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Nytt fra Viken

• Aktuelle nyheter

• Nettside – handlingsprogram for samferdsel

• Støtteordninger - næringsliv

• Viktige saker i siste fylkesting

• Kultur og mangfold

• Partnerskapsavtale



7,4 millioner kroner til folkehelsearbeid i 
Viken-skolene



• Grøtvedt skole, Indre Østfold, kr. 55 000 til Yogamatter, foredrag om søvn og     
klasserommet utenfor

• Kirkefjerdingen skole, Indre Østfold, kr 100 000 til Frokostassistent og utstyr til  
frokostservering og uteaktivitet 

• Moen skole, Indre Østfold kr 150 000 til Utekjøkken

• Ringvoll skole, Indre Østfold kr 100 000 til RØRE-ambassadør og frokostassistent

• Spydeberg skole, Indre Østfold kr 80 000 til RØRE-ambassadør og oppmerking i  
skolegård

• Kirkelund skole, Skiptvet, kr 100 000 til Frokostassistent og utstyr til  
frokostservering og uteaktivitet



Vil bekjempe rasisme på bussen



Handlingsprogram Samferdsel

• Nettsiden knyttet til 
handlingsprogrammet er
oppe

• Lenke:
https://hp-samferdsel-viken.hub.arcgis.com/

https://hp-samferdsel-viken.hub.arcgis.com/


Nye støtteordninger til Vikens næringsliv
(ikke for enkeltbedrifter, - fylket er hjelpernes hjelper) 

• Formål
‒ Næringsutvikling, nye arbeidsplasser, sterkere næringsklynger

‒ Samordnet flere av dagens støtteordninger

• Støtteordning for næringsutvikling og innovasjon
‒ Lyses ut fortløpende – viken.no/næringsutvikling.

‒ Støtteordning for næringsutvikling og innovasjon - 12.april  

‒ KulturArvOpplevelser - 1.mai  

‒ Næringsutvikling for distriktskommuner - 8.mai  

• Støtteordning for klynger
‒ Fylkestinget vil gi nærmere føringer på sitt møte i mars (sannsynlig frist i primo 

mai)



Viktige vedtak i fylkesting februar

• Viken som antirasistisk sone
- Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og trakassering

• Viken modellen – seriøsitetskrav til leverandører
- Useriøse firmaer taper konkurransen hos oss – folk skal ha det bra på jobb i Viken



Kultur og mangfold i Viken

• Utlysninger av støtteordninger innen idrett, friluftsliv og frivillighet: 
‒ Arrangementsstøtte til større arrangementer, - (1.sept.) 
‒ Regionale tiltak innen fysisk aktivitet (15.april), ferdselsårer (1.mai), 

inkluderingsmidler og midler til universell tilrettelegging. 

• Dialog med kommunene om integreringsarbeid:
‒ Kvalifiserings- og integreringsarbeid, bosetting og integrering i frivillighet og 

samfunnsdeltagelse samt forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse

• Nye temastrategier i 2021 for:
‒ Kunst og kultur
‒ Frivillighet
‒ Bibliotekutvikling



Partnerskapsavtaler med kommuneregionene

• Viken ønsker en partnerskapsavtale med alle kommuneregioner

• Oppstartsmøte med Indre Østfold og Viken 20.04


