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Fylkesrådet Jacobsen

• Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (AP)

• Olav Skinnes (SP) Fylkesråd for samferdsel

• Anette Lindahl Raakil (SP) - fylkesråd for plan, klima og miljø

• Edvin Søvik (AP) - fylkesråd for finans og administrasjon

• Heidi Westbye Nyhus (AP) - fylkesråd for utdanning og 
kompetanse

• Tonje Kristensen (AP) – Fylkesråd for kultur og mangfold

• Johan Edvard Grimstad (SP) – Fylkesråd for næring og 
tannhelse



Styrer på eksisterende 
plattform

Samarbeid

Dialog

Inkludering



Politisk regnskap og satsinger fremover



Viken-budsjett 2022: 
For et mer rettferdig og grønnere Viken
• Trygg styring

• Trenger mer til kollektivtrafikken

• Et løft for skoleutbygging og vedlikehold

• Vedlikehold av vei

• Satsing på kollektivtrafikk for reduserte klimautslipp



Viken fylkeskommune - Budsjett 2022
Skolebygg:

• Utbygging av Ås videregående skole pågår (Ås kommune), 300 nye elevplasser, ferdigstillelse i 2022, total kostnadsramme på 
422,3 mill. kr.

• Utbygging av ny idrettshall i samarbeid med Ås kommune. Planlagt ferdigstilt i 2022. Vikens bidrag 35 mill kr eksl. mva.

• Ny videregående skole i Ski sentrum 1100 nye elevplasser (Nordre Follo kommune) er under planlegging med forventet 
ferdigstillelse i 2026. Total kostnadsramme på 1,7 milliarder kr.

• Vestby idrettshall (Vestby kommune), skisseprosjekt pågår

Fylkesvei:

Utvalg av noen større prosjekter under utførelse eller med planlagt oppstart i økonomiplanperioden. Det vises for øvrig til 
handlingsprogram 2022-2025.

• Store utbedringstiltak fv. 152 Kirkeveien i Ski (Nordre Follo kommune). Årsbudsjett 2022: 38,7 mill. kr.

• Tilrettelegging for gående og syklende fv. 120 GSV Krona – Holt (Enebakk kommune). Årsbudsjett 2022: 19,7 mill. kr.

• Tilrettelegging for gående og syklende fv. 1372 Oppegårdveien: Dalstunet-Langhusveien (Nordre Follo).

• Tilrettelegging for gående og syklende fv. 152 Ås sentrum – NMBU (Ås kommune).

• Tilrettelegging for gående og syklende E6/fv. 152 Stenfeldt-Greverud (Nordre follo kommune).

• Kollektivtiltak fv. 152 Gateterminal Ås (Ås kommune).



Trafikksikkerhetsarbeidet i Viken



Ny samhandlingsmodell for trafikksikkerhet

Vikens 
trafikksikkerhetsutvalg

Mobilitetsnettverk
Administrativt 
fagnettverk

Arbeidsgruppe
Viken
administrativ gruppe + 
konsultative medlemmer



Mobilitetsnettverket
Administrativt fagnettverk for trafikksikkerhet og sykkel 

• Åpent for alle kommunene i Viken

• Digitale og fysiske møter 5 –7 ganger i året

• Regionsvise møter en gang i året.

• Felles teamskanal med nyheter og faglitteratur, 

diskusjon og erfaringsutveksling.

• Seksjon for mobilitet har ansvar for 

samfunnskontakt med kommunene og 

mobilitetsnettverket. Samarbeider og involverer de 

andre avdelingene på Samferdsel



Nettverket skal:
• Se nullvisjonen og målet om nullvekst i 

sammenheng

• Være en arena for faglige diskusjoner, 
kompetanseheving, erfaring- og 
informasjonsutveksling

• Være et kontaktpunkt på tvers av fagområder 
og kommunegrenser.

• Sette saker på agendaen

Medlemmer:
Ansatte i kommunene med ansvar for

• Sykkelplanlegging

• Trafikksikkerhet

• Drift og vedlikehold

• Kommunikasjon og kampanjer

• Skole og utdanning

• Helse og omsorg

• Klima og miljø

• Folkehelse

• ++



Vikens trafikksikkerhetsutvalg 
Utvalget skal:
• Medvirke til et enhetlig, effektivt og målrettet 

trafikksikkerhetsarbeid i Viken.

• Stimulere og støtte kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

• Samordne offentlig og frivillig trafikksikkerhetsarbeid.

• Være en arena for informasjon, kunnskapsdeling og 
erfaringsutveksling.

• Sette temaer på dagsorden

• Initiere utredninger

• Det skal utarbeides en plattform for trafikksikkerhetsutvalget 
med satsning- og fokusområder.

Organisering:
3- 4 møter i året 

Medlemmer:
Fylkesråd, Samferdsel 
(leder)

1

Regionrådslederne 12

Trygg Trafikk Viken 1

Statens vegvesen 1

Politiet 1

UP 1



Satsningsområder trafikksikkerhet

Barn og 
ungdom

Samarbeid

Kunnskap
Fysiske 
tiltak

• Statistikk, datagrunnlag og analyse 
(ulykker i Viken)

• Pilotprosjekter

• Kunnskapsgrunnlag 
(mobilitetsregnskap, tiltakskatalog, 
RVU osv)

• Deltagelse i forskningsprosjekt 
(TØI)

• Strategiutforming

• Tilskudd til lokalt 
trafikksikkerhetsarbeid

• Mobilitetsnettverk

• Vikens trafikksikkerhetsutvalg

• Arbeidsgruppe trafikksikkerhet

• Mobilitetskonferanse

• Trafikksikker kommune

• Skoleveg
• Krysningspunkter (sikt/belysning)
• Sideterreng 
• Rekkverk
• Midtoppmerking (rumlefelt) 
• Kryssutbedringer (sikt, oppstramming)
• Bussholdeplasser (etablering, utbedring)

• Hjertesone, refleksbruk, sykkelhjelm
• Trafikkopplæring 
• Lovmessig sikring i skoletransport 
• Holdningsskapende tiltak rettet mot 

elever i videregående opplæring
• Tilskudd til lokalt 

trafikksikkerhetsarbeid



Kollektivtrafikken –
Midler til drift fremover



Kollektivtilbudet etter koronarestriksjonene

Politiske saker til fylkestinget i Viken:

• Forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. Behandlet 15.12.21. 

• Kollektivtransporten etter koronarestriksjoner. Utsatt til over nyttår.

• Handlingsprogram for samferdsel. Utsatt til over nyttår.



Økonomisk situasjon i 2022

- Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 bevilget nye 500 mill. til 
fylkeskommunal kollektivtrafikk, fordelt med 250. mill. i 2021 og 250 mill. i 
2022. 

- Fylkesrådets budsjettforslag for 2022: 100 mill. i belønningsmidler som er 
stilt til disposisjon fra Byvekstsamarbeidet

- Ruter dekker deler av sitt finansieringsbehov i 2022 ved å bruke 200 mill. 
kr av egenkapitalen, der Vikens andel er 80 mill kr. 

- Fylkeskommunene må starte tilpasning av kollektivtilbudet til endret 
etterspørsel. 



Vurderinger

- Staten har varslet en forlenget kompensasjonsordning for 
kollektivtrafikken til mars 2022. 

- I Ruters område vil et kollektivtilbud på dagens nivå være finansiert 1. 
halvår 2022, selv om staten ikke fullt ut dekker billettinntektstapene 2. 
kvartal. 

- Pandemien er i stadig utvikling – behov for løpende vurderinger. 

- Fylkesrådet vil anmode kollektivtrafikkselskapene i Viken om å utrede 
overgangen til en ny normalsituasjon og hvordan kollektivtrafikken kan 
forbli et attraktivt transportmiddel for reisende i Viken.


