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1. Gruppeleders hjørne 

Den første ordentlige runden i fylkestinget er gjennomført, og det har Senterpartiet klart med 

glans. Vi har et godt samarbeid med Ap, men også de andre partiene på rødgrønn side. Vi er 

imot at fylket skal styres etter parlamentarisk modell, men er nok det partiet som har taklet og 

ikke minst håndtert styringsformen best. Etter noen startvansker om rolleforståelse, rutiner og 

arbeidsform, så syns jeg det går bedre og vi kan nå konsentrere oss mer om politikk. Viken er 

en tungvint koloss å styre, og vi gleder oss til å få oppløst fylket. 

 

Allikevel er det en positiv ting med Viken. Vi har blitt bedre kjent over fylkesgrensene og 

ikke minst med utrulig mange hyggelige og flinke folk. Jeg setter pris på samarbeidet vi har i 

fylkestingsgruppa, med fylkesrådene våre og partiapparatet både i fylkene og lokalt. Vi har 

godt av å heve blikket og se at vi gjør ting litt forskjellig, men samtidig finne sammen og 

utvikle politikk i felleskap. Igjen takk til gruppa – så flinke folk med allsidig kunnskap og 

ikke minst - det er godt humør på gjengen. 

 

Så da er det bare å kjøre på videre, vi skal vinne et Stortingsvalg og oppløse Viken, men også 

drive aktiv Senterpartipolitikk på et bredt felt. Det er jo artig å være med på vinnerlaget! 

 

2. Politisk situasjon 

I etterkant av kommune- og fylkestingsvalget 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.  
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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. 

 

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.  

 

Plattformen innehar også en formulering rundt oppløsning av Viken som for Senterpartiet var 

helt avgjørende for å bli en del av flertallet. Ved et endret stortingsflertall til høsten, skal man 

sende Stortinget en søknad om oppløsning.  

 

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. 

 

Det første hele arbeidsåret i Viken har vært et år preget av store kontraster. Vi startet med 

fysiske møter i både komiteer og fylkesting i januar og februar. Siden mars har derimot alt av 

politisk møtevirksomhet foregått digitalt. Det har vært en bratt læringskurve for mange, men 

vi opplever at det har fungert tilfredsstillende.  

 

Frem til september 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. 

 

Siden fylkesrådet frem til september besto av fire partier med flertall i fylkestinget, foregikk 

det mest av forhandlinger om de ulike sakene i fylkesrådet. Derfor besto mye av jobben til 

fylkestingsgruppa å forsvare det som kom fra fylkesrådet. Dette endret seg etter MDG og SV 

gikk ut. Nå forhandles det fra sak til sak i komiteer og fylkesting. Vi har etablert et godt 

samarbeid med MDG, SV og Rødt, og det har derfor vært helt unntaksvis at vi har måttet gå 
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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 2021.  

 

Den viktigste saken i høst var årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2023. 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 20-25 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 

 

Frem til 1. oktober var Syver Zachariassen ansatt som gruppens sekretær, før han deretter har 

tiltrådt som assisterende stabssjef i fylkesrådet. Fra 1. november ble Magnus Weggesrud 

frikjøpt fra sin ordinære arbeidssituasjon, for å fungere som gruppens nestleder med 

sekretærfunksjoner på heltid. 
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4. Fylkestingsgruppas medlemmer og komitèfordeling  

Navn Komite Fylke 

Brita Skallerud Næring Akershus 

Magnus Weggesrud Utdanning og kompetanse 

(UK) - Fraksjonsleder 

Buskerud 

Annette L. Raakil Plan (PK) – Leder av 

komiteen 

Østfold 

Eli H. Prestegården Næring (NK) - Fraksjonsleder Buskerud 

Ole Kristian Kaurstad Finans, adminstrasjon og 

klima (FAK) Fraksjonsleder 

frem til november 2020 

Akershus 

Elisabeth S. Gundersen UK Østfold 

Anne K. Grimsrud FAK – Fung. Fraksjonsleder 

fra november 2020 

Buskerud 

Dagfinn Sundsbø PK - Fraksjonsleder Akershus 

Håkon Tolsby Samferdsel (SK) - 

Fraksjonsleder 

Østfold 

Elisabeth Bakke SK Akershus 

Hans-Petter Aasen Kontrollutvalget (KOU) - 

Fraksjonsleder 

Buskerud 

Anders E. Graven Kultur (KLU) - 

Fraksjonsleder 

Akershus 

 

Varaliste 

 

Navn Komité Fylke 

Tor-Petter Ekroll 2. vara til KLU Østfold 

Kari Anne Sand 2. vara til FAK Buskerud 

Jane Bråthen 1. vara til FAK (har 

møtt fast i komiteen 

i Ole K. Kaurstads 

sykefravær.) 

Akershus 

Inger Kaatorp 2. vara til UK Østfold 
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Pål Terje Rørby 1. vara til KLU Buskerud 

Anders Klaseie 2. vara til PK Akershus 

Sylvia Brandsrud 1. vara til UK Østfold 

Tine Normann 2. vara til SK Buskerud 

Halvor Bratlie 1. vara til SK Akershus 

Gudbrand Kvaal 1. vara til KOU Akerhus 

Iver Stastad 2. vara til NK Buskerud 

Tone Skretting 3. vara til SK Akershus 

Janne De Jong 1. vara til PK Østfold 

Dag Lislien 1. vara til NK Buskerud 

Dorthea Enger        3.   vara til UK Akershus 

 

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 Annette Lindahl Raakil 

Hadelandsregionen Brita Skallerud 

Regionrådet i Hallingdal Magnus Weggesrud 

Sparebankstiftelsen DNB – 

Generalforsamling 

Brita Skallerud 

Buskerudbyens ATM-råd Magnus Weggesrud 

Stiftelsen Spydeberg Gjestegård Elisabeth Strengen Gundersen 

Politisk samarbeidsråd for Areal og 

Transport for Oslo og Akershus 

Annette Lindahl Raakil 

Vannområde Øyeren Jane Bråthen 

Vannområde Leira – Nitelva Brita Skallerud 

Vannområde Numedalslågen  Eli Hovd Prestegården 

Museene i Akershus (MIA) – Anders E. Graven 
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Representantskapet 

MIA – Valgkomiteen Brita Skallerud 

Unge Viken Teater – Stiftermøtet Anders E. Graven 

Unge Viken Teater – Valgkomiteen Anne Grimsrud 

Stiftelsen Det Norske Blåseensemble Tor-Petter Ekroll 

Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal – 

rådet 

Magnus Weggesrud 

Akershus Kunstsenter Dagfinn Sundsbø 

Oslofjorden Friluftsråd – Årsmøtet Anders E. Graven 
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6. Aktiviteten i forretningsutvalget, fylkestinget og fylkestingets 

komiteer 

 

Fylkestinget 

I løpet av 2020 er det avholdt sju møter i fylkestinget, de fleste over to dager. Den første 

fylkestingssamlingen i februar ble avholdt på fylkeshuset i Drammen. Siden mars har alle 

fylkestingsmøter blitt avholdt på Teams grunnet korona-pandemien. Det var opprinnelig 

planlagt å ha disse møtene på ulike lokasjoner i hele fylket.  

 

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. Fylkestinget behandlet blant annet en høringsuttalelse i forbindelse med 

høring på ny valglov, med innstilling fra fylkesvalgstyret.  

 

Senterpartiet har vært særs 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 en interpellasjon til behandling. Denne ble fremmet i 

fylkestinget i mai av Magnus Weggesrud. I interpellasjonen foreslo vi at Viken 

fylkeskommune skulle be myndighetene opprette beredskapslagre for korn. Dessverre fikk 

den et knapt flertall mot seg og ble ikke vedtatt.  

 

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. I løpet av 

2020 er det avholdt 25 møter i forretningsutvalget. Siden mars er disse avholdt via Teams 

grunnet korona-pandemien. I januar og februar ble møtene avholdt i Drammen, Oslo og 

Sarpsborg. I 2021 vil utvalget møtes til fast tidspunkt hver uke. 

 

Komité for finans, administrasjon og klima:  
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Komiteen har i løpet av året 2020 avholdt 15 møter – og behandlet 100 saker. Etter 12. 

mars har alle møtene vært digitale. Ole Kristian Kaurstad og Anne K Grimsrud er Sps 

representanter i komiteen. Denne komiteen avgir innstilling i de fleste saker som 

omhandler økonomi/finans og har derfor naturlig flere møter enn de andre komiteene. 

Særlig i forbindelse med innstilling til årsbudsjett og økonomiplan har komiteen hatt 

mange møter.  

 

Koronapandemien skapte først og fremst stor usikkerhet rundt fylkeskommunens økonomi 

i store deler av året, på grunn av redusert skatteinngang og drift av kollektivselskapene. 

Kollektivselskapenes billettinntekter sviktet med ca. 50% umiddelbart etter nedstenging. 

Fylkeskommunen måtte bl.a. gå inn med midler for å styrke egenkapitalen for å sikre 

videre drift før statlig kompensasjon og krisepakker kom på plass. 

 

Budsjettarbeidet ble mer utfordrende etter at MDG og SV gikk ut av fylkesrådet i 

september 2020. Det var ønskelig å sikre flertall for fylkesrådets første budsjett sammen 

med disse partiene. Mange runder i forhandlinger måtte til for å mykne gruppene. Men 

forlik ble inngått med påplussing på 22 millioner på et totalbudsjett for 2021 på ca. 14 

mrd. Alle partiene «fikk litt», men styrket profilen på et godt budsjett, slik at alle ble 

fornøyde. Arbeidet har forhåpentlig lagt et godt grunnlag for gode samarbeidsrelasjoner 

videre i perioden. Økonomiplanen viste at de økonomiske utfordringene for årene 

framover er krevende. Dagens regjering viser heller ingen interesse gjennom sine 

budsjetter for å utnytte fylkeskommunens potensialer til å løse viktige samfunnsoppdrag 

gjennom demokratisk forankrede og kontrollerte beslutninger. 

 

Komiteen har fått jevnlige orienteringer fra fylkesråden om arbeidet med klimabudsjett og 

-regnskap for fylkeskommunen. Mye nybrottsarbeid, da basis-grunnlaget er mangelfullt, 

men stort engasjement i komiteen for nå fylkesrådets ambisjoner. 

 

Sp og Sv fikk enstemmig tilslutning i fylkestinget for sitt forslag i budsjettforhandlingene 

om en lønnspolitikk som begrenser ulikhet og prioriterer de lavest lønte i 

fylkeskommunen. Det ble bevilget noe midler til lønnsharmonisering, men behovet 

begrenses ved at fylkesrådet har opprettholdt de tidligere fylkeshusene og ikke 

samlokalisert. Korona har dokumentert at dette var en klok beslutning. 
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Den mest utfordrende enkeltsaken for Senterpartiet i 2020 har vært videre utvikling av 

tomta for nytt fylkeshus i Sandvika. Da Viken ikke har behov for dette bygget, mente 

gruppa at vi heller ikke burde bruke tid og penger til detaljplanlegging. Det er også større 

usikkerhet om attraktiviteten til sentrale kontorbygg som eiendomsinvesteringer i årene 

framover, pga. pandemien. Men av hensyn til tidligere inngåtte avtaler og 

vertskommunens plankrav, støttet vi en bevilgning på 6 millioner med en klar forutsetning 

om at fylkeskommunen ikke skal bruke penger på bygging og at Viken skal oppløses. 

 

Eksempler på andre saker: 

- Overdragelse av aksjer i Galleri Oslo (del av fylkeshuset i Akershus) fra Viken 

fylkeskommune til Viken Pensjonskasse (verdivurdering ca. 450 mill. kr) 

- Ladeinfrastruktur – bruk av fondsmidler 

- Eie eller leie av bygg, eks Halden vgs./avtale med Porsnes Utvikling 

- Harmonisering av økonomisk støtte til kommuneregionene 

- Diverse selskapsavtaler 

- Etiske retningslinjer  

- Overordnet kommunikasjonsstrategi  

 

Komité for utdanning:  

Komiteen har i løpet av 2020 avholdt 11 møter, de fleste digital via Teams. I komiteen 

møter Magnus Weggesrud og Elisabeth Strengen Gundersen for Senterpartiet. Denne 

komiteen lander innstilling i de fleste saker om omhandler rådsområdet for utdanning og 

kompetanse.  

 

Komiteen har i løpet av året behandlet ulike saker av viktig betydning for Vikens elever, 

lærling og andre tilknyttet utdanning og kompetanse. Komiteen har vært særlig opptatt av 

følge situasjonen for elever, lærling og ansatte i forbindelse med pandemien og periodene 

med hjemmeskole. Det har for mange vært vanskelig å skaffe lærlingplass i fjor høst. Det 

har medført at flere elever tar VG3 opplæring i skole istedenfor ute i bedrift.  

 

Saken som har pågått over lengst tid og som har preget arbeidet til komiteen, har vært 

inntaksordningsordningen til videregående skole. Før jul i 2019, landet fylkestinget en 

midlertididig inntaksordning for skoleåret 2020-2021, fordi man ikke kunne vedta en 

ordning i tråd med nærskoleprinsippet innen 1. januar av tekniske årsaker. Derfor startet 
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man allerede i februar med arbeidet med en ny og varig inntaksordning. I starten av dette 

arbeidet var alle partier med i prosessen, men det var til slutt partiene AP, SP, SV, MDG, 

Rødt og Pensjonistpartiet som fant sammen om en omforent løsning.  

 

I september vedtok derfor fylkestinget en inntaksordning som baserer seg på et prinsipp 

om at den skolen som ligger nærmest søkers bosted, og som har det 

utdanningsprogrammet hen vil ha, er søkers nærskole. En elev vil ha forrang til å komme 

inn på denne skolen. Man kan søke hvilken som helst skole i Viken, men vil ikke kunne 

komme inn før nærskolesøkere er tatt inn og det er plasser igjen. 4 utdanningsprogram 

finnes kun på noen få skoler i fylket. Disse regnes som fylkesdekkende og kan søkes fritt 

på.  

 

Komiteen behandlet og innstilte også på utdanningstilbudet for skoleåret 2021-2022. Det 

legges ikke ned et eneste utdanningsprogrammet. Det legges ned og opprettes en del nye 

klasser, men dette har i stor grad sammenheng med innfasing av ny tilbudsstruktur på 

VG2 yrkesfag for neste skoleår.  

 

Noen av de andre sakene komiteen har behandlet og innstilt på overfor fylkestinget: 

• Elev-pc-ordning 

• Gratis skolemat ved inntil 30 skoler i Viken 

• Strategi for helsefremmende skoler 

• Prosjekt for en mer inkluderende avgangsmarkering 

• Tilstandsrapport for videregående opplæring i Viken 

• Høringssvar ifbm. ny opplæringslov 

• Nytt ordensreglement ved skolene 

• Ombud for barn og unge i Viken – høring på mandat 

 

Komité for samferdsel: 

Komiteen har i løpet av 2020 avholdt 17 møter, de fleste digitalt 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.  
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Viken er et fylke med store avstander, og det er utfordrende til enhver tid å ha dekkende 

innsikt i de ulike sakene som skal behandles. Komiteen hadde derfor store ambisjoner om 

å reise på flere befaringsturer i fylket for å bli bedre kjent med de lokale utfordringer. 

Dessverre ble det bare gjennomført én befaringstur i Østfold før Covid-19 satte en stopper 

for dette. 

 

Mange saker som havner i komiteen handler om bompenger, fylkeskommunale garantier 

og premissene for disse. Den viktigste garantisaken i 2020 var E18 Vestkorridoren, 

Lysaker-Ramstadsletta som var gjenstand for mye oppmerksomhet i pressen. Fylkestinget 

vedtok den 13. februar å trekke garantien til prosjektet og jobbe for en rimeligere og mer 

miljøvennlig løsning. Saken ble behandlet på nytt. Det reviderte forslaget som ble vedtatt, 

er et prosjekt med reduserte kostander og garantiforpliktelser for Viken, og en bedre 

kollektivløsning med flere kollektivfelt og med kollektivterminal på Lysaker. 

 

Videre har komiteen arbeidet med innspill til Nasjonal Transportplan (2022-2033) og 

Samferdselsstrategien for Viken. Dette er viktige planer som legger grunnlaget for satsing 

på samferdsel i fylket. I dette arbeidet har Senterpartiet markert seg som et offensivt 

samferdselsparti i Viken, som ønsker å se på nye løsninger og metoder, teste ut nye 

teknologier og tjenester samt håndheve et strengt jordvern. Det er viktig med planer og 

strategier som ivaretar klima og miljø, ser på utfordringer både i by og distrikt, og som 

utnytter eksisterende infrastruktur best mulig. Et eksempel er bruk av gamle ferdselsårer 

til gang og sykkelsti for å spare dyrket mark og kostnader. Det er også gledelig at både 

Samferdselsstrategien og innspill til NTP fikk en bred politisk tilslutning da de ble vedtatt 

i Fylkestinget.  

 

Komité for kultur: 

Komiteen har i løpet av 2020 avholdt 11 møter, 2 fysisk og resten via Teams. I komiteen 

møter Anders E. Graven for Senterpartiet. Komiteen behandler og innstiller på saker som 

naturlig tilhører rådsområde for kultur og mangfold.  

 

Komiteen har hatt få saker til behandling gjennom året; de fleste fellessaker som også har 

gått i andre utvalg. En viktig del av kulturkomiteens arbeid er befaringer og å møte ulike 

kulturaktører. Det har dessverre bare vært mulig under februarmøtet.  
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Faktiske kultursaker siste år har primært vært ulike saker knyttet til drifts- og 

/tilskuddsordninger, rapportering og samordning mellom de tre tidligere fylkene. Det 

samme gjelder samordning og harmonisering av priser og stipender for hele Viken. 

 

Kulturkomiteen arbeidet godt med merknader i budsjettprosessen, og Senterpartiet fikk 

enstemmighet eller flertall for alle våre forslag. 

 

Det har vært fokus både fra posisjon og opposisjon at kulturkomiteen må bli vitalisert og 

få seg forelagt flere saker, og det ble vedtatt et forslag om at kulturråden kommer med en 

strategi for dette tidlig i 2021.  

 

Komité for næring:  

Komiteen har i løpet av 2020 avholdt 12 møter og behandlet 51 saker. Foruten det første 

møtet som blei avholdt på Galleriet i Oslo, har øvrige komitemøter vært avholdt digital via 

Teams. I komiteen møter Eli Hovd Prestegården og Brita Skallerud for Senterpartiet. 

Komiteen behandler og innstiller på saker som naturlig ligger under rådsområd for næring 

og tannhelse.  

 

Som følge av pandemien har komiteen hatt et stort fokus på ulike støtteordninger til 

næringslivet i Viken. I tillegg til egne, fylkeskommunale midler har komiteen også kunnet 

videreformidle statlige overføringer. Disse har vært øremerket næringsliv som har vært 

spesielt hardt rammet av nedstengning og restriksjoner på grunn av Corona-pandemien.  

De økonomiske støtteordninger har bla gått til bedriftsintern opplæring, 

kompetanseheving og til destinasjons-selskaper i ulike deler av fylket.  

 

Innen området tannhelse har komiteen fått grundig informasjon fra fylkesråden, og 

tjenesten har – som følge av pandemien – hatt sine utfordringer gjennom året. 

Nedstengningen i vår-halvåret har medført et etterslep på pasientbehandlingen som vil 

henge med utover i 2021.  

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen hadde komiteen en grundig gjennomgang av sitt 

felt, og det var en rekke merknader til behandlingen. Selv om det var oppnådd budsjett-



Fylkestingsgruppas årsberetning 2020                             Senterpartiet i Viken 
15 

enighet mellom Ap, Sp, Sv, Rødt og MDG, opplevde vi at MDG støttet flere av 

merknadene fra opposisjonen – noen som førte til at disse fikk flertall.  

 

Andre saker gjennom året har vært: 

• Modell for organisering av etablerertjenesten i Viken 

• Regional planstrategi 

• Orientering om overføring av statlige oppgaver på landbruk  

 

Komité for plan:  

Komiteen har i løpet av 2020 avholdt 13 møter, de fleste digitalt via Teams. I komiteen 

møter Dagfinn Sundsbø og Annette Lindahl Raakil. Raakil er også komiteens leder. 

Komiteen behandler og innstiller på saker om ligger rådsområdet for plan, klima og miljø, 

innenfor saksområdene plan, miljø og folkehelse.  

 

Komiteen har gjennom året diskutert og innstilt på ulike saker med betydning for 

kommunene og folk i Viken. Regionale planer legger sterke føringer for kommunal 

planlegging, og hva fylkeskommunen vedtar i slike planer har innvirkning på 

kommunenes handlingsrom i sin arealplanlegging og -utvikling. I tillegg har plankomiteen 

fått orienteringer om aktuelle temaer, bla vannforvaltning, oppstart av arbeid med 

bygdemiljøpakker, osv. 

 

Saken som har gått over lengst tid i plankomiteen i år er den regionale planstrategien for 

Viken. Her ble Annette Lindahl Raakil oppnevnt som saksordfører i desember 2019, før 

saken ble vedtatt i desember 2020. Den regionale planstrategien bygger på 

kunnskapsgrunnlaget «Vi i Viken», og ser på utfordringer og muligheter for Viken-

samfunnet fram mot 2030, i tillegg til å legge rammene for hvilke regionale planer som 

skal utarbeides i løpet av planperioden (fire år). Den regionale planstrategien har en 

målstruktur bygget etter FNs bærekraftsmål, og legger opp til tre regionale planer i 

perioden: Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd, Kompetanse og verdiskaping, og Areal 

og mobilitet.  

 

Gjennom året har komiteen fått flere orienteringer om saken av fylkesråden, fått komme 

med innspill gjennom hele prosessen, samt arrangert egen høring blant høringsinstansene 

som hadde gitt skriftlig høringssvar. I tillegg arrangerte komiteen ved komitéleder et 
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webinar for hele fylkestinget etter at endelig forslag til strategi var avgitt fra fylkesrådet til 

komiteen og fylkestinget for vedtak. I komiteens behandling var det bredt samarbeid 

mellom de rød-grønne partiene om felles forslag og merknader, og komiteen åpnet også 

for at partier utenfor komiteen også kunne komme med forslag som komiteen innstilte på 

flere av. 

 

Plankomiteen arrangerte også en høring blant flere organisasjoner innenfor komiteens 

ansvarsområde når Vikens krisepakke var til behandling i forbindelse med korona-

pandemien på våren. I tillegg innstilte komiteen i saken om regional plan for 

Hardangervidda som skapte mye debatt.  

 

Noen andre saker plankomiteen har innstilt på i arbeidsåret: 

• Utvidet jakt på kanadagås i Indre Østfold 

• Organisering og reglement for ungdommens fylkesting og -fylkesråd 

• Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 

• Viken fylkeskommunes høringsuttalelse om forslag til revidering av plan- og 

bygningsloven 

 

Kontrollutvalget: 

Utvalget har i løpet av 2020 avholdt 7 møter, de fleste digitalt via Teams. I utvalget møter 

Hans-Petter Aasen for Senterpartiet. Kontrollutvalgets primære oppgave er å etterse at 

Viken fylkeskommunes virksomhet driftes i henhold til gjelde lover og regelverk. 

 

Kontrollutvalget har gjennom arbeidsåret 2020 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. 

 

Kontrollutvalget har vedtatt en plan for overordna risiko og vesentlighetsvurderinger, - i 

tillegg til blant annet å behandle forvaltningsrevisjonsrapport om etterlevelsen av 

delegasjonsreglementet i Viken fylkeskommune, samt rapport om internkontroll i 

forbindelse med etterlevelsen av personvernlovgivningen i fylkeskommunen.  
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7. Aktiviteten i Senterpartiets fylkestingsgruppe 

Gruppemøter: 

Fylkestingsgruppa har i løpet av 2020 avholdt 15 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. Frem til mars ble gruppemøtene både avholdt 

fysisk og via telefon. Siden pandemien slo til, har de fleste gruppemøter blitt avholdt via 

Teams.  

 

Gruppeseminarer: 

6. – 7. mars avholdt gruppa seminar på Sundvollen hotell i Hole kommune. Tema for 

seminaret var blant annet klima, oppfølging av programmet og andre viktige saker 

fremover.  

 

4. – 5. september avholdt gruppa seminar på Rømskog Spa og Hotell i Aurskog Høland 

kommune. Tema for seminaret var blant annet regional planstrategi, årsbudsjett 2021 og 

oppløsning av Viken.  
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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:  

Syver Mendoza Glordencio Zachariassen var frem til oktober 2020 ansatt som 

fylkestingsgruppas sekretær. Han trådte ut av stillingen for å påta seg jobben som 

assisterende stabssjef i fylkesrådet. Magnus Weggesrud tilrådte ble fra 1. november 2020 

frikjøpt fra jobben som adjunkt for å fungere som gruppens nestleder med 

sekretærfunksjoner på heltid. 

 

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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8. Fylkesrådets beretning 

 

Etter valget gikk Senterpartiet inn i forhandlinger med Arbeiderpartiet, Sosialistisk 

Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne og forhandlet fram en politisk plattform. 

Fylkesrådet hadde dermed utgått av et flertall i fylkestinget. 

 

Rådsområdene ble fordelt slik: 

 

Fylkesrådsleder (Ap)   Tonje Brenna 

Finans og administrasjon (Ap) Halvard Ingebrigtsen 

Utdanning og kompetanse (Ap) Siv Henriette Jacobsen 

Klima og miljø (Sp)   Anne Beathe Tvinnereim 

Fylkesveier (Sp)   Olav Skinnes 

Næring og Tannhelse (Sp)  Johan Edvard Grimstad 

Kollektivtrafikk (MDG)  Kristoffer Robin Haug 

Plan (MDG)    Øyvind Solum 

Kultur (SV)    Camilla Sørensen Eidsvold 

 

Flertallet i fylkesrådet besluttet på ekstraordinært fylkesrådsmøte den 24. august å stille 

garanti for E18-utbyggingen. Ved å gjøre dette sikret fylkesrådet med et stort flertall i 

fylkestinget, finansiering til Fornebubanen, ny kollektivterminal på Lysaker, 250 millioner 

til drift av kollektivtrafikken årlig fra staten, redusert bompengebelastning og en 

reduksjon i totalkostnaden på prosjektet. Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de 

Grønne valgte da å tre ut av fylkesrådet og gå i opposisjon. 

 

Fylkesrådet bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrer fortsatt på den 

fremforhandlede plattformen. Arbeiderpartiet tok over rådsområdet for kultur fra 

Sosialistisk Venstreparti. Senterpartiet tok over rådsområdene for kollektivtrafikk og plan 

fra Miljøpartiet de Grønne 
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Rådsområdene ble fordelt slik: 

Fylkesrådsleder (Ap)   Tonje Brenna 

Finans og administrasjon (Ap) Halvard Ingebrigtsen 

Utdanning og kompetanse (Ap) Siv Henriette Jacobsen 

Kultur (Ap)    Tonje Kristensen 

Plan, klima og miljø (Sp)  Anne Beathe Tvinnereim 

Samferdsel (Sp)   Olav Skinnes 

Næring og Tannhelse (Sp)  Johan Edvard Grimstad 

 

Johan Edvard Grimstad Anne Beathe Tvinnereim  Olav Skinnes 

 

 

Politisk ansatte i fylkesrådet:  

 

Morten Vollset  

Assisterende stabssjef  

Januar-august 2020 

 

Syver Zachariassen 

Assisterende stabssjef 

Fra oktober 2020 
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Assisterende stabssjefFra oktober 2020

Viken fylkesråd ett år  

Politisk ettårsregnskap 

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

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

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

Viken viser vei. 
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Fylkesrådet ett år 

17. oktober 2019 ble Viken fylkesting konstituert 
på NMBU i Ås. Da ble også fylkesrådet Brenna 
utnevnt. Fylkesrådet består i dag av 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 

I løpet av det første året har fylkesrådet styrt 
Viken trygt gjennom koronakrisen og  
gjennomført politikk for mer rettferdighet og 
like muligheter, å ta hele Viken i bruk og starta 
klimahandling for et grønnere Viken. 

  

Fylkesrådet er godt i gang med gjennomføring av 
politisk plattform, selv om mye fortsatt er ugjort. 
Derfor legger fylkesrådet på ettårsmarkeringen 
fram et politisk regnskap for alt som er  
gjennomført det første året, sammen med  
fylkesrådets forslag til Viken-modellen for et 
trygt og seriøst arbeidsliv. 

  

Trygg styring i urolige tider 

Koronakrisen rammet Viken hardt gjennom 
nedstengingen av samfunnet med påfølgende 

høy arbeidsledighet og mange permitteringer - 
spesielt i noen deler av fylket. Fylkesrådet  
reagerte raskt ved å legge fram en egen tiltaks- 
pakke for å hjelpe arbeids- og samfunnslivet i 
Viken, og samlet alle partiene i fylkestinget om 
forventninger til storting og regjering. 

Under svært krevende omstendigheter har  
fylkesrådet også gjennomført den store jobben 
det er å dra i gang en ny fylkeskommune, på en 
måte som har sikret stabile og gode tjenester til 
folk i Viken.  

Arbeidet med å håndtere koronasituasjon og få 
hjulene i samfunnet i gang igjen har derfor vært 
det viktigste for fylkesrådet det siste halve året. 
Viken fylkeskommune har i denne sammenheng 
bevilget midler til ulike tiltak innen blant  annet 
skole, samferdsel, næring og kulturliv. Bare på 
næringsområdet har Viken støttet 385 ulike 
prosjekter. 

 

Fylkesrådets viktigste koronatiltak har vært: 

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

Til nå har 142 prosjekter fått støtte. 

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

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

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

mange permitterte. 

• Hjelp til kollektivselskapene – 751 millioner i videreformidling av statlig kompensasjon og  240 

millioner i forskuttering fra Vikens side. 

• Forsert vedlikehold av fylkeskommunale bygg. 
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Fylkesrådets politiske 
ettårsregnskap 
I løpet av det første året har fylkesrådet trygt styrt Viken gjennom koronakrisen og  gjennomført 

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

klimahandling for et grønnere Viken.   

  

1. Trygg styring i vanskelige tider:  

• Lagt fram Vikenpakka for å hjelpe arbeids- og 

samfunnsliv i forbindelse med koronapandemien, 

som første fylkeskommune i landet. 

• Utvikla ny virkemiddelordning for bedriftsintern 

opplæring og kompetanseheving i bedrifter, for å 

hjelpe bedrifter og personer rammet av koronakrisen: 

Til nå har 142 prosjekter fått støtte.   

(53 millioner, Vikenpakka) 
• Forsert støtteordningene til næringsutvikling og rettet 

disse mot bedrifter som trenger hjelp i forbindelse 

med koronakrisen.   

(22 millioner, Vikenpakka) 
• Etablert Regionalt Forskningsfond og forsert utlysning 

for å lette situasjonen som følge av koronakrisen. (35 

millioner, Vikenpakka) 

• Støttet reiselivsnæringa i koronakrisen, gjennom 

ekstra støtte til destinasjonsselskapene   

(6 millioner) 
• Gitt ekstra bevilgning til veiledning for bedrifter 

rammet av korona-utbruddet (3 millioner) 

• Fordelt 61 millioner til kommunale næringsfond i 40 

kommuner, etter indikatorer basert på 

arbeidsledighet, andel ansatte i kriserammede 

bransjer (reiseliv, transport, personlig tjenesteyting) 

og netto innpendling. 

• Hjulpet kollektivselskapene i koronakrisen –  751 

millioner til videreformidling av statlig kompensasjon 

og 240 millioner i forskuttering fra Vikens side. 

• Opprettholdt skoletransport under 

koronapandemien. 

• Bevilget 40 millioner til nye læreplasser i utsatte 

bransjer, gjennom økt lærlingtilskudd 

• Bevilget 28,9 millioner for å hjelpe lærlinger og  

opplæringstiltak for yrkesfagelever. 

• Forsert vedlikehold av fylkeskommunale bygg.      

• Etablert Viken fylkeskommune som organisasjon. 

Sammenslåing av tre fylkeskommuner, inkludert 

overføring av oppgaver fra Statens vegvesen og 

oppgaver fra IMDI. 

• Utrustet tre tannklinikker for behandling av pasienter 

med påvist eller mistenkt Covid19-smitte. 

• Etablert fast samarbeid med de fire lokalforeningene 

av Norsk Tannlegeforening i Viken. 

• Etablert fast samarbeidsarena med Fylkesmannen i 

Oslo og Viken ved Fylkeslegen. 

• Inngått nasjonalt samarbeid om koronatiltak gjennom 

Nasjonalt lederforum for den offentlige 

tannhelsetjenesten 

• Lansert forslag til Viken-modell for et mer seriøst 

arbeidsliv. Modellen stiller strenge krav til Vikens 

leverandører for å sikre skikkelige lønns- og 

arbeidsvilkår for alle ansatte.  

• Ivaretatt kulturminneoppgaver som er overført fra 

staten, til tross for uteblitt finansiering fra staten. 

• Etablert digital plattform for alle elever og  ansatte. 

• Utarbeidet og sendt felles brev fra alle gruppelederne 

i fylkestinget til regjering og Storting om mulige tiltak 

fylkeskommunen kan bidra med under 

koronapandemien 

• Utarbeidet en veiledning til kommunene i forbindelse 

med smitteverntiltak i bibliotek 

• Forsert utbetaling av tilskudd som spillemidler, 

statlige og fylkeskommunale tilskudd, samtidig som 

man har samordnet rutiner i tre tidligere  

fylkeskommuner. Dette til tross for koronasituasjonen 

med hjemmekontor og samordning av rutiner i tre 

tidligere fylkeskommuner.   
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• Fordelt 4, 6 millioner til innkjøp av e-bøker og drøyt 

én million til digitale formidlingstiltak for å gi 

innbyggerne relevant digitalt innhold da bibliotekene 

stengte. 

• Gjennomført kurs i søknadsskriving for spillemidler på 

dag- og kveldstid til langt flere kommuner og 

idrettslag gjennom digitale kurs i samarbeid med 

Viken idrettskrets  

• Opprettholdt tilskudd til utgifter for arrangementer 

og tiltak som har blitt avlyst som følge av 

koronasituasjonen, for eksempel 

kulturarrangementer. 

2. Mer rettferdighet og like muligheter:  

• Vedtatt ny inntaksordning, nærskoleprinsippet, som 

gir elevene rett til å gå på nærskolen sin. 

• Vedtatt felles elev-pc-ordning basert på 

gratisprinsippet 

• Lagt fram forslag om å doble antall skoler med gratis 

skolemat fra 10 til 20, som en del av strategien for 

helsefremmende skoler. 

• Iverksatt en rekke tiltak for at elever og lærlinger skal 

bestå i koronatiden. Blant annet 

• opplæringstiltak for lærlinger som er permittert 

• stimuleringstiltak for lærlinger i utvalgte fag 

• kvalifiseringstiltak til ungdom som ikke får læreplass 

• opprettelse av etter- og videreutdanningstilbud som 

dekker behov i arbeidsmarkedet,  

• Gjennomført alle planlagte privatisteksamener innen 

utgangen av august på tross av koronasituasjonen. 

• Gjennomgått klasse- og gruppestørrelser for å sikre 

bedre læringsmiljø for elevene. 

• Etablert dialogarena med kommunene, skolene og 

arbeidslivet for å sikre flere og bedre  

utvekslingsarenaer for yrkesfag, og sikre enda flere 

lærlinger. 

• Vedtatt en eierskapsmelding som ivaretar aktivt 

eierskap og samfunnsansvar. 

• Påbegynt harmonisering av tannhelsetilbudet til 

prioriterte grupper.  

• Harmonisert samarbeidsrutiner med helsestasjons- 

og skolehelsetjeneste, samt barneverntjeneste.  

 

• Etablert felles tilbudsskjema til prioriterte pasienter 

blant eldre, langtidssyke og uføre samt 

rusmiddelavhengige 

• Deltar i et praksisnært forskningsprosjekt finansiert 

av Norsk Forskningsråd og styrt av UiO og TkØ om 

kartlegging av tann- og munnhelse hos 

hjemmeboende eldre, samt utvikling av verktøy for 

samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i 

kommunene og tannhelsetjenesten. 

• Gitt alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte 

skoler, videregående skoler og private skoler i  Viken 

fylke mulighet til å søke om midler til å  jobbe med 

fysisk aktivitet, ernæring og søvnkvalitet for å skape 

bedre forutsetninger for læring på skolen gjennom 

tilskuddsordningen RØRE Viken, med 40,5 millioner i 

et flerårig  samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.  

• Utarbeidet ny TT-forskrift, som legger til rette for 

transportløsninger for mennesker med 

funksjonsnedsettelser, som iverksettes i 2021. 

• Tilrettelagt for at etablerte forsøk med 

tilkallingsløsninger og bruk av autonome busser i 

kollektivtrafikken videreføres og om mulig utvides. 

• Startet opp arbeidet med å utvikle et felles  

billettsystem for hele Oslo og Viken. Utredningen skal 

være ferdig 2021. 

• Etablert et anbudsregime for Vikens drifts-,  

vedlikeholds- og byggekontrakter, som legger til rette 

for et inkluderende og rettferdig arbeidsliv. 

• Oppgraderer 31 holdeplasser for universell utforming 

i 2020. 

• Raskt implementert fylkeskommunens nye  oppgaver 

og ansvar som regional myndighet  innen integrering.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mer rettferdighet og   

like muligheter i Viken 
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• Iverksatt det nasjonale prosjektet “Friluftslivets 

ferdselsårer” med fylkets friluftsorganisasjoner og 

kommuner.   

• Gitt honorar til utøvere i Den kulturelle skolesekken 

for avlyste arrangementer som følge av  

koronasituasjonen før sommeren. 

• Bidratt til etablering av ny og videre organisering av 

Olympiatoppen Øst for unge idrettstalenter i hele 

Viken.   

• Samordnet klassesettordningen i Viken, slik at alle 

elever i grunnskoler/videregående skoler får tilgang til 

å låne fra fylkesbibliotekets mediesamling.   

  

 
  

  

3. Ta hele Viken i bruk 

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

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

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

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

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

• Bygger 11 nye holdeplasser for kollektiv i 2020. 

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

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

- Fv. 167 Marie Lilleseths vei, Asker  

• Lagt fram forslag til samferdselsstrategi 20222033, 
som grunnlag for prioritering av fylkesveier, 
kollektivtransport og samferdselsoppgaver.  

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

• Tatt over styringen av regionalt partnerskap for 
landbruk. 

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

• Økt bruk av digitale verktøy med samarbeidspartnere 
i kommunene. 

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

• Startet arbeidet med å utvikle bygdemiljøpakker. 

• Opprettholdt skolestrukturen i Viken  

 
 

Hele Viken i bruk  
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4. Klimahandling for et grønnere Viken 

• Sikret utbygging av Fornebubanen og tiltak til 

kollektivtrafikk gjennom handlingsprogram for 

Oslopakke3 og en bedret og mer klimavennlig E18-

løsning. 

• Etablert Klimafond Viken for klimatiltak i hele  fylket. 

Klimafondet i 2020 er på 26 millioner. 

• Bevilget 12,5 millioner til ladeinfrastruktur til  sameier 

og borettslag i hele Viken. 

• Lagt fram forslag til Regional planstrategi for   

Viken 2020-2024: «Veien til et bærekraftig Viken», 
som følger opp Agenda 2030 og FNs bærekraftmål. 

• Etablert prosjektet Klimarådgiving i anskaffelser for 

kommunene i Viken etter modell fra Klima Østfold, 

med støtte fra Klimasats-midler 

• Bevilget 2 millioner til energirådgiving til 

husholdninger i Viken 

• Lagt til rette for flere grønne arbeidsplasser, ved å 

legge føringer på utlysninger på næringsområdet. 

• Startet miljøfyrtårnsertifisering av alle offentlige 

tannklinikker i Viken 

• Forbedrer økologisk tilstand i vann og vassdrag i 

samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og 

sektormyndigheter. Fylkeskommunen bidrar i et 

spleiselag med støtte på 2,3 millioner sammen med 

statlige midler på 3,6 millioner til lokalt  

vannmiljøarbeid. 

• Jobbet gjennom bypakkene med å kutte utslipp, gi 

bedre luft, kutte i antall biler i bysentrum og styrke 

kollektiv- og sykkeltilbudet. 

• Startet opp arbeidet med en helhetlig 

transportanalyse, som kartlegger mulighetene for å 

løse trafikkutfordringene rundt Oslofjorden med  

andre, nye tiltak enn veibygging. 

• Satt i gang utredning av hvordan man kan legge til 

rette for flere utslippsfrie fergeruter på  Oslofjorden. 

• Kontinuerlig stilt miljøkrav i kontrakter for drift og 

vedlikehold av veinettet 

• Introdusert gjenbruksperspektivet i rådgivningen til 

kommunene om bevaring og bruk av kulturminner. 

• Styrket arbeidet med “KG 2021 fremtidens  

kunstgressbaner“  for å sikre mer miljøvennlig 

kunstgressbaner med nye samarbeidspartnere. 

 

Klimahandling 
  

i Viken 
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viken.no Viken viser vei. 
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