
Viken viser vei. viken.no

Møte med Mosseregionen

08.09.2021



Agenda

• Presentasjon av deltagere fra Mosseregionen og Viken fk

• Generelle betraktninger og forventninger til partnerskapsavtalen v/ Linda Karlsen Duffy, 
Viken fk

• Generelle betraktninger og forventninger til partnerskapsavtalen v/ Hans Reidar Ness, 
Mosseregionen

• Innspill fra de ulike rådsområdene i Viken på mulige samarbeidsområder som kan 
omfattes i spesiell del

• Oppsummering og dialog om det som er blitt presentert

• Prosessen videre
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Rådsområde for kultur og 
mangfold
John Arve Eide



• Samarbeide om regionale satsninger for økt mangfold innen kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

• Samarbeid om å styrke folkebibliotekene i regionen i tråd med Lov om folkebibliotek og 
fylkeskommunens utviklerrolle. Dette kan innebære å bidra til å

‒ Utvikle bibliotekenes digitale tjenestetilbud 

‒ Utvikle bibliotekene som møteplass, kultur- og kunnskapsarena 

• Samarbeid om stedsutvikling og verdiskaping basert på kulturarv

• 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

Kjersti Morseth Hallerud



Mulige temaer for samarbeid
• Klima Viken

• Dialog, nettverksarbeid og kunnskapsdeling om stedsutvikling

• Utvikling av kunnskapsgrunnlag
‒ Fylkeskommunen produserer i dag statistikk og analyse som i stor grad er tilgjengelig på 

kommunenivå, til gjensidig nytte for både kommuner, regioner og fylkeskommunen. Det 
er behov for samarbeide om bedre utnyttelse av statistikk og analyse, herunder 
hvordan lokal kunnskap kan bidra til å styrke delregionale analyser som produseres av 
fylkeskommunen.

‒ Bærekraftig naturforvaltning krever et bedre kunnskapsgrunnlag og behov for 
kartlegging og dokumentasjon av sårbare arter og naturtyper samt naturressurser, 
vilttrekk og viltområder. Vi vil samarbeide om å kartlegge og frambringe best mulig 
kunnskap om kommuneregionens naturgrunnlag.
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Mobilitet

Anne Line Berglia



Overordnet om mobilitet

• Strategisk og helhetlig inngangsvinkel

• Kunnskapsgrunnlag, kartlegging og 
analyse av dagens reisemønster og 
fremtidig transportbehov i 
kommuneregionen

• Målsetninger innenfor mobilitet

• Forventningsavklaring, ressurstilgang



Ny samhandlingsmodell for trafikksikkerhet

Vikens 
trafikksikkerhetsutvalg

Mobilitetsnettverk
Administrativt 
fagnettverk

Arbeidsgruppe
Viken
administrativ gruppe + 
konsultative medlemmer

Partnerskap



Felles mobilitets- og samferdselsutfordringer

• Strategisk samarbeid om 
trafikksikkerhet 

• Sammenhengende reisekjeder

• Kollektivtransport

• Sykkeltilrettelegging

• Gods og logistikk

• Samhandling med Miljøløftet Moss?
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Næring

Janne Buhaug og Sissel Kleven



Politisk plattform - Næring

• Legge til rette for grønne næringer basert 
på fornybare ressurser og
innovativ teknologi – motor i det grønne 

skiftet 

• Foregangsregion i sirkulærøkonomi og 
digitalisering i næringslivet

• Næringsutvikling i hele Viken

• Internasjonalt konkurransedyktig næringsliv



Hva jobber vi med på rådsområde næring
Entreprenørskap og 
næringsrettet 
kompetanse

Leder: Anne Wold

• Entreprenørskap

• Inkubatorer

• Næringshager

• Etablerertjenester

• Innovasjonsselskap

• Tidligfasekapital

• Vekstbedrifter

• Knoppskyting

• Intraprenørskap

• Kompetansepolitikk

• Kobling arbeidsliv-utdanning

• Kompetanse i næringslivet

Forskning og innovasjon

Leder: Øyvind Michelsen

• Samarbeid med U&H

• Kommersialisering

• Mobilisering til Forskning 
og Innovasjon

• Regionale forskningsfond

• Klynger og nettverk

• Internasjonalisering av 
næringslivet

• Kommersialisering av 
forskning

• Innovasjon i offentlig 
sektor

Distrikts- og regional 
næringsutvikling

Leder: Janne Buhaug

• Distriktspolitiske virkemidler

• Omstillingskommuner

• Næringsutvikling i 
kommuneregionene

• Reiseliv

• Bioøkonomi

• Fiskeri og havbruk

• Landbruk

• Næring i planer

• Næringsrettet 
kunnskapsgrunnlag



Vårt forslag til innhold i spesiell del
1. Partene inngår et strategisk og varig samarbeid om 

næringsutviklingen i regionen, der
‒ Muligheter og utfordringer identifiseres og prioriteres
‒ Felles mål for utviklingen defineres
‒ Viktige satsinger og tiltak utformes
‒ Virkemidler settes i bruk

2. Partene samarbeider om å bruke viktige næringsaktører og 
innovasjonsmiljøer i regionen som verktøy for utviklingen 

3. Partene etablerer konkrete samarbeid om 
‒ Etablerertjenesten
‒ Andre prosjekter som er et resultat av dialogen i punkt 1. 

Side 14



Viken viser vei. viken.no

Rådsområde Utdanning og 
kompetanse

Gerd Mette Vatne Drabløs





Aktuelle temaer
• Samarbeid om videregående opplæring for ungdom som ivaretar 

ungdommenes ønsker og arbeidslivets behov for kompetanse i 
regionen 
‒ Mulige tiltak 

• Samarbeid / partnerskap om kompetanse for voksne som ivaretar de 
voksnes ønsker og arbeidslivets behov for kompetanse i regionen
‒ Mulige tiltak

•

Kvalitet og resultater i grunnopplæringen
‒ Egen arena for kommunedialoger
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Rådsområde finans og 
administrasjon
Maria Bjørnsen



Anskaffelse - mulige samarbeidsområder i Viken fylke

Side 19

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

Bjørn Siem Knudsen



• 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

• Ombudet for barn og unge


