
Viken viser vei. viken.no

Møte med kommuneregionene

08.12.2020



Agenda

• Velkommen og bakgrunn for møte

• Regionale planer

• Partnerskapsavtaler
‒ Generell del
‒ Spesiell del

‒ Prosess
‒ Innspill fra rådsområdene
‒ Innspill fra kommuneregionene

• Regionalt råd for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

• Møteplaner for 2021



Regionale planer
Samarbeid om nytt regionalt planverk for Viken-samfunnet
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Hvordan nå våre langsiktige utviklingsmål for Viken?

• Natur, klima og planetens 
tålegrense

• God livskvalitet og like 
muligheter

• Grønn og rettferdig verdiskaping

• Omstilling og tillit

• Sammen skaper vi Viken
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6 innsatsområder fra regional planstrategi

• Livskvalitet, velferd og like muligheter

• Bærekraftig og rettferdig økonomisk 

system

• Bærekraftig arealforvaltning, 

matproduksjon og ernæring

• Klimagassutslipp og energiomlegging

• Helhetlig by- og stedsutvikling

• Miljø, økosystem og biologisk mangfold
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Regionale planer – samarbeid om nye planer

• Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

• Regional plan for kompetanse og verdiskapning

• Regional plan for areal og mobilitet
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Alle kommuneregioner inviteres med i planarbeidet



Partnerskapsavtalene mellom 
kommuneregionene og Viken FK
• Partnerskapsavtalene skal primært omhandle saksfelt hvor Viken 

fylkeskommune samhandler med mer enn en kommune

• Viktig å understreke at partnerskapsavtalene ikke skal erstatte 
fylkeskommunens ordinære kontakt med den enkelte kommune 

‒ Enkeltsak og enkeltrelasjoner med kommunene går som vanlig 



Partnerskapsavtalen, generell del

• Lik for alle

• «Rammeverk»

• Gode og konstruktive innspill fra kommuneregionene

• Godkjent av fylkesrådet



Partnerskapsavtalene – spesiell del

• Utarbeides i prosess og i tett dialog med den enkelte kommuneregion

• Kunnskapsbasert 

• Tar utgangspunkt i regionens utfordringer og muligheter

• Strategiske planer i den enkelte kommuneregion legges til grunn

• Regional planstrategi legges til grunn

• Skreddersøm

• Vikens egen portefølje

• Felles muligheter som pådrivere



Partnerskapsavtale – status spesiell del

Kommuneregionene:

• Bestemmer sin egen prosess

• Tid og omfang

• Hvilke fagområder ønsker kommuneregionene å ha inn i spesiell del?



Prosess spesiell del - administrativt

Første samhandlingsmøte – tidsramme oppad til 2,5 time

Møte med hver kommuneregion hvor Viken stiller fra alle rådsområder
‒ Hva ønsker kommuneregionene ha inn ?
‒ Hva ser Viken av muligheter for å ta inn ?

• Hvilke områder er sammenfallende ?

• Hvilke av de områder Viken har presentert er i utgangspunktet ikke aktuelle for XX å gå videre med ?

• Hvilke av de områder XX har presentert er i utgangspunktet ikke aktuellefor Viken å gå videre med ?

• Hvilke områder er mulig å se på videre ?



Prosess videre 

• Mulighet for bilaterale møte(r) mellom ett rådsområde og 
kommuneregionen

• Sluttføring av prosess – fellesmøte med Viken og KR, og enighet om 
hva som skal til politisk behandling



Prosess spesiell del – politisk behandling

Viken fylkeskommune:
• Fremmes som sak til fylkesrådet når den enkelte kommuneregion er klar:

‒ Enighet mellom kommuneregionene og fylkeskommunen om innhold i både spesiell og generell 
del

• Oversendelse fra fylkesrådet til fylkestinget for vedtak

Kommuneregionene:
• Kommuneregionene tilrettelegger sin prosess slik de finner det mest hensiktsmessig
• Politisk vedtak i hvert kommunestyre 

Felles signering



Partnerskapsavtale spesiell del
2020-2024

Hoveddokument

• Partnerskapsavtalens spesielle del er en konkretisering av 
samarbeidsområdene mellom interkommunalt politisk råd for 
xx og Viken fylkeskommune.

• Formålet med partnerskapsavtalens spesielle del er å 
redegjøre nærmere for de aktuelle samarbeidsområdene og 
arbeidsformer mellom interkommunalt politisk råd for xx og 
Viken fylkeskommune.

• Samarbeidsområder

• Forpliktelser

• Samarbeidsformer

Vedlegg

1. Beskrivelse av samarbeidene

a. ...

b. …

c. …

2. Virkemidler

3. Gjennomføring



Presentasjoner fra de enkelte rådsområder

Kultur og mangfold

Plan, klima og miljø

Samferdsel

Næring og tannhelse

Utdanning og kompetanse

Finans og administrasjon

Fylkesrådsleders kontor



Viken viser vei. viken.no

Rådsområde for kultur og 
mangfold
John Arve Eide



• Mangfold og inkludering; regionale satsninger for økt mangfold innen kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

• Samarbeid om å styrke folkebibliotekenes rolle som møteplass og som en uavhengig arena for 

meningsutveksling og livslang læring

• Stedsutvikling og verdiskaping basert på kulturarv

• Regionale behov for samarbeid innen integrering; bosetting, kvalifisering, negativ sosial kontroll og 

yrkesveiledning

• Regionale anleggsbehov i og på tvers av kommunegrense og muligheter for samarbeid innen idrett og friluftsliv

• Frivillighetens år 2022 felles satsning mellom fylke, frivilligheten og kommunene i Viken
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Rådsområde Plan, klima og miljø

Avtaler kommuneregionene spesiell del

Hilde Reine og Randi Haldorsen



Partnerskapsavtaler spesiell del

‒ Hvordan følge opp FNs bærekraftsmål i areal- og samfunnsplanleggingen
‒ Bygdemiljøpakker
‒ Oppdatering av kunnskap for den enkelte regionen 

‒Eks om naturmangfold
‒Eks. kunnskap og utviklingsarbeid innen folkehelseområdet
‒Statistikkbank/ GIS

‒ Utarbeidelse av strategier og gjennomføring av tiltak, eksempelvis på biologisk 
mangfold

‒ Folkehelseoversikter
‒ Samarbeid om befolkningsundersøkelser og Ungdata
‒ KlimaViken
‒ Klima i anskaffelser
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Tema kan være



Hvordan samarbeide om tiltak og satsninger?

• Møter og konferanser

• Prosesser

• Verksted

• Informasjonsopplegg

• Fagdager

• Samarbeid i prosjekter

Side 20
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Partnerskap for trafikksikkerhet

Gro Rygsether Solberg



Et helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i Viken

• Være en pådriver for, og samordne, trafikksikkerhetsarbeidet i 
fylket. Bidra til å styrke samarbeidet på tvers av fagområder.

• Gjennomføre og stimulere til fysiske, trafikantrettede og 
systematiske trafikksikkerhetstiltak, som er kunnskapsbaserte, og i 
tråd med nasjonale og regionale mål. 

• Veilede og støtte opp under kommuner og andre partnere i deres 
trafikksikkerhetsarbeid.

• Følge ulykkessituasjonen, og presentere oversikter og analyser

• Fremme trafikksikkerhet innen fylkeskommunens egne 
ansvarsområder

Side 22

Fylkeskommunens rolle: 



Felles mål – felles forpliktelser

• Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres, i tråd med nullvisjonen og de etappemålene 

som er satt for Viken frem mot 2030.

• Virkemidler som blir valg skal være i tråd med målsettinger, ulykkesstatistikk og utfordringer.

• Trafikksikkerhetsarbeidet er en helhet bestående av trafikantrettede, systematiske og fysiske 

trafikksikkerhetstiltak. Samlet har kommunene og fylkeskommunen et stort og bredt virkemiddelapparat.
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Nullvisjonen og mange ulike virkemidler 
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Hvordan få til et godt trafikksikkerhetsarbeid? 

Side 24

Dialog og samarbeid mellom kommuneregion og fylkeskommune

• Styrking av det strategiske trafikksikkerhetsarbeidet

• Begge parter mer delaktig i det regionale trafikksikkerhetsarbeidet

‒ Løfte og drøfte trafikksikkerhetsutfordringer inn i partnerskapet 

‒ Økt innsikt og forståelse for partenes mål og prioriteringer, og kjennskap til deres «verktøykasser»

‒ Være en del av prosessen for å drøfte fysiske trafikksikkerhetstiltak som er aktuelle for handlingsprogram for Viken

• Trafikksikkerhetstiltakene kan gjøres mer målrettet 

‒ Aktørene får innsikt i hverandres behov og kan i fellesskap finne løsninger

‒ Midlene til de ikke-fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunalt nivå går gjennom partnerskapet – er ikke knyttet til en tilskuddsordning/søknadsprosess

• Dra nytte av felles tiltak i et nettverk

‒ Kan få delt kunnskap og delta i nettverk/samlinger

‒ Nettverket vil gi rom for kompetanse- og erfaringsutveksling 



Skreddersydde avtaler

Eksempel på tekst i spesiell del:

Formålet er at partene inngår et forpliktende og utviklende samarbeid for å 
redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. 

Samarbeidet skal bidra til et helthetlig og strategisk trafikksikkerhetsarbeid. 
Ulykkesstatistikk og de trafikksikkerhetsutfordringene kommuneregionen har 
legges til grunn for arbeidet, og tiltak skal være i tråd med nullvisjonen og felles 
målsettinger. 

Partene går i dialog om utforming av vedlegget til spesielle 
delen. 
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Partnerskap for trafikksikkerhet

Generell avtale

Spesiell avtale

Vedlegg
XXX

Vedlegg
XXX

Vedlegg
Trafikksikkerhet



Pådriveren Trygg Trafikk

• Trygg Trafikk er en pådriver innenfor trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

• Trygg Trafikk og Viken fylkeskommune inngikk samarbeidsavtale våren 2020

• Trygg Trafikk mottar årlig aktivitetsmidler fra Viken fylkeskommune.
‒ Aktivitetsmidlene går til konkrete tiltak som defineres i samarbeid med fylkeskommunen, f.eks.:

‒ Trafikkopplæring i hjemmet, skolen og barnehage

‒ Kurs og fagdager

‒ Trafikksikker kommune/skole/barnehage

‒ Refleksbruk

‒ Fylkeskommunen skal sikre at aktivitetsmidlene blir brukt i tråd med vedtatte mål, og at kommuneregionene i Viken får del i 
tiltakene knyttet til aktivitetsmidlene gjennom partnerskapsavtalene.
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Et bindeledd mellom det frivillige og det offentlige trafikksikkerhetsarbeidet



Samarbeid med Statens vegvesen og politiet

• Viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen 
‒ Statens vegvesen har sektoransvar for trafikksikkerhet, skiltmyndighet, utsteder førerkort og har utekontroller og tilsyn.

‒ Statens vegvesen er ressurs innen trafikkulykkes- og analysearbeid.

‒ Politiet har et særlig ansvar for å overvåke og kontrollere adferden til trafikantene, sammen med etterforskning og påtalemessig 
oppfølging. Utrykningspolitiet (UP) er et viktig særorgan. 

• Viken fylkeskommune vil gå i dialog med SVV og politiet for å videreføre det gode samarbeidet

• Et nettverket vil gi et bedre innsyn i hvordan aktørene følger opp sine oppfølgingstiltak i Nasjonal tiltaksplan 
for trafikksikkerhet på veg

‒ Dette vil være med å gi et mer helhetlig bilde av trafikksikkerhetsarbeidet.
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Side 28

Samferdselsstrategi 2022-2033 er et styringsdokument for 
fylkeskommunens virksomhet innen samferdsel. 

• Beskriver mål og strategier for fylkeskommunens egne virkemidler 
og ressurser. 

• De gjeldende areal- og transportplanene fra Akershus, Buskerud 
og Østfold er gjennomgått og samordnet som del av arbeidet. 
Planene er satt inn i en Viken-kontekst og tar hensyn til nye 
politiske føringer. Særlig viktig er høringsutkast til Regional 
planstrategi 2020-2024 Veien til et bærekraftig Viken.

• Følges opp gjennom utarbeidelse av Handlingsprogram for 
samferdsel

Hvordan Viken 
fylkeskommune løser 

sine oppgaver, 
er avgjørende for 
innbyggernes og 

næringslivets 
mobilitet

Samferdselsstrategi 2022-2033
Formål



cccc

Politisk behandling av Samferdselsstrategi     
2022-2033

➢ Fylkesrådets arbeidsmøte: 24. september

➢ Fylkesrådet: 8. oktober

➢ Samferdselskomiteen: 3.desember

➢ Fylkestinget: 17.desember

Side 29

Framdrift og politisk behandling

Handlingsprogram samferdsel 2022-2025

➢Oppstart: September 2020

➢Utarbeidelse av handlingsprogram: oktober – mai 

➢ Høring: Juni-september 2021

➢ Behandling av innspill: September-oktober 2021

➢ Politisk behandling: Oktober-desember 2021

Samferdselsstrategi 2022-2033 og Handlingsprogram samferdsel
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Næring
- møte med kommuneregionene 08.12.20

Janne Buhaug og Sissel Kleven



Generelle tema -
vurderes i hver region

• Næringsrettet kompetanse

• Digitalisering

• Forskning og Innovasjon

• Entreprenørskap

• Internasjonalisering av næringslivet

• Bærekraft

• Integrering

• By, distrikt og fjellområder

• Vertskapsattraktivitet

• Arbeids- og sysselsettingsutvikling



Konkrete verktøy og mulig samarbeid om…

• Utvikling av etablerertjenesten

• Karriereveiledning

• Omstilling

• Kunnskapsgrunnlag

• Innovative anskaffelser

• Klynger og nettverk

• Strategisk utvikling og samarbeid

• Konkrete prosjekter/satsinger

• Enkeltnæringer som landbruk, 
bioøkonomi havbruk, bioøkonomi, reiseliv
mm.
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Rådsområde Utdanning og 
kompetanse

Jan-Helge Atterås





Aktuelle temaer

• Helsefremmende skole
‒ Laget rundt eleven

• Karriereveiledning 

• Kommunene som lærebedrifter 

• Kvalitet og resultater i grunnopplæringen
‒ Egen arena for kommunedialoger
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Rådsområde finans og 
administrasjon
Anne Skau, Raymond Braathen og Anders Aagaard Sørby



Anskaffelse - mulige samarbeidsområder i Viken fylke

Side 37

• Rammeavtaler som dekker felles behov

• Oppfølging av seriøsitetskrav (Viken-modell)

• Klima og miljø (enkeltprosjekter)(prosjekt klimarådgivning)

• Innovative anskaffelser (enkeltprosjekter)



Felles ambisjon i Viken –
samarbeid om digital 
tjenesteutvikling

• Utvikle regionen

• Definere felles strategisk retning

• Utvikle sammenhengende tjenester -
tilrettelegge for én digital offentlig sektor

• Lære av hverandre

• Få gjennomført mer sammen enn alene



Visjon for DigiViken

• DigiViken skal være et strategisk partnerskap som bidrar til: 
‒ en sterk region som lykkes med digital transformasjon gjennom felles 

implementering av nasjonale felleskomponenter 

‒ initiering og utvikling av digitale prosjekter og løsninger som dekker 
kommunens behov, også eventuelt utover Vikens grenser 

‒ et felles målbilde for omstilling til en digital offentlig sektor 

‒ felles forståelse av utfordringene kommunal sektor står overfor på kort og lang 
sikt



Viken viser vei

Vår rolle i DigiViken
• Pådriver og støtte
• Samfunnsutvikler
• Faglig samarbeid og kompetanse
• Utvikle felles tjenester



Fylkesrådsleders kontor



• FNs bærekraftsmål – kunnskapsdeling og nettverk

• Internasjonalisering – kunnskapsdeling og kommunale nettverk

• Kompetanse og erfaringsdeling om mangfold og anti-diskrimineringsarbeid

• Videreutvikling og implementering av modell for mangfoldsledelse i 
organisasjoner

• Elev-, læring- og mobbeombudet


