fylkesveiene, styrke kollektivtilbudet og 

sørge for god daglig drift og vedlikehold av veinettet. I tillegg skal Viken være en sterk 

pådriver opp mot nasjonale myndigheter i Nasjonal Transportplan.  

 

Mer om hva som står i plattformen finnes både på Viken fylkeskommune og Senterpartiets 

nettsider. Arbeidet med de konkrete sakene, orienteres om senere i årsberetningen. 

 

Frem til september 2020 var fylkesrådet sammensatt av fire partier med flertall i fylkestinget. 

Dessverre valgte SV og MDG i september å tre ut av fylkesrådet grunnet uenighet om 

konklusjonen i debatten om E18-vestkorridoren. Ap og Sp valgte å bli sittende i fylkesrådet, 

med parlamentarisk støtte fra SV, MDG og Rødt i fylkestinget. Det nye fylkesrådet 

signaliserte med en gang å slå fast at de ville styre videre på den politiske plattformen 

fremforhandlet høsten 2019. 

 

Som en konsekvens av MDG og SVs uttreden fra fylkesrådet, forhandles det fra sak til sak i 

komiteer og fylkesting. Vi har etablert og videreutviklet et godt samarbeid med MDG, SV og 

Rødt i perioden etter dette, både i 2021 og 2022, og det har derfor vært helt unntaksvis at vi 

har måttet gå til de borgerlige partiene for å skape flertall for saker som kommer fra rådet. Vi 

håper dette gode samarbeidet mellom de rødgrønne partiene fortsetter i 2023.  

 

Den viktigste saken i høst var årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026. Etter et 

par uker med gode forhandlinger, klarte vi å lande et forlik med de andre rødgrønne partiene. 

SV, MDG og Rødt klarte i forhandlingene å plusse på rundt 70 millioner i ulike tiltak ovenpå 

det budsjettet fylkesrådet la frem. De påplussinger og tiltak disse partiene forhandlet inn, var i 

stor grad tiltak vi helhjertet støttet og så på som en styrking av fylkesrådets opprinnelige 

forslag til budsjett. 

 

3. Gruppeledelse og sekretariat 
Gruppeleder: Brita Skallerud – Akershus  

Nestleder: Magnus Weggesrud – Buskerud 

Medlem av gruppestyret: Annette Lindahl Raakil – Østfold 

 

Magnus Weggesrud er 100% frikjøpt som gruppas nestleder med sekretærfunksjoner.  
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4. Fylkestingsgruppas medlemmer og komitèfordeling – per 

januar 2023 
Navn Komite Fylke 

Brita Skallerud Næring - Fraksjonsleder Akershus 

Magnus Weggesrud Finans, administrasjon og 

klimakomiteen - 

Fraksjonsleder 

Buskerud 

Eli Hovd Prestegården Plan – Leder av komiteen Buskerud 

Elisabeth S. Gundersen Utdanningskomitéen  Østfold 

Anne K. Grimsrud Finans, administrasjon og 

klimakomiteen (FAK) 

Buskerud 

Dagfinn Sundsbø Plan - Fraksjonsleder Akershus 

Håkon Tolsby Samferdsel - Fraksjonsleder Østfold 

Elisabeth Bakke Samferdsel Akershus 

Anders E. Graven Utdanning - Fraksjonsleder Akershus 

Kari Anne Sand Næring Buskerud 
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Pål Terje Rørby Kultur – Fraksjonsleder/1. 

vara til Finans 

Buskerud 

 

Varaliste 

 

Navn Komité Fylke 

Anders Klaseie       1. vara til Plan/3. vara 

til Utdanning 

Akershus 

Sylvia Brandsrud 1. vara til Kultur Østfold 

Tine Normann 1. vara til Utdanning/2. 

vara til Kultur 

Buskerud 

Halvor Bratlie 1. vara til Samferdsel Akershus 

Gudbrand Kvaal 2. vara til Finans Akershus 

Iver Stastad 3. vara til Næring Buskerud 

Tone Skretting 2.vara til Samferdsel Akershus 

Janne De Jong 3. vara til Plan Østfold 

Dag Lislien 1. vara til Næring/3. 

vara til Samferdsel 

Buskerud 

Dorthea Enger       2. vara til Utdanning Akershus 

Kjersti Haugen-Løyte       3. vara til Finans Buskerud 

Jonas Dalen Berg       2. vara til Næring Østfold 

Tuva Nybakk 2. vara til Kultur Østfold 

Kim Mogen Myhre 1. vara til 

Kontrollutvalget 

Buskerud 

 

*Tor-Petter Ekroll valgte i oktober 2021 å melde seg ut av Senterpartiet.  Derfor består gruppa 

av 11 faste medlemmer. 

*Inger Kaatorp er i permisjon frem til april 2023 

 

Geografiske utvalg 
Etter oppløsningsvedtaket i februar, vedtok fylkestinget at det skulle nedsettes tre geografiske 

utvalg. Formålet med utvalgene, er å sikre god geografisk forankring i de saker som angår 
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oppdelingsprosessen og byggingen av de nye fylkene. Utvalgene har verken innstillings- eller 

vedtaksmyndighet, men gir en anbefaling til vedtak i saker. Sakene går deretter til komite for 

finans, klima og administrasjon som innstiller overfor fylkestinget. Se ellers kapittelet fra 

finanskomiteen for omtale av sakene angående oppdeling. 

 

Det ble i 2022 gjennomført 8 møter i geografisk utvalg Akershus, 7 møter i Buskerud og 5 i 

Østfold. Noen av møtene var mer som arbeidsmøter å regne uten saksbehandling. Særlig 

gjaldt dette i Buskerud hvor de drodlet rundt politisk organisering og reglementer.  

 

Geografiske utvalg nedsatte også tre ansettelsesutvalg, som innstilte overfor fylkesting på 

ansettelse av nye fylkeskommunedirektører/fylkesdirektør.  

 

Senterpartiets representanter i de geografiske utvalgene: 

 

Akershus 

 

Anders Eidsvaag Graven – Gruppeleder 

Dagfinn Sundsbø 

Anders Klaseie 

 

Varaliste: 

Elisabeth Bakke 

Thor Grosås 

Gudbrand Kvaal 

Marianne Røed 

Yngvild Wolden Staver 

 

Buskerud 

 

Magnus Weggesrud – Gruppeleder 

Eli Hovd Prestegården 

Kari Anne Sand 
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Varaliste:  

Pål Rørby 

Tine Normann 

Simon Nordanger 

Kristin Bakke Haugen 

Stian Bakken 

 

Østfold 

 

Håkon Tolsby – Gruppeleder og nestleder i utvalget 

Elisabeth Strengen 

Sylvia Brandsrud 

 

Varaliste:  

Lars Vegard Fosser 

Erling Ek Iversen 

Karoline Fjeldstad 

Reidar Kaabel 

 

5. Medlemmer i noen styrer, råd og nemder 
 

Styre, råd eller nemd Medlem 

NRK Distriktsprogramråd Oslo og 

Viken 

Magnus Weggesrud 

Rovviltnemd Region 4 Dagfinn Sundsbø 

Hardangerviddarådet Eli Hovd Prestegården 

Folloregionen Elisabeth Strengen 

Hadelandsregionen Brita Skallerud 

Regionrådet i Hallingdal Magnus Weggesrud 

Sparebankstiftelsen DNB – 

Generalforsamling 

Brita Skallerud 

Buskerudbyens ATM-råd Magnus Weggesrud 
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Stiftelsen Spydeberg Gjestegård Elisabeth Strengen Gundersen 

Politisk samarbeidsråd for Areal og 

Transport for Oslo og Akershus 

Eli Hovd Prestegården 

Vannområde Øyeren Thor Grosås 

Vannområde Leira – Nitelva Brita Skallerud 

Vannområde Numedalslågen  Eli Hovd Prestegården 

Vannområde Eikeren Magnus Weggesrud 

Museene i Akershus (MIA) – 

Representantskapet 

Anders E. Graven 

MIA – Valgkomiteen Brita Skallerud 

Unge Viken Teater – Stiftermøtet Anders E. Graven 

Unge Viken Teater – Valgkomiteen Anne Grimsrud 

Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal – 

rådet 

Magnus Weggesrud 

Nitja - senter for samtidskunst. Dagfinn Sundsbø 

Oslofjorden Friluftsråd – Årsmøtet Anders E. Graven 

Buskerudmuseet Kari Anne Sand 

 

 

6. Aktiviteten i forretningsutvalget, fylkestinget og fylkestingets 

komiteer 
 

Fylkestinget 

I løpet av 2022 er det avholdt 9 møter i fylkestinget, de fleste over to dager. 2 av 9 

fylkesting har blitt arrangert digitalt. Fylkestingsmøtene har blitt arrangert på 

Gardermoen, Sundvolden Golsfjellet og Fornebu.  

 

De fleste saker som behandles i fylkestinget har vært til behandling og fått innstilling i 

komiteene. Unntaket er saker som kommer fra forretningsutvalget, valgkomiteen og 

fylkesvalgstyret.  
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Senterpartiet har vært aktive i å bruke spørretimen både i fylkestinget og i komiteene. Her 

tar vi tak i dagsaktuelle spørsmål vi ser på som hensiktsmessig å utfordre fylkesrådet på.  

 

Vi har også i løpet av året fremmet flere interpellasjoner til behandling.  

 

Forretningsutvalget 

Forretningsutvalget har blant annet i oppdrag å fordele saker som kommer fra fylkesrådet 

videre til komiteene for innstilling i forkant av vedtak i fylkestinget. I dette fora møter 

gruppeleder Brita Skallerud. Magnus Weggesrud er hennes personlige vara. Her er det 

fleste møter blitt avholdt digitale. 

 

Komité for finans, administrasjon og klima:  

 

Komiteen har holdt 16 møter og behandlet 124 saker. I komiteen møter Anne K Grimsrud 

og Magnus Weggesrud (fra juni 2022) fra Senterpartiet. Jane Bråthen møtte fast før hun 

ble ansatte som assisterende stabssjef i april 2022. I komiteen er det 13 medlemmer med 

stemmerett, men de partier som ikke er representert med gruppeleder som da har tale- og 

forslagsrett. Dette ble endret etter oppløsningsvedtaket for å sikre bred politisk forankring 

i komiteens innstillinger til fylkestinget.  

 

Samarbeidet i komiteen har vært godt og de rødgrønne partiene har felles gruppemøter, 

selv om MDG og SV har gått ut av rådet. 

 

Komiteen har et overordnet ansvar for økonomisk planlegging, investeringer, budsjett og 

oppfølging gjennom kvartalsvis rapportering. I tillegg innstiller komiteen på saker om 

omhandler bygging av de nye fylkene. Fylkeskommunens totalbudsjett er på ca. 15 mrd. 

kroner pr år, med investeringer på 21.2 milliarder i perioden 2023-2026.  

 

Årets viktigste sak, som tidligere år, var behandling av årsbudsjett for 2023 og 

økonomiplan for 2023-2026.  Den økonomiske situasjonen er kraftig endret siden forrige 

budsjett ble vedtatt i Viken. Energikostnader og prisøkning på trevarer, asfalt og betong 

gir store kostnadsøkninger i fylkeskommunens investeringsprosjekter. Samtidig gjør 
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befolkningsveksten at nye fylkeskommuner fortsatt vil ha store investeringsbehov i årene 

som kommer. Det betyr at Viken måtte gjøre tydelige prioriteringer i dette budsjettet.  

 

Sterk kostnadsvekst og usikkerhet knyttet til billettinntektene som følge av 

ettervirkningene av koronapandemien påvirker kollektivselskapenes økonomi.  

Fylkesrådet foreslo en økning av kollektivbudsjettet på 434 millioner kroner for å 

videreføre rutetilbudet samt opprettholde og styrke kollektivtilbudet til innbyggerne. 

  

Til dette brukes både fylkeskommunale og statlige midler, samt inntekter fra Oslopakke 3. 

Fylkesrådet foreslo 128 millioner kroner i 2023 til fylkesveiområdet for pris- og 

kostnadsvekst, samt 48 millioner kroner ekstra til vedlikehold og forvaltning av bruer. I 

tillegg bevilges det 23 millioner kroner for å kompensere for økte strømutgifter. Den 

totale rammen for drift og vedlikehold av fylkesveinettet for 2023 foreslås til 1,4 

milliarder kroner. 

 

Dette er en stor satsing på fylkesveiområdet, der vi styrker drift og vedlikehold av 

fylkesveier med nærmere 200 millioner kroner i 2023. Men til tross for den store 

realveksten øker vedlikeholdsetterslepet, fordi kostnadsveksten er så stor.   

Viken overtar ansvaret for kommunale veilys langs fylkesvei i hele fylket, og investerer 

samtidig 115 millioner i å oppgradere til LED-belysning. Det gir forutsigbarhet for 

kommunene i Viken, og bidrar til redusert energibruk. Det settes av 23 millioner til økte 

utgifter i 2023 som følge av overtakelsen av fylkesveibelysning.  

 

Det er sterk elevtallsvekst i Viken i årene framover. Dette gir et behov for å etablere 2 200 

nye elevplasser fram til 2026 i området som i dag utgjør Viken. I 2023 foreslås 

investeringer for 1,2 milliarder kroner til etablering av nye elevplasser og rehabilitering av 

eksisterende skolebygg. I perioden foreslås investeringer samlet på 8,1 milliarder kroner 

til investeringer i skolebygg.  

 

Viken skal bli et nullutslippssamfunn og klimagassutslippene skal reduseres med 80 

prosent innen 2030. Fylkeskommunens egen virksomhet skal være fossilfri innen 2028. 

Derfor settes det av 10 millioner kroner ekstra til investeringer i solcelleanlegg på 

fylkeskommunale bygg i 2023.  
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I 2023 skal det også gjennomføres tiltak for å øke utbygging av fossilfri ladeinfrastruktur 

på fylkeskommunens eiendommer. Det øremerkes derfor 12,6 millioner kroner til 

utskiftingsplan for maskiner og kjøretøy i 2023, inkludert ladeinfrastruktur på egne 

lokasjoner. 

 

Budsjettforhandlingene med MDG, SV og Rødt foregikk over tre uker i november. 

Forhandlingene var tidvis harde, og partene stod langt fra hverandre. Allikevel kom vi til 

enighet. Dette viser at det rødgrønne prosjektet i Viken lever. Gjennom enigheten, økes 

driftsbudsjettet med om lag 70 millioner, stort sett i engangskostnader.  

 

Noe av det partene ble enige om:  

- Pilot med Reis i hele Ruters område fra 16. april 

- Hent meg-ordningen på Kongsberg utvides til lørdag og søndag 

- Styrket kollektivtilbud i Moss i forbindelse med Kanalbrua 

- Ytterligere 6 millioner til satsning på ren Oslofjord 

- Styrket satsing på bygdemiljøpakkene 

 

Resten av enigheten kan leses her: https://viken.no/aktuelt/rodgronn-budsjettenighet-i-

viken.147634.aspx 

 

Av andre store saker, så var det saken om samarbeidsløsninger for de nye fylkene, komiteen 

bruke mye tid på. Saken var i forkant innom i de geografiske utvalgene for forankring. I 

tillegg ble det forhandlet i fellesskap mellom alle partier for å lande saken. Skal samarbeidene 

stå seg inn i de fylkene, så trengtes det tverrpolitisk enighet. 

 

Områdene Akershus, Buskerud og Østfold skal samarbeide om:  

 

Renholdsforvaltning - og utvikling  

• Renholdsforvaltning- og utvikling organiseres som en forpliktende 

samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold 

fylkeskommuner fra 1. januar 2024.  
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Anskaffelser  

• Anskaffelser organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye 

Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.  

 

Fagskolen i Viken  

• Fagskolen i Viken organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye 

Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024. 

 

Statistikk, analyse og kart  

• Statistikk, analyse og kart organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for 

nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024. 

 

Fagområdene veiteknologi, geologi, geoteknikk og målebil 

• Fagområdene veiteknologi, geologi, geoteknikk og målebil innen fagavdeling 

samferdsel organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, 

nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.  

 

Regionalt forskningsfond  

• Regionalt forskningsfond organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for 

nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024. 

Forutsetning for organiseringen er forskriftsendring av Kunnskapsdepartementet. 

 

Regional bibliotekutvikling  

• Regional bibliotekutvikling organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon 

for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.  

 

Ombud for barn og unge 

• Ombud for barn og unge organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for 

nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024. 

 

Andre viktige saker: 

• Jessheim videregående skole - pnr 30022 - byggeprogram for utvidelse med 300 

elevplasser 
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• Årsrapport for 2022 

• Byggeprogram for Jessheim vgs. – 300 nye elevplasser 

• Leif Tronstad plass – nytt fylkeshus 

• Kriterier for innplassering av ansatte i nye fylkeskommuner 

• Prosjektplan for opprettelse av nye fylker 

• Styringsform for nye fylker 

• Størrelse for nye fylkesting 

• Fylkesvåpen og visuelle identiteter for nye fylker 

• Eierskapsrapport 2022 

• Klimaregnskap og rapportering på klimabudsjett 2022. 

 

Sakene kan leses på Viken.no 

 

      Komité for utdanning:  

Utdanningskomiteen har hatt 9 møter og behandlet 69 saker i 2022. Elisabeth Strengen og 

Magnus Weggesrud møtte i første halvår. I andre halvår forsvant Weggesrud til 

finanskomiteen, og Anders E. Graven overtok hans plass.   

 

I januar behandlet komiteen en sak om å etablere en læreplassgaranti. Målet er å sikre 

enda flere læreplasser enn i dag. Konkret går garantien ut på at det skal inngås 

forpliktende avtaler med bedrifter om å garantere elever læreplass, etter angitte krav. 

Garantien er fortsatt i støpeskjeen. Sammen med læreplassgarantien, etableres det også et 

læreplassregnskap. Dette vil gi en bedre oversikt over lærebedrifter, samt bedrifter som tar 

imot elever i praksis på YFF.  

  

I juni behandlet komiteen en sak om rammefinansieringsmodell for de videregående 

skolene. Her er det gjort et grundig utredningsarbeid med å lande de ulike kritikerne som 

skal ligge til grunn for finansiering av driftsbudsjettet til skolene. Samtidig så man at hvis 

vi innførte dette nå, så ville det gi dramatiske negative utslag, særlig for distriktsskolene. 

Saken ble derfor kun tatt til orientering og utredningsarbeidet blir overført til de nye 

fylkene.  
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Med elevtallsveksten, hovedsakelig i Follo, på Romerike og i Asker og Bærum, kommer 

også presset på bygningsmassen og behovet for nybygg og utvidelser. Ny videregående 

skole i Ski, som erstatning for Drømtorp og med dobling av elevtall, samt ombygning og 

utbygging på Rud VGS er derfor de største prosjektene. Disse er helt nødvendige for å 

sikre nok elevplasser de neste årene. 

 

Den nye skolen i Ski er også et unikt samarbeidsprosjekt med Nordre Follo kommune, der 

lokalene skal sambrukes med kulturskole, folkebibliotek og flerbrukshall. 

  

Det er vedtatt nye klima- og miljøkrav for nye større investeringsprosjekter for skolebygg 

for å tilpasse kravene til utviklingen i sertifiseringer. Det er der også vedtatt at Viken skal 

rehabilitere hvis det er bærekraftig fremfor å bygge nytt. 

  

I desember ble opplæringstilbudet for 2023-24 vedtatt. Dimensjoneringen av 

opplæringstilbudet kommende skoleår er et betydelig og omfattende arbeid i et så stort 

fylke som Viken, og fylkesrådet la frem et gjennomarbeidet forslag. Det opprettes nye 

linjer knyttet til bl.a. ambulansefag på Ål og dronefag ved Hønefoss og Glemmen. Disse 

ivaretar lokale behov og utnytter de fagmiljøene vi har lokalt, og tilbudet ellers er justert i 

forhold til hva som etterspørres av samfunnets og arbeidslivets behov.  

  

Utdanning og kompetanseområdet utgjør godt over 54% av driftsbudsjettet i Viken - 8 

milliarder i drift bare i 2023. Over 45.000 elevplasser - spredt rundt om i Viken sammen 

med 7.900 lærekontrakter, 2.500 i høyere yrkesfag og 4.500 i voksenopplæring. Neste år 

økes elevplassene med 300. Arbeidet med strategien for helsefremmende skoler, mangfold 

og inkludering fortsetter som nødvendige tiltak for å sikre at flest mulig fullfører. 

Skolematordningen bidrar til et bedre læringsutbytte for elevene, og utvides til 10 nye 

skoler i 2023, slik at totalt 31 av 58 skoler har dette tilbudet.  

  

Budsjettet for 2023 underbygger også den viktige satsningen på videregående opplæring i 

bedrift. Samarbeidet med arbeidslivet om fag- og yrkesopplæringen i de 1.500 godkjente 

selvstendige lærebedriftene er helt essensielt for å sikre den kvalifiserte arbeidskraften 

landet og arbeidslivet trenger fremover. Fagskolen i Viken gir et kvalitetstilbud med 

skreddersydde studieløp for framtidas arbeidsmarked - det er derfor positivt at Fagskolen i 
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Viken videreføres, ikke minst med planer for flere studiesteder for å sikre tilbud der 

etterspørsel og behov er. Fagskolen må utvikle seg og løfte arbeidstakere i flere bransjer, 

og fylkeskommunen må bidra til og motivere for læring hele livet. 

 

Komité for samferdsel: 

 

Komiteen har i løpet av 2026 avholdt 9 møter, hvorav 5 har vært fysiske møter og 4 

digitale via Teams. I komitéen møter Håkon Tolsby og Elisabeth Bakke for Senterpartiet. 

Denne komiteen lander innstilling i de fleste saker som ligger under rådsområde 

samferdsel. 

 

Den viktigste samferdselssaken som ble vedtatt i 2022, var Handlingsprogram for 

samferdsel 2022-2025. Det har vært interessant å følge samferdselssakene de siste tre 

årene og se at det vi beslutter i NTP-høring, Samferdselsstrategi og Budsjett faktisk har en 

konsekvens og blir konkretisert i Handlingsprogrammet. I Handlingsprogrammet er det 

prioritering av forfallsinnhenting og tilrettelegging for gående og syklende. Det legges 

opp til porteføljestyring av investeringene. I tillegg kan nevnes satsing på utslippsfri 

kollektivtrafikk, et felles billettsystem, fokus på bruk av vannveiene, pilotering og 

uttesting av ny teknologi og bruk av alternative løsninger for bygging av gang- og 

sykkelvei. 

 

Andre viktig saker som komiteen har behandlet er finansiering av Bypakke Nedre 

Glomma fase 2, som er avgjørende for at det skal bygge ny bro over Glomma. 

Fylkestinget har også vedtatt en ambisiøs satsting på miljø med krav om utslippsfri 

kollektivtrafikk innen 2028 og utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden fra 2024. 

Fylkestinget har også vedtatt overtakelse av kommunale veilys langs fylkesveiene. 

 

Også i 2022 har det vært store utfordringer for økonomien til kollektivselskapene og 

spesielt for Ruter som kun har 90% av trafikken før pandemien. Bruk av midler gjennom 

belønningsordningen i tillegg til statlige overføringer har sikret finansieringen i 2022. For 

2023 har fylkestinget vedtatt en økning på hele 434 millioner i budsjettet for å 

opprettholde rutetilbudet. Det er en stor satsing, men det er også en satsing som tærer på 
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egenkapitalen. Dette er penger som kunne vært brukt på skoler, bruer og asfalt. Og en slik 

pengebruk er ikke bærekraftig over tid. 

 

I budsjettet ble det også bevilget 75,7 millioner til et prøveprosjekt med fleksibel 

billettløsning (REIS) i hele Ruters område. Det blir en unik storskala pilot, i første 

omgang for Akershus, men som kan rulles ut i resten av fylket og i hele Norge hvis det 

blir en suksess. Videre må satsingen på Hent meg -ordningen på Kongsberg nevnes som er 

et alternative til kollektivløsninger i distriktet, tilpasset innbyggerne. 

 

Samarbeidsklimaet i komiteen er fortsatt bra. AP og SP finner fram til gode løsninger 

sammen med samarbeidspartiene Rødt og MDG som begge deltar på gruppemøtene. SV 

holdes også orientert i viktige saker slik som Handlingsprogrammet. 

 

Også innad i komiteen er det gode arbeidsforhold, og vi jobber for å få til omforente 

vedtak og merknader som har et bredt flertall. 

 

Komité for kultur: 

 

Komiteen har i løpet av arbeidsåret hatt 6 møter, hvor ett har vært avholdt digitalt. 

Senterpartiet har én representant i komiteen. Frem til sommeren 2022 var Anders 

Eidsvaag Graven fast medlem, for høsthalvåret har Sylvia Brandsrud vært møtende 

representant, som vara for Inger Kaatorp. Anders Eidsvaag Graven er nå fast medlem i 

Utdanningskomiteen. Komiteen behandler og innstiller på saker som naturlig tilhører 

rådsområde kultur og mangfold. 

 

Komiteen har behandlet 15 saker, her listes opp sakene som er behandlet, med unntak av 

saker som skulle tas til orientering: 

 

• Temastrategi for internasjonalt arbeid 2022-2024 

• Temastrategi for mangfold og inkludering 2022.2030 

• Handlingsplan for Viken Fylkesbibliotek 2022-2023 

• Temastrategi for frivillighet 2022-2025 

• Handlingsprogram for temastrategi kunst og kultur 2022-2025 
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• Etablering av regionalt Fartøyvernsenter i Viken – Isegran Fartøyvernsenter i 

Fredrikstad 

• Intensjon om samarbeid med Oslo kommune om felles filmfond 

• Utlånssentraler i bibliotek 

 

Vil videre trekke frem saken om Fartøyvernsenter, Filmfond og Utlånssentraler for en 

dypere gjennomgang. 

 

Fartøyvernsenter 

Fartøyvernsenteret skal være et regionalt og lokalt kompetansesenter for antikvarisk 

istandsetting av vernede og fredete fartøy på Østlandet. Senteret skal også fungere som et 

opplæringssted for fartøyeier, båtbyggerier og andre relevante aktører i regionen rundt 

Oslofjorden. Tidligere har vi 3 nasjonale fartøyvernsentre i Norge, disse har beliggenhet i 

Nord Norge, Vestlandet og Sørlandet.  

 

Filmfond 

I dag er det 3 filmfond i Norge. Oslo kommune opprettet i 2021 Oslo filmfond, som nå 

fylkeskommunen har til intensjon å inngå samarbeid med. Håpet er å gjøre en forskjell for 

en bransje i vekst, og trekke flere produksjoner til Norge og til Viken. Det er ønske om å 

byge videre på allerede etablere samarbeid, som Mediefabrikken og Oslo Filmfond. Med 

et felles filmfond vil virkemiddelapparatet for filmfeltet i regionen være komplett.  

 

Utlånssentraler 

En satsing på utlånssentraler i bibliotek henger godt sammen med Vikens temastrategi for 

bibliotekutvikling 2022-2025. Fylkeskommunens strategier er i all hovedsak knyttet til å 

videreutvikle delingskulturen i bibliotekene og å stimulere til samarbeid mellom 

kommuner, frivillighet og andre relevante aktører. Kompetansebygging og synliggjøring 

av bibliotekenes tilbud ligger også i den regionale utviklerrollen. Og bidrar dermed også 

til å forsterke ønske om å styrke «grønne bibliotek». 

 

Komiteen er opptatt av å reise ut og få innspill fra ulike instanser som er innunder 

myndighetsområdet for kultur. Det oppleves som svært nyttig og viktig for de vi har 

besøkt, som har mulighet til å snakke rett til komiteens medlemmer, til råden og til 
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aktuelle ansatte om saker som berører dem og de er opptatt av. Saksbehandlingen tas da i 

forkant eller i etterkant.  

 

Vil også trekke frem at man på kulturområdet er svært bevisst og opptatt av viktigheten av 

å tilrettelegge for gode aktiviteter og muligheter i Viken, samtidig som de tilrettelegger for 

at de vedtakene som fattes enkelt kan videreføres i de nye fylkene.  

 

Komité for næring:  

 

Det har vært sju møter i 2022 i komite for næring, to av disse var digitale møter på teams. 

To av møtene har vi vært på reise i fylke, en tur til Fredrikstad/Hvaler og en tur til 

Gol/Hemsedal. Vi var på flere bedriftsbesøk på disse to turene og det er alltid nyttig og 

lærerikt. Det var også kjekt å prate med komiteen etter lang tid med pandemi og nesten 

bare digitale møter i perioden. Et av møtene blei avholdt på TKØ. Det er behandlet seks 

saker og mange gode orienteringssaker fra fylkesråden det siste året. I komiteen møter 

Brita Skallerud og Kari Anne Sand for Senterpartiet.  

 

Komité for plan:  

 

Komite for plan i Viken hadde i 2022 8 møter, hvorav 5 var digitale.  Det er behandlet 50 

saker, hvorav de fleste orienteringssaker.  Komiteen har hatt innstillingsansvar med 

saksordfører i 15 saker.  Senterpartiets Eli Hovd Prestegården leder komiteen og Dagfinn 

Sundsbø er partiets andre medlem.  Annette Raakil er fylkesråd for sakene på komiteens 

område og partiets medlemmer i komiteen opplever et godt samarbeid med fylkesrådet. 

 

Det regionale planarbeidet har vært gjennomgående sak i Plankomiteen. Senterpartiet i 

fylkestinget ønsket at planarbeidet skulle sluttføres av Viken før oppsplittingen. Dette 

ville etter partiets mening gitt de gjenopprettede fylkeskommunene et godt grunnlag og en 

god start i deres arbeid, men ikke vært til hinder for at det kunne foretas justeringer av de 

nye fylkestingene.  Fylkesrådet og fylkestingets flertall gikk derimot inn for at 

planarbeidet skal ende opp i et plangrunnlag som de nye fylkene får ansvar for å sende på 

høring og foreta den endelige behandling av.  Dette vil forsinke prosessen med de tre 
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planene på områdene livskvalitet, deltakelse og likeverd, kompetanse og verdiskaping og 

plan for areal og mobilitet. Denne forsinkelsen er uheldig. 

 

På miljøområdet er det særlig sakene knyttet til forvaltning av vannområdene og 

fjellområdene som har preget komiteens arbeid.  Vannforvaltningen har fått stor 

oppmerksomhet ut fra forurensingssituasjonen i Oslofjorden.  I forvaltningen av 

fjellområdene er tiltak for å sikre villreinstammene sentralt. 

 

Viken fylkeskommune har startet et pilotprosjekt for å utvikle utsatte bygdesamfunn.  

Avtalene med kommunene Rollag, Aremark og Lunner er fra Senterpartiets side sett på 

som en viktig del i å ivareta fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle.  Første evaluering 

som er foretatt, viser at samarbeidet med kommune har gitt gode resultater.  

Bygdemiljøpakkene er etablert av de rød-grønne partiene.  Høyresiden i fylkestinget 

støtter ikke tiltaket i sine budsjettforslag. 

 

Folkehelseundersøkelsen som er gjennomført i Viken, viser at folk generelt opplever gode 

liv, men det er variasjoner mellom geografiske områder og aldersgrupper som viser behov 

på et økt fokus på forebyggende helsearbeid i samarbeid mellom kommunene og 

fylkeskommunen. 

 

Viken har etablert medvirkningsorgan på områdene mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, eldre, flerkultur og ungdom.  Dette er råd som gir innspill i saker som er til 

behandling i fylkeskommunen. Årsmeldingene fra medvirkningsorganene viser et 

omfattende engasjement med viktige innspill som påvirker den politiske behandling i 

mange saker. 

 

Rovviltnemdene 

Viken fylkeskommune innstiller medlemmer til de regionale rovviltnemndene som har 

sine sekretariat hos Statsforvalteren.  Buskerud inngår i rovviltregion 2 sammen med 

Vestfold, Telemark og Aust-Agder.  Eli Hovd Prestegården er varamedlem til denne 

nemnda.  Østfold og Akershus inngår i rovviltregion 4 sammen med Oslo.  Denne nemnda 

har forvaltningsansvar for ulvesonen sammen med region 5 (Hedmark). Dagfinn Sundsbø 

er medlem i rovviltregion 4. 
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Rovviltnemndene har ansvar for forvaltning av fredede rovdyr, gaupe, jerv, ulv, bjørn og 

kongeørn. 

  

Det er satt nasjonale mål for gaupebestanden og familiegrupper av ulv.  Bestanden av 

gaupe nasjonalt er på eller over bestandsmålet, men i region 4 har bestanden de siste årene 

vært under.  Nemnda har derfor ikke fullmakt til å gjennomføre lisensjakt, men kan vedta 

skadefelling dersom det gjøres store skader på husdyr. For ulv er det et bestandsmål på 4 

til 6 familiegrupper, hvorav tre skal være helnorske.  Familiegrupper som har revir i både 

Sverige og Norge telles som 0,5 familiegruppe.   

 

Miljødirektoratet har registrert ynglinger i 8 revir i 2022. Dette betyr at bestanden av ulv 

er over Stortingets fastsatte bestandsmål.  Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok ut fra 

dette og foreta et uttak av 4 familiegrupper, herunder 3 grenserevir. Det er gjort avtale 

med Sverige om uttak.  Klima- og miljødepartementet fulgte opp rovviltnemndas vedtak 

om uttak av grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka, mens uttak av det helnorske 

reviret Mangen ikke ble godkjent på grunn av revirets nærhet til genetisk viktig ulv i 

Settenreviret. Gjennomføring av uttaket, som skulle startet 1. januar 2023 ble imidlertid 

midlertidig stoppet av Oslo tingrett som imøtekom en klage fra miljøorganisasjoner. Det 

er svært uheldig at Stortingets og regjeringens rovdyrpolitikk blir satt til side på grunn av 

uklarheter om det juridiske grunnlaget for den vedtatte rovdyrpolitikken.  

 

Som følge av etablering av ulvesonen, er bruk av utmark til beite ikke lenger praktisert 

innenfor sonen. Det gis tilskudd til rovdyrgjerder for beiting på innmark i sonen og i 

enkelte tilfeller inngjerding av beiteområder i utmark utenfor ulvesonen.  

 

Rovviltnemnda i region 4 har utarbeidet en forvaltningsplan som skal erstatte planen 

vedtatt i 2014.  Forvaltningsplanen har vært til høring og er bearbeidet på grunnlag av 

innkomne innspill.   

 

Kontrollutvalget: 
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Utvalget har i løpet av 2022 avholdt 7 møter. Kontrollutvalgets primære oppgave er å 

etterse at Viken fylkeskommunes virksomhet driftes i henhold til gjelde lover og 

regelverk. 

 

Kontrollutvalget har gjennom arbeidsåret 2022 blitt holdt løpende orientert om driften av 

fylkeskommunen, - både når det gjelder økonomi og status på politiske vedtak. Aktuelle 

temaer og problemstillinger blir drøftet kontinuerlig. 

 

I utvalget møtte Hans-Petter Aasen for Senterpartiet frem til og med oktober 2021. Aasen 

ble deretter erstattet av Tor-Petter Ekroll som etter dette valgte å melde seg ut av 

Senterpartiet. Senterpartiet har derfor per nå ingen medlemmer av kontrollutvalget, men 

Kim Mogen Myhre er Tor-Petters vara.  

 

7. Aktiviteten i Senterpartiets fylkestingsgruppe 

 
 

 



24 
 
 

Gruppemøter: 

Fylkestingsgruppa har i løpet av 2022 avholdt 17 gruppemøter. Disse er avholdt både i 

forkant av behandlingen av saker i komiteen, i fylkestinget og ved behov for avklaring av 

saker til behandling i fylkesrådet og ellers. Alle gruppemøter er avholdt digitalt, med 

unntak av gruppeseminarene og i forkant av fylkestingsmøtene, hvor møtene har vært 

kvelden før fylkesting på fylkestingslokasjonen. 

 

Gruppeseminarer: 

8. januar avholdt gruppa seminar digitalt på Teams. Tema for seminaret var arbeidet med 

oppløsning frem mot fylkestinget i februar.  

 

11.-12. februar avholdt gruppa seminar på Fornebu. Tema for seminaret var deling av 

Viken og behandling i fylkestinget senere i februar. På dette seminaret var også 

fylkesstyrene med.  

 

22. – 23. april avholdt gruppa seminar på partikontoret i Oslo. Tema for seminaret var 

arbeidet med oppløsning, regionale planer for de nye fylkene og andre aktuelle saker. 

Fylkesstyrene var også invitert med her.  

 

14. -15. oktober avholdt gruppa seminar på partikontoret i Oslo. Tema for samlingen var 

oppløsingsarbeidet, regionale planer og andre aktuelle saker. Deler av dag to ble brukt til 

felles landbruksseminar med MDG på Landbrukets Hus. Fylkesstyrene var også invitert 

med her.  

 

Informasjons- og dialogmøter  

 

I løpet av året er det gjennomført 4 informasjons- og dialogmøter hvor vi har invitert 

ordførere, varaordførere gruppeledere, lokallagsledere og fylkesstyrene til informasjon og 

dialog rundt viktig siker vi jobber med. Temaene har blant annet oppfattet høring om 

deling av Viken, samarbeidsløsninger for de nye fylkene, regionale planer etc. 

 

I tillegg er det også holdt ulike egne møter med regioner og lokallag om mer spesielle 

temaer, f.eks. om omorganisering av tannhelsetjenesten i Hallingdal. 
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Gruppestyret: 

Gruppestyret har i løpet av arbeidsåret hatt jevnlige møter. Disse møtene har i stor grad 

foregått via Teams, Messenger og per telefon. Det er nærmest daglig kontakt gruppestyret 

imellom, og man har faste møtepunkter med fylkessekretærene på tirsdag og fylkesrådene 

på onsdag hver uke. Gruppestyret deltar også så ofte de kan på morgenmøtene i Østfold på 

mandag, Buskerud og Akershus på tirsdag. 

 

Formelt er det Brita Skallerud som gruppeleder som har møte-, tale- og stemmerett i 

fylkesstyrene til Østfold, Buskerud og Akershus. Vi har valgt å løse dette gjennom at 

Magnus Weggesrud møter fast som vara for Brita i Buskerud og Annette Lindahl Raakil i 

Østfold.  

 

Ansatte:  

Magnus Weggesrud tilrådte ble fra 1. november 2020 frikjøpt fra jobben som adjunkt for å 

fungere som gruppens nestleder med sekretærfunksjoner på heltid. Denne stillingen ble 

forlenger våren 2022 frem til 31. desember 2023.  

 

Godtgjørelser for verv:  

Gruppeleder arbeider med fylkeskommunens saker på heltid. For dette ytes gruppeleder 

en godtgjørelse på 70% av basis. Basis er fylkesordførers lønn, som er 80% av 

regjeringsmedlemmenes lønn. Komitéledere arbeider med fylkeskommunens saker på 

heltid tilsvarende en stillingsressurs på 50%, og har dermed 50% av basis i lønn.  

 

For medlemmer av fylkestinget, komiteene og kontrollutvalget ytes det godtgjøring i form 

av både fast (10% av basis) og variabel møtegodtgjøring (0,3% av basis per møte). 

 

Medlemmer av styrer, råd eller nemder ytes møtegodtgjøring enten fastsatt av organet selv 

eller 0,3% av basis per møte.  
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9. Deling av Viken 
Arbeidsåret startet med fullt fokus på deling av fylket. Vi hadde jevnlige møter i gruppa 

og fellesstyret for Senterpartiet i Viken for å holde hverandre orientert og diskutere 

strategi.  

 

Fylkesrådet la før jul 2021 frem sin sak om deling av Viken inn i de nye fylkene, sammen 

med en administrativ rapport. Saken ble så sendt ut på høring. Det kom mange 

høringssvar fra ulike organisasjoner og kommunene i fylket. Synes på deling var noe delt 

blant organisasjonene som avga høringssvar, men svarene fra kommunene i fylket var 

ganske tydelig. Et stort flertall av kommunene ønsket deling. Her gjorde våre folk i 

kommunene en enorm innsats. Vi hadde også formøte med lokallaga for å gi råd om 

argumentasjon etc.  

 

 



27 
 
 

 
Lørdag 4. februar tok Arbeiderpartiet i Viken sin endelig beslutning om å gå for deling av 

fylket. Dermed var det nå flertall for deling i fylkestingsbehandlingen 23. – 24. februar. 

 

Frem mot fylkestinget, hadde vi gode og grundige forberedelser. Vi terpet argumentasjon, 

lagde forslag til mulige replikker og fordelte innleggene. Under behandlingen var 

Senterpartiet det klart mest aktive partiet, og vi opplevde selv at vi eide debatten.  

 

Debatten gikk høflig og fint for seg. Under avstamningen, sikret Senterpartiet flertall for 

deling sammen med Arbeiderpartiet, SV, Rødt, FRP og den uavhengige representanten 

Tor-Petter Ekroll.  

 

Oppløsningsvedtaket var dermed et faktum og vi kunne gå i gang med delingsarbeidet.  

 

For videre saker rundt oppdeling, se beretningen for komité finans, klima og 

administrasjon.  

 

10. Økonomi 

Ettersendes 

11. Fylkesrådet 
Fylkesrådet har i 2022 bestått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Fylkesrådet styrer på 

den fremforhandlede plattformen fra 2019.  

 

Arbeidet i fylkesrådet preges av godt samarbeid mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. 

 

Fylkesrådet per januar 2023: 

 

Fylkesrådsleder (Ap)   Siv Henriette Jacobsen 

Finans og administrasjon (Ap) Edvin Søvik 

Utdanning og kompetanse (Ap) Heidi Nyhus  

Kultur (Ap)    Tonje Kristensen 
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Plan, klima og miljø (Sp)  Annette Lindahl Raakil 

Samferdsel (Sp)   Olav Skinnes 

Næring og Tannhelse (Sp)  Johan Edvard Grimstad 

 

Politiske Ansatte: 

 Assisterende stabssjef             Jane Bråthen (fra april 2022) 

Politisk rådgiver                                Siri Marlen Sundhage (fra juni 2022) 

 

*Syver Zachariassen forlot stillingen som assisterende stabssjef i mars 2022 for å tiltre   

som politisk rådgiver for statsråd Tvinnereim. 

 


