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Fylkeskommunens forventninger om regionsvise tilbakemeldinger og 
prioriteringer innenfor fagområdene areal og samferdsel - søknad om 
tilskudd til Folloregionens arbeid med dette  
 
Folloregionen interkommunalt politisk råd (FIPR) har registrert at den nye fylkeskommunen har et 
ønske/krav om regionsvise tilbakemeldinger og prioriteringer innenfor fagområdene samferdsel og 
plan i større grad enn Akershus fylkeskommune tidligere hadde. Dette gjelder bl.a.: 
 

• Trafikksikkerhetsarbeidet i regionen 

I brevet om at Viken avslutter ordningen med tildeling av lokale trafikksikkerhetsmidler (av 

14.09.2020) heter det bl.a. at Viken fylkeskommune fortsatt vil gi trafikksikkerhetsmidler til 

ikke-fysiske trafikksikkerhetstiltak, og at kommuneregionene får ansvar for å fordele midlene 

og iverksette tiltakene lokalt. 

 

Dette ble også bekreftet i møte i april i år om planprogrammet for de nye fylkesdelplanene 

hvor det i Vikens presentasjon sto: 

«I 2021 tildeles trafikksikkerhetsmidler til kommuneregionene selv om formelle 
partnerskap ikke er inngått.» 
 

• I forbindelse med arbeidet med den fylkeskommunale samferdselsplanen het det blant annet 
følgende i brev fra Viken 14.12.2020: 
 

«Viken fylkeskommune ønsker nå i tillegg å gi kommuneregionene muligheten til å gi 
skriftlige innspill om hovedutfordringer knyttet til samferdsel innenfor 
fylkeskommunens ansvar i deres region. Vi ber om at kommuneregionene sørger for 
forankring i de enkelte kommunestyrer.» 
Videre: 
«Viken fylkeskommune ber kommuneregionene om innspill til hvilke 
mobilitetsutfordringene det er viktigst at fylkeskommunen bidrar til å løse. Dette kan 
være knyttet til for eksempel framkommelighet for næringslivet, attraktivt 
kollektivtilbud, trygg skolevei, eller manglende tilbud for gående og syklende, 
manglende mobilitetsalternativer for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
og så videre.  
Innen 1. mars ber vi om at kommuneregionene gir innspill på følgende:  
Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i byer og tettsteder i prioritert 
rekkefølge.  
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Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i distriktsområder i prioritert 
rekkefølge.  
Kommuneregionens viktigste mobilitetsutfordringer i korridorene mot andre regioner 
i prioritert rekkefølge.  
Hvilke virkemidler kommuneregionen selv vil ta i bruk for å løse disse utfordringene.  
Det presiseres at dette gjelder tiltak og virkemidler innenfor fylkeskommunens ansvar, 
dvs. fylkesveier, drift av kollektivtransport og skoleskyss som de mest sentrale.  
Benytt vedlagte mal for innspill.  
Om kommuneregionen selv ønsker, kan innspillet suppleres med forslag til konkrete 
prosjekter.« 
 

• Det vises også til det arbeidet Viken fylkeskommune har satt i gang med tre regionale planer, 
som alle, i større eller mindre grad, berører areal- og samferdselsmessige utfordringer i 
Folloregionen. 

 
Dette vil kreve store ressurser til regionalt arbeid med høringsuttalelser, samordning og prioritering 
innenfor areal- og samferdselsområdet i nærmeste framtid. 
 
Når fylkeskommunen i tillegg har tatt bort det generelle bidraget til Folloregionens arbeid som man 
har fått fra fylkeskommunen tidligere år, skaper dette store utfordringer for kommunene. Mange av 
kommunene i Folloregionen er sterkt presset økonomisk, og arbeider med vesentlige nedskjæringer i 
kommende økonomiplan. I en slik situasjon er det svært vanskelig for kommunene å prioritere en økt 
finansiering av regionalt arbeid. 
 
Folloregionen IPR søker derfor Viken fylkeskommune om et fylkeskommunalt bidrag på kr 500 000 
pr. år til Folloregionens arbeid med regionale prioriteringer, samordning og fellesuttalelser til 
Viken fylkeskommune. 
 
Midlene vil bli brukt til å engasjere en fagperson til å utføre arbeidet. Vi vil være takknemlig også for 
et mindre beløp.  
 
Vi er takknemlig for en snarlig tilbakemelding, da mye av arbeidet er nært forestående, og skjer i et 
sterkt tidspress, ut ifra de framdriftsplanene som Viken har lagt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Marie Swensen 
 Sekretariatsleder Folloregionen IPR  
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 


