
Viken fylkeskommunes visjon:

Viken viser vei
Bærekraft * Utvikling * Kompetanse



• Bærekraft: Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en 

balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for 

våre valg.

• Utvikling: Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og 

styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og 

bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi 

skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.»

• Kompetanse: Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk 

digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med 

behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at 

regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.»

Overordnede mål:



Viken fylkeskommune

• I Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag 
til sammen 61 kommuner, av disse har 
17 kommuner under 5000 innbyggere.

• De fleste i Viken bor i tettbygde strøk.

• Jevnaker, Lunner nye kommuner i Viken (Svelvik 
gjennom nye Drammen) 

• I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner med til sammen 1,2 millioner innbyggere.

• Midt i mellom arealmessig: Viken vil ha et areal på 24 017 km2, 

og blir det 6. største fylket i landet.



• Samlet er det 74 videregående skoler i Akershus, Østfold og 
Buskerud, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi. 

• Fylkene 42 386 elever i videregående opplæring 
i skoleåret 2016-2017. Av disse gikk 40 241 elever 
på videregående skoler i fylkeskommunal regi.

• Det blir totalt 5 339 km med fylkesvei i Viken. 

• Styringsform blir parlamentarisme

Noen tall og fakta

• Kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk eies av henholdsvis Buskerud og Østfold fylkeskommuner. 
Ruter eies av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Det er allerede vedtatt i fellesnemda å se på 
organisering av eierskap til kollektivinfrastruktur og administrasjon av kollektivtilbudet 





Oppgavene for de nye regionene

• Legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra 
regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.

• Legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og 
prioriteringer, og for sektorovergripende initiativer. 

• Bidra til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen innenfor 
samfunnsutvikling. 

• Større fylkeskommuner som har bedre mulighet til å være likeverdige 
partnere i samarbeid med statlige aktører, og som bedre vil kunne fremme 
innbyggernes og næringslivets interesser overfor nasjonale myndigheter.

• Større fylkeskommuner med større kapasitet og kompetanse i 
oppgaveløsningen, og som gir stordriftsfordeler og frigjøring av ressurser til 
tjenesteproduksjon.









I planstrategiarbeidet skal samfunnet:

1. Drøfte felles utfordringer og muligheter 

2. Prioritere innsats og virkemidler

3. Vår felles plan 

Regional planstrategi

• Langsiktig, overordnede mål, 12-års perspektiv
• Rullering hvert fjerde år 
• Utarbeides i henhold til bestemmelsene i PBL
• Medvirkning er sentralt
• Egengodkjennes av fylkestinget



Ny metodikk

• Fellesnemndas beslutning om legge FN17 til grunn for arbeidet 
med regional planstrategi, medfører behov for ny metodikk

• Regional planstrategi må brukes for å skape retning for hvordan 
Viken-samfunnet kan jobbe med bærekraftmålene

• Dette er ikke gjort fullt ut på regionalt nivå i Norge tidligere

• Regional planstrategi vil bli et utviklingsprosjekt samtidig som 
det skal ivareta strategiutvikling og medvirkning



• Gi kunnskap om status og utfordringer i Viken-samfunnet

• Beskrive fortrinn og utfordringer og gi grunnlag for å se 
utviklingsmuligheter og behov (Smart spesialisering)

• Tilfredsstille kravene i folkehelseloven

• Innsikt i hva som er naturlige bo- og næringsregioner

• Kunnskapsgrunnlaget må kunne brytes ned på hver av våre 
fremtidige kommuneregioner

• Det skal bygges ett felles kunnskapsgrunnlag – ikke fylkesvis

Krav til kunnskapsgrunnlaget fra fellesnemnda



• Differensiert politikk og virkemiddelbruk for ulike delregioner?

• Tilpasset virkemidlet knyttet til ulike utfordringer i ulike regioner

• Bruk av programmer, avtaler, prosjekter framfor tradisjonell planlegging

• Kommuner som utviklingspartnere

• Støtte i løpende oppgaver

• Bistå i komplekse prosesser (byvekstavtaler, infrastrukturprosjekter)

• Avtaleinstituttet som redskap

• Den sentral godkjenningsordningen for regionalplanstrategi er avviklet, mangler arena for 
dialog med regjeringen?

• En type plan- og utviklingsavtale med regjeringen

• Avtaler/partner med kommuneregioner for utvikling knyttet til regionens særtrekk

Mulighet til å tenke nytt og 
utvikle



Samhandling med kommuner 

• Eget koordinerende organ hos 
fylkesrådsleder

• Medvirkning i planer og 
strategiutforming

• Utstrakt bruk av partnerskap får 
å løse komplekse utfordringer



Næringsutvikling, FoUI og internasjonalisering
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Fag og bransjer Bransjenøytralt Støtte på tvers



• Idémøte med Modum kommune og BFK

• Kontakt med Forskningsrådet som 

«koblingsboks» - PES-midler

• Foredle ideen sammen med SINTEF

• OG forstå utlysningen…

• Partnersøk i Brussel + +

• Etablering av konsortium

• Kvalitetssikring av søknad

Søknad sendt – resulterte i et forskningsprosjekt 

på over 30 mnok kroner i Modum kommune.

I tillegg kommer administrative kostnader som 

dekkes. 

Fylket er både regnskapsfører og leder av flere 

arbiedspakker for kommunen

Tilnærmingen " The BOOST approach" skal 

integrere sosial og emosjonell kompetanse 

(SEL) i lærernes pedagogiske praksis og 

klasseledelse. Gjennom skolebasert 

organisasjonslæring skal tilnærmingen bli en 

del av skolens pedagogiske praksis.

Prosess Mål

Eksempel på samarbeidsprosjekt



• Mulighet til å bygge nasjonalt ledende 
fagmiljøer

• Ta en rolle i regionalpolitikken 
nasjonalt og internasjonalt

• Samordning av både regionale og 
nasjonale virkemidler til det beste for 
kommuner og partnere 

Muligheter og kjennetegn ved Viken? 



Viken blir et viktig knutepunkt for norsk infrastruktur.

Det omfatter alt fra jernbane og hovedflyplass til sentrale havner og

gjennomfartsveger til Europa/Sverige, Vestlandet og Nord-Norge.

Viken – der Norge møtes



Porten til Europa

Gjennom vei, jernbane, havner og hovedflyplass, er det Viken som 
knytter Norge til kontinentet og verden for øvrig.

Foto: Halden Turist



Viken vil få et næringsliv som er sterkt, omstillingsdyktig og mangfoldig, 
og som innenfor mange felt er ledende i Norge.

Et sterkt, mangfoldig og innovativt næringsliv



Et fylke fra fjord til fjell – et godt sted å leve 

Viken blir det nest største hyttefylket i Norge med totalt 81 169 
fritidsboliger fra Halden i sør til Hallingdal i nord.

Foto: Terje Rakke / Nordic Life



Sterke kompetanse- og fagmiljøer

Det nye fylket har universiteter, høgskoler og andre utdannings-
institusjoner og kompetansemiljøer som gir et bredt tilbud i eget fylke. 

Foto: Borregaard



Viken får 15 byer. Flere har de siste årene blitt anerkjent som Norges 
mest attraktive og beste byer å bo i. 

Sterke og attraktive byer

Foto: Pål Engh



Viken vil bli et betydelig jordbruksfylke, med 2 221 km2 jordbruksareal.

Store skogs- og landbruksområder gir arbeidsplasser og kompetanse-
miljøer for bedre og ny bruk av ressursene.

Levende distrikter – naturen som ressurs

Foto: Østfold bondelag



Store muligheter for de unge

Foto: Trine Sirnes

Vi får over 40 000 elever på 58 videregående skoler. Mulighetene for å 
få frem flere gode lærebedrifter for våre 7 000 lærlinger blir større.



De mange kulturminnene våre forteller en 
stolt historie om landet vårt. Hver dag 
jobber vi for å ta vare på dem.

En historisk region

Foto: Fredrik Norland



Viken fylkeskommune er med 
i og sikrer driften av tre 
teatre, ett orkester, to 
distriktsoperaer og syv 
institusjoner for visuell kunst.

Vi sørger for forutsigbare 
vilkår for et stort antall private 
og frivillige aktører innen hele 
kunstfeltet.

Viken er tuftet på kultur



Mye av klimaarbeidet som 
gjøres i dag, legges merke til 
internasjonalt. Vi har 
verdensledende grønne 
miljøer i næringslivet. 

Viken kan ta ledertrøya i 
omstillingen til det grønne 
skiftet.

I front i det 
grønne skiftet

Foto: Camilla Aarsrud



Vi legger til rette for stor aktivitet, frivillighet og toppidrett. 
Viken jobber for at små og store drømmer skal bli virkelige.

Stolte idrettstradisjoner




