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Fellesnemnda ble satt med 33 stemmeberettigede representanter.
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PS 50/2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden 02.05.2019
Forslag til vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

PS 51/2019 Godkjenning av protokoll fra møtet i fellesnemnda 21.22.03.2019
Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet i fellesnemnda 21.-22.03.2019 godkjennes.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Protokoll fra møtet i fellesnemnda 21.-22.03.2019 godkjennes.

PS 52/2019 Valgkomitè for valg av styrer, råd og utvalg i Viken 2020 23
Forslag til vedtak

Gruppelederne i fylkestingsgruppene i Viken utgjør valgkomité for sammensetting av styrer,
råd og utvalg i Viken 2020 – 23.
Gruppeleder i den største fylkestingsgruppa er leder for komitéen.

Fellesnemndas behandling:
Votering:
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Gruppelederne i fylkestingsgruppene i Viken utgjør valgkomité for sammensetting av styrer,
råd og utvalg i Viken 2020 – 23.
Gruppeleder i den største fylkestingsgruppa er leder for komitéen.

PS 53/2019 Høringssvar til forslag om opphevelse av omstillingsloven
Forslag til vedtak
Fellesnemnda for Viken fylkeskommune har følgende høringssvar til de tre konkrete
spørsmålene som ble stilt i forslaget om å oppheve omstillingsloven.
a) Loven har ikke hatt tilsiktet effekt på næringspolitiske mål.
b) Ressursbruk i drøftingsprosessen vil normalt være to dagsverk.
c) Loven har ikke hatt tilsiktet effekt ifht. nedleggelse av bedrifter, men har bidratt
positivt i formidling av arbeidstakere til nytt arbeid.
Fellesnemnda for Viken fylkeskommune støtter forslaget om opphevelse av omstillingsloven,
men anbefaler samtidig at de elementer i omstillingsloven som er egnet til å ivareta de ansatte
og lokalsamfunnet, blir innarbeidet i Arbeidsmiljølovens §15.2 Informasjon og drøfting ved
masseoppsigelser.

Fellesnemndas behandling:
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) fremmet følgende alternative forslag:
Fellesnemnda for Viken fylkeskommune støtter ikke forslaget om å oppheve omstillingsloven.
Omstillingsloven fyller en viktig funksjon gjennom å ivareta de ansatte og lokalsamfunnet.
Omstillingsloven bør gjennomgås for å vurdere hvordan den kan fungere bedre etter
hensikten, og for å ivareta meldeplikten ved flytting av virksomheter internt i de nye regionene
for å ivareta arbeidstakere som rammes av flyttingen.
Votering:
Ved alternativ votering mellom hovedprosjektleders forslag og Jacobsens forslag fikk
hovedprosjektleders forslag 5 (Frp, V) mot 28 stemmer og falt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Fellesnemnda for Viken fylkeskommune støtter ikke forslaget om å oppheve omstillingsloven.
Omstillingsloven fyller en viktig funksjon gjennom å ivareta de ansatte og lokalsamfunnet.
Omstillingsloven bør gjennomgås for å vurdere hvordan den kan fungere bedre etter
hensikten, og for å ivareta meldeplikten ved flytting av virksomheter internt i de nye regionene
for å ivareta arbeidstakere som rammes av flyttingen.

PS 54/2019 Harmonisering av prisstruktur for kollektivtrafikken i Viken
fylkeskommune
Fellesnemndas behandling:
Simen Nord (H) fremmer følgende tilleggsforslag:

Tillegg i pkt. 1: “Fellesnemnda ber om at man går i dialog med Oslo for å gjennomføre følgende
endringer: stryke kategorien ungdom, og i stedet forlenge kategorien barn til og med 19 år.
Kategori voksen starter da fra 20 år.”
og
Nytt punkt 4: “I tråd med tidligere vedtak gjentas forventningen om at kollektivbillettkjøp kan
gjøres i en enkelt operasjon fra 1.1.2020 (sømløs reise).”
Votering:
1. Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.
2. Nords tilleggsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
3. Nords forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1.

Fellesnemnda vedtar forslaget til ny billettstruktur etter årsskiftet 2020:

Tom rute betyr at pris for voksenbillett gjelder
*Brakar har ingen nedre aldersgrense for ungdom
**Eksisterende tilbud gjelder kun for Ruter og ØKT

Fellesnemnda ber om at man går i dialog med Oslo for å gjennomføre følgende
endringer: stryke kategorien ungdom, og i stedet forlenge kategorien barn til og med 19 år.
Kategori voksen starter da fra 20 år.
2.
Østfold kollektivtrafikk, Brakar og Ruter får fullmakt til å harmonisere
forretningsreglene der det er hensiktsmessig for å tilby en sømløs kundeopplevelse i Viken.
Tiltak som har økonomiske konsekvenser skal løftes inn i budsjettprosessen i Viken
fylkeskommune og avklares med Oslo kommune.
3.
Ny aldersgrense for barnebillett innrettes slik at endringen ikke får konsekvenser for
kommunenes betaling for skoleskyssen.
4. “I tråd med tidligere vedtak gjentas forventningen om at kollektivbillettkjøp kan gjøres i en
enkelt operasjon fra 1.1.2020 (sømløs reise).”

PS 55/2019 Viken fylkeskommune som lærebedrift - organisering og
kvalitetssystem
Forslag til vedtak

Fellesnemnda slutter seg til hovedprosjektleders anbefalinger og forslag:
1
Viken fylkeskommune søker/inngår medlemskap i opplæringskontor for offentlig sektor fra
1.1.2020 for alle lærefag.
2
Kvalitetshåndboka for lærlingeordningen i Viken fylkeskommune legges til grunn for etablering
og videreutviklingen av lærlingeordningen. Det utarbeides en handlingsplan for å konkretisere
dette arbeidet.
3
Lærlinger som allerede har en lærekontrakt i dagens tre fylkeskommuner videreføres inn i
Viken fylkeskommune.
4
Viken fylkeskommune legger til rette for at våre lærlinger skal ha mulighet til å gjennomføre
deler av læretiden i utlandet.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Hovedprosjektleder fremmet følgende presisering:
Saken omhandler de 150 – 170 lærlingene/lærekandidatene vi har arbeidsgiveransvar for.
Viken fylkeskommune skal også ta inn lærekandidater og disse skal bli godt ivaretatt av
samarbeidende opplæringskontor og av våre enheter.
I kvalitetshåndboka er begrepene lærling og lærekandidat definert og saken er ment å dekke
begge, uten å definere ambisjonsnivået utover dagens antall.
Dessverre har vi både i saken og i kvalitetshåndboka utelatt begrepet lærekandidater flere
ganger. Vi vil sørge for at dette rettes opp i den endelige versjonen.
Målene for ordningen (gjengitt i kvalitetshåndboka s. 2) vil da eksempelvis se slik ut:
Mål for Viken fylkeskommune som lærebedrift:
•
Lærlingeordningen skal bidra til at Viken fylkeskommune sikrer rekruttering av
kvalifiserte medarbeidere, og tar del i samfunnsansvaret med å utdanne fremtidens
fagarbeidere.
•
Viken fylkeskommune skal være en foregangsbedrift med høy kvalitet på
opplæringen og stort inntak av læringer/lærekandidater i samsvar med føringer fra
fylkesrådet.

•
Viken fylkeskommune skal legge til rette for at lærlinger/lærekandidater
opplever inkludering og mestring
•
Viken fylkeskommune skal være en profesjonell læringsarena der vi etablerer
og videreutvikler organisasjonen slik at lærlingene/lærekandidatene får best mulige
forutsetninger for å bli gode fagarbeidere rustet for fremtidens arbeidsliv.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
Fellesnemnda slutter seg til hovedprosjektleders anbefalinger og forslag:
1. Viken fylkeskommune søker/inngår medlemskap i opplæringskontor for offentlig sektor fra
1.1.2020 for alle lærefag.
2. Kvalitetshåndboka for lærlingeordningen i Viken fylkeskommune legges til grunn for
etablering og videreutviklingen av lærlingeordningen. Det utarbeides en handlingsplan for å
konkretisere dette arbeidet.
3. Lærlinger som allerede har en lærekontrakt i dagens tre fylkeskommuner videreføres inn i
Viken fylkeskommune.
4. Viken fylkeskommune legger til rette for at våre lærlinger skal ha mulighet til å gjennomføre
deler av læretiden i utlandet.

Fellesnemndas behandling:
Hovedprosjektleder fremmet følgende presisering:

Saken omhandler de 150 – 170 lærlingene/lærekandidatene vi har arbeidsgiveransvar for.
Viken fylkeskommune skal også ta inn lærekandidater og disse skal bli godt ivaretatt av
samarbeidende opplæringskontor og av våre enheter.
I kvalitetshåndboka er begrepene lærling og lærekandidat definert og saken er ment å dekke
begge, uten å definere ambisjonsnivået utover dagens antall.
Dessverre har vi både i saken og i kvalitetshåndboka utelatt begrepet lærekandidater flere
ganger. Vi vil sørge for at dette rettes opp i den endelige versjonen.
Målene for ordningen (gjengitt i kvalitetshåndboka s. 2) vil da eksempelvis se slik ut:
Mål for Viken fylkeskommune som lærebedrift:
•
Lærlingeordningen skal bidra til at Viken fylkeskommune sikrer rekruttering av
kvalifiserte medarbeidere, og tar del i samfunnsansvaret med å utdanne fremtidens
fagarbeidere.

•
Viken fylkeskommune skal være en foregangsbedrift med høy kvalitet på
opplæringen og stort inntak av læringer/lærekandidater i samsvar med føringer fra
fylkesrådet.
•
Viken fylkeskommune skal legge til rette for at lærlinger/lærekandidater
opplever inkludering og mestring
•
Viken fylkeskommune skal være en profesjonell læringsarena der vi etablerer
og videreutvikler organisasjonen slik at lærlingene/lærekandidatene får best mulige
forutsetninger for å bli gode fagarbeidere rustet for fremtidens arbeidsliv.
Anette Solli (H) ankom møte etter permisjon og inntok rollen som møteleder.
Kirsti Birkeland (H) trådte ut.
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Fellesnemnda slutter seg til hovedprosjektleders anbefalinger og forslag:
1. Viken fylkeskommune søker/inngår medlemskap i opplæringskontor for offentlig sektor fra
1.1.2020 for alle lærefag.
2. Kvalitetshåndboka for lærlingeordningen i Viken fylkeskommune legges til grunn for
etablering og videreutviklingen av lærlingeordningen. Det utarbeides en handlingsplan for å
konkretisere dette arbeidet.
3. Lærlinger som allerede har en lærekontrakt i dagens tre fylkeskommuner videreføres inn i
Viken fylkeskommune.
4. Viken fylkeskommune legger til rette for at våre lærlinger skal ha mulighet til å gjennomføre
deler av læretiden i utlandet.

PS 56/2019 Digitalt elevutstyr
Forslag til vedtak/innstilling
1. Fellesnemnda slutter seg til forslaget om å innføre alternativ 1 eleveid ordning av
digitalt elevutstyr. Ordningen er økonomisk mest gunstig og vil møte de digitale
ambisjonene for Viken fylkeskommune. Det skal legges til rette for at elever kan kjøpe
digitalt elevutstyr gjennom en fylkeskommunal rammeavtale som er frivillig å benytte.
Det skal også legges til rette for at elever kan benytte eget digitalt utstyr i opplæringen.

2. Fellesnemnda legger til grunn at et beløp tilsvarende tre ganger laveste sats (kr 1032,for skoleåret 2018/2019) av utstyrsstipendet innbetales ved kjøp av digitalt elevutstyr
gjennom Viken fylkeskommune sine ordninger. Dette støtter gratisprinsippet i
Opplæringsloven. For å ivareta gratisprinsippet har alle elever med ungdomsrett rett
til utstyrsstipend fra Lånekassen til dekning av utgifter til for eksempel PC og annet
utstyr eleven trenger i opplæringen.
3. Fellesnemnda slutter seg til at ny ordning for digitalt elevutstyr iverksettes for VG1
elever fra skoleåret 2020/2021 som er det første skoleåret med felles elevinntak i Viken
fylkeskommune. Elever som allerede er inne i et utdanningsløp fortsetter med de
ordningene de har.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Votering/beslutning:

Partssammensatt utvalgs uttalelse/vedtak/innstilling 30.04.2019:
Fellesnemndas behandling:
Representanten Bjørn Tore Ødegården (AP) fremmet følgende alternative forslag:
Valg av ny felles løsning for digitalt elevutstyr, og fastsettelse av tidspunkt for implementering
av ny løsning gjøres av det nye fylkestinget.
Representanten Helga Hustveit (SV) fremmet følgende endringsforslag:
Endre opprinnelig punkt 1. og 2. til
Punkt 1: Fellesnemnda slutter seg til forslaget om å innføre alternativ 3 fylkeseid ordning av
digitalt elevutstyr, da dette alternativet er mest sosialt utjevnende.
Leder Anette Solli (H) foreslo å behandle Ødegårdens forslag som et utsettelsesforslag og
fellesnemnda voterte over dette.
Votering:
1. Sollis forslag fikk 15 (H, 2 FrP, KrF, V) stemmer mot 17 (Ap, Sp, MDG, 1 FrP) stemmer og falt.
En avholden (SV).
2. Hustveits endringsforslag fikk 2 (SV, 1 Sp) stemmer og falt.
3. Ved alternativ votering mellom hovedprosjektleders forslag og Ødegårdens forslag ble
hovedprosjektleders forslag vedtatt med 17 (H, FrP, KrF, V) mot 16 (Ap, SV, Sp, MDG) stemmer.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1. Fellesnemnda slutter seg til forslaget om å innføre alternativ 1 eleveid ordning av digitalt
elevutstyr. Ordningen er økonomisk mest gunstig og vil møte de digitale ambisjonene for Viken
fylkeskommune. Det skal legges til rette for at elever kan kjøpe digitalt elevutstyr gjennom en
fylkeskommunal rammeavtale som er frivillig å benytte. Det skal også legges til rette for at
elever kan benytte eget digitalt utstyr i opplæringen.
2. Fellesnemnda legger til grunn at et beløp tilsvarende tre ganger laveste sats (kr 1032,- for
skoleåret 2018/2019) av utstyrsstipendet innbetales ved kjøp av digitalt elevutstyr gjennom
Viken fylkeskommune sine ordninger. Dette støtter gratisprinsippet i Opplæringsloven. For å
ivareta gratisprinsippet har alle elever med ungdomsrett rett til utstyrsstipend fra Lånekassen
til dekning av utgifter til for eksempel PC og annet utstyr eleven trenger i opplæringen.
3. Fellesnemnda slutter seg til at ny ordning for digitalt elevutstyr iverksettes for VG1 elever fra
skoleåret 2020/2021 som er det første skoleåret med felles elevinntak i Viken fylkeskommune.
Elever som allerede er inne i et utdanningsløp fortsetter med de ordningene de har.

PS 57/2019 Høring NOU 2019:3 Nye sjanser - bedre læring
Forslag til vedtak/innstilling
Vedlagte forslag til høringssvar oversendes Utdanningsdirektoratet fra fellesnemnda i Viken.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
Vedlagte forslag til høringssvar oversendes Utdanningsdirektoratet fra fellesnemnda i Viken.

Fellesnemndas behandling:
Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Punkt 15.4 Lovfeste rett til læreplass (de to første avsnittene erstattes med følgende):
Fellesnemnda i Viken mener det er store utfordringer som ligger i at det årlig er mellom 7 000
og 9 000 søkere til læreplass på landsbasis som ikke får kontrakt. Dette begrenser muligheten
til å oppfylle den lovfestede retten til videregående opplæring. Fellesnemnda i
Viken er prinsipielt for en lovfestet rett til lærlingeplass og mener et slikt forslag bør forankres
godt og utarbeides i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Et slikt forslag kan likevel ikke forutsette at alle de 8100 som ikke får læreplass har bestått og
har forutsetninger for å gjennomføre et læreløp. Det er avgjørende viktig at søkere som har
for svak kompetanse til å få lærlingeplass fanges opp så tidlig som mulig i utdanningsløpet og
sikres et tilpasset utdanningsløp.
Votering:
Ved alternativ votering mellom hovedprosjektleders forslag med og uten Jacobsens
tilleggsforslag ble innstillingen med tillegget vedtatt med 17 (Ap, SV, KrF, MDG, V) mot 16
stemmer (H, FrP, Sp).

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Vedlagte forslag til høringssvar oversendes Utdanningsdirektoratet fra fellesnemnda i Viken.

De to første avsnittene i punkt 15.4 Lovfeste rett til læreplass erstattes med følgende:
«Fellesnemnda i Viken mener det er store utfordringer som ligger i at det årlig er mellom 7 000
og 9 000 søkere til læreplass på landsbasis som ikke får kontrakt. Dette begrenser muligheten
til å oppfylle den lovfestede retten til videregående opplæring. Fellesnemnda i
Viken er prinsipielt for en lovfestet rett til lærlingeplass og mener et slikt forslag bør forankres
godt og utarbeides i samarbeid med partene i arbeidslivet.
Et slikt forslag kan likevel ikke forutsette at alle de 8100 som ikke får læreplass har bestått og
har forutsetninger for å gjennomføre et læreløp. Det er avgjørende viktig at søkere som har
for svak kompetanse til å få lærlingeplass fanges opp så tidlig som mulig i utdanningsløpet og
sikres et tilpasset utdanningsløp.»

PS 58/2019 Prinsipper for fastsetting av skolerute i fra og med
skoleåret 2021 - 2022
Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Skoleruta for Viken fylkeskommune vedtas administrativt etter høring.
Skoleruta vedtas for to år av gangen.
Høstferie avholdes i Viken fylkeskommune i uke 40.
Delt vinterferie i Viken fylkeskommune.
Vinterferie i uke 8 for kommunene:
Hurdal, Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Halden, Hvaler,
Sarpsborg, Rakkestad, Fredrikstad, Råde, Moss, Våler, Skiptvet, Indre Østfold,

Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen,
Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad, Asker og Bærum.
Vinterferie i uke 9 for kommunene:
Hemsedal, Gol, Ål, Nes i Hallingdal, Hol, Nore og Uvdal, Modum, Flå, Ringerike,
Hole, Krødsherad, Sigdal, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen,
Lier, Jevnaker og Lunner.
5.
6.
7.
8.

Skoleruta legges over 194 dager for elevene.
Det legges ikke fri på inneklemte dager i eksamensperioden etter 17. mai.
Fylkeskommunen og kommunene følger samme skolerute.
Legges skoledager utenom fastsatte dager i skoleruta i den enkelte kommune,
betaler kommunen skoleskyssen disse dagene.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Rune Tore Husemoen (UNIO) fremmet forslag om at skoleruta for elever legges over 190
dager.
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. Møteleder foreslo å votere over
punktene 1-4 og 6-8, og deretter alternativt mellom Husemoens forslag og punkt 5. PSU sluttet
seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling punktene 1-4 og 6-8 ble enstemmig vedtatt.
Husemoens forslag fikk fire stemmer (de ansattes organisasjoner), og falt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
1. Skoleruta for Viken fylkeskommune vedtas administrativt etter høring.
2. Skoleruta vedtas for to år av gangen.
3. Høstferie avholdes i Viken fylkeskommune i uke 40.
4. Delt vinterferie i Viken fylkeskommune.
Vinterferie i uke 8 for kommunene:
Hurdal, Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Halden, Hvaler, Sarpsborg,
Rakkestad, Fredrikstad, Råde, Moss, Våler, Skiptvet, Indre Østfold, Vestby, Ås, Frogn,
Nesodden, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum,
Ullensaker, Nannestad, Asker og Bærum.
Vinterferie i uke 9 for kommunene:

Hemsedal, Gol, Ål, Nes i Hallingdal, Hol, Nore og Uvdal, Modum, Flå, Ringerike, Hole,
Krødsherad, Sigdal, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen, Lier, Jevnaker og
Lunner.
5. Skoleruta legges over 194 dager for elevene.
6. Det legges ikke fri på inneklemte dager i eksamensperioden etter 17. mai.
7. Fylkeskommunen og kommunene følger samme skolerute.
8. Legges skoledager utenom fastsatte dager i skoleruta i den enkelte kommune, betaler
kommunen skoleskyssen disse dagene.

Fellesnemndas behandling:
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1. Skoleruta for Viken fylkeskommune vedtas administrativt etter høring.
2. Skoleruta vedtas for to år av gangen.
3. Høstferie avholdes i Viken fylkeskommune i uke 40.
4. Delt vinterferie i Viken fylkeskommune.
Vinterferie i uke 8 for kommunene:
Hurdal, Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland, Marker, Aremark, Halden, Hvaler, Sarpsborg,
Rakkestad, Fredrikstad, Råde, Moss, Våler, Skiptvet, Indre Østfold, Vestby, Ås, Frogn,
Nesodden, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum,
Ullensaker, Nannestad, Asker og Bærum.
Vinterferie i uke 9 for kommunene:
Hemsedal, Gol, Ål, Nes i Hallingdal, Hol, Nore og Uvdal, Modum, Flå, Ringerike, Hole,
Krødsherad, Sigdal, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker, Kongsberg, Drammen, Lier, Jevnaker og
Lunner.
5. Skoleruta legges over 194 dager for elevene.
6. Det legges ikke fri på inneklemte dager i eksamensperioden etter 17. mai.
7. Fylkeskommunen og kommunene følger samme skolerute.
8. Legges skoledager utenom fastsatte dager i skoleruta i den enkelte kommune, betaler
kommunen skoleskyssen disse dagene.

PS 59/2019 Fremtidige kompetansebehov
Forslag til vedtak
1.

Det regionale analysematerialet fremskaffet i Viken-prosjektlinja, og annet relevant
kunnskapsgrunnlag for fremtidige kompetansebehov i Viken, gjøres tilgjengelig og skal
inngå i grunnlaget for arbeidet med regional planstrategi.
2.

3.

Behov for kompetanseutvikling skal sikres gjennom samhandling i etablerte modeller og
eventuelt nye metoder og inngå i arbeidet med regional planstrategi.
Prosessene til Rådsområdene Kompetanse, Næring og Plan inn mot arbeidet med
regional planstrategi skal være samkjørt og ha høy grad av tverrfaglig forankring.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
1. Det regionale analysematerialet fremskaffet i Viken-prosjektlinja, og annet relevant
kunnskapsgrunnlag for fremtidige kompetansebehov i Viken, gjøres tilgjengelig og skal inngå i
grunnlaget for arbeidet med regional planstrategi.
2. Behov for kompetanseutvikling skal sikres gjennom samhandling i etablerte modeller og
eventuelt nye metoder og inngå i arbeidet med regional planstrategi.
3. Prosessene til Rådsområdene Kompetanse, Næring og Plan inn mot arbeidet med regional
planstrategi skal være samkjørt og ha høy grad av tverrfaglig forankring.

Fellesnemndas behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 4:
«I arbeidet med regional planstrategi i Viken må det belyses hvordan vi kan utvikle og ivareta
behovet for kompetanse om hvordan vi skaper et mer klimasmart og bærekraftig samfunn, og
hvordan vi kan bli bedre rustet til et samfunn med endret klima og nye utfordringer.»
Votering:
1. Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.
2. Solums tilleggsforslag ble vedtatt med 30 mot 3 (FrP) stemmer.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1. Det regionale analysematerialet fremskaffet i Viken-prosjektlinja, og annet relevant
kunnskapsgrunnlag for fremtidige kompetansebehov i Viken, gjøres tilgjengelig og skal inngå i
grunnlaget for arbeidet med regional planstrategi.

2. Behov for kompetanseutvikling skal sikres gjennom samhandling i etablerte modeller og
eventuelt nye metoder og inngå i arbeidet med regional planstrategi.
3. Prosessene til Rådsområdene Kompetanse, Næring og Plan inn mot arbeidet med regional
planstrategi skal være samkjørt og ha høy grad av tverrfaglig forankring.
4. I arbeidet med regional planstrategi i Viken må det belyses hvordan vi kan utvikle og ivareta
behovet for kompetanse om hvordan vi skaper et mer klimasmart og bærekraftig samfunn, og
hvordan vi kan bli bedre rustet til et samfunn med endret klima og nye utfordringer.

PS 60/2019 Overføring av Lunner, Jevnaker og Svelvik kommuner til
Viken fylkeskommune
Forslag til vedtak/innstilling

1. Fellesnemnda gir hovedprosjektleder fullmakt til å fullføre det påbegynte arbeidet med
overføring av Lunner, Jevnaker og Svelvik kommuner til Viken og å finne gode løsninger for
innbyggerne med en økonomisk fordeling av utgiftene mellom de to nye fylkeskommunene
hvor det er samsvar mellom tjenestevolum som leveres og finansiering. Det inngås avtaler på
de respektive tjenesteområder
2. Det inngås avtale om tannhelsetilbud ved Hadeland tannklinikk for elever ved Hadeland
videregående skole som er bosatt i Jevnaker kommune og som har rettigheter etter Lov om
tannhelse.
En oversikt over de samlede økonomiske konsekvensene av overføring av oppgaver og ansvar i
forbindelse med endret fylkestilhørighet for Lunner, Jevnaker og Svelvik kommune legges fram
for fellesnemnda i juni 2019.

Revidert forslag til vedtak

1. Fellesnemnda gir hovedprosjektleder fullmakt til å fullføre det påbegynte arbeidet med
overføring av Lunner, Jevnaker og Svelvik kommuner til Viken og å finne gode løsninger for
innbyggerne med en økonomisk fordeling av utgiftene mellom de to nye fylkeskommunene
hvor det er samsvar mellom tjenestevolum som leveres og finansiering. Det inngås avtaler på
de respektive tjenesteområder
2. Det inngås avtale om tannhelsetilbud ved Hadeland tannklinikk for de prioriterte pasientene
som er bosatt i Lunner kommune og som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.
3. En oversikt over de samlede økonomiske konsekvensene av overføring av oppgaver og
ansvar i forbindelse med endret fylkestilhørighet for Lunner, Jevnaker og Svelvik kommune
legges fram for fellesnemnda i juni 2019.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders reviderte innstilling til votering. PSU sluttet seg til
dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders reviderte innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
1. Fellesnemnda gir hovedprosjektleder fullmakt til å fullføre det påbegynte arbeidet med
overføring av Lunner, Jevnaker og Svelvik kommuner til Viken og å finne gode løsninger for
innbyggerne med en økonomisk fordeling av utgiftene mellom de to nye fylkeskommunene
hvor det er samsvar mellom tjenestevolum som leveres og finansiering. Det inngås avtaler på
de respektive tjenesteområder
2. Det inngås avtale om tannhelsetilbud ved Hadeland tannklinikk for de prioriterte pasientene
som er bosatt i Lunner kommune og som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.
3. En oversikt over de samlede økonomiske konsekvensene av overføring av oppgaver og
ansvar i forbindelse med endret fylkestilhørighet for Lunner, Jevnaker og Svelvik kommune
legges fram for fellesnemnda i juni 2019.

Revidert forslag til vedtak

1. Fellesnemnda gir hovedprosjektleder fullmakt til å fullføre det påbegynte arbeidet med
overføring av Lunner, Jevnaker og Svelvik kommuner til Viken og å finne gode løsninger for
innbyggerne med en økonomisk fordeling av utgiftene mellom de to nye fylkeskommunene
hvor det er samsvar mellom tjenestevolum som leveres og finansiering. Det inngås avtaler på
de respektive tjenesteområder
2. Det inngås avtale om tannhelsetilbud ved Hadeland tannklinikk for de prioriterte pasientene
som er bosatt i Lunner kommune og som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.
3. En oversikt over de samlede økonomiske konsekvensene av overføring av oppgaver og
ansvar i forbindelse med endret fylkestilhørighet for Lunner, Jevnaker og Svelvik kommune
legges fram for fellesnemnda i juni 2019.

Fellesnemndas behandling:
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1. Fellesnemnda gir hovedprosjektleder fullmakt til å fullføre det påbegynte arbeidet med
overføring av Lunner, Jevnaker og Svelvik kommuner til Viken og å finne gode løsninger for
innbyggerne med en økonomisk fordeling av utgiftene mellom de to nye fylkeskommunene

hvor det er samsvar mellom tjenestevolum som leveres og finansiering. Det inngås avtaler på
de respektive tjenesteområder
2. Det inngås avtale om tannhelsetilbud ved Hadeland tannklinikk for de prioriterte pasientene
som er bosatt i Lunner kommune og som har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.
3. En oversikt over de samlede økonomiske konsekvensene av overføring av oppgaver og
ansvar i forbindelse med endret fylkestilhørighet for Lunner, Jevnaker og Svelvik kommune
legges fram for fellesnemnda i juni 2019.

PS 61/2019 Høring - Kommunereformen og regionreform - forslag til
endringer - friluftsloven og fylkeskommunenes oppgaver på
friluftslivsområdet mv
Forslag til vedtak
Forslag til vedlagte høringsbrev til Klima og miljødepartementet datert 02.05.2019, oversendes
fra Viken fellesnemd.

Fellesnemndas behandling:
Representanten Hanne Lisa Matt (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Forslag til vedlagte høringsbrev til Klima og miljødepartementet datert 02.05.2019, oversendes
fra Viken fellesnemd sendes med følgende endring:
Viken fellesnemnd støtter ikke forslaget om å oppheve hjemmelen for fylkesmannen til å
stadfeste atferdsregler som kommunene utarbeider etter friluftsloven § 15.
Votering:
Ved alternativ votering mellom hovedprosjektleders forslag med og uten Matt’
endringsforslag, ble hovedprosjektleders innstilling uten Matt’ endringsforslag vedtatt med 30
mot 3 (MDG, SV) stemmer.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Forslag til vedlagte høringsbrev til Klima og miljødepartementet datert 02.05.2019, oversendes
fra Viken fellesnemd.

PS 62/2019 Verdier i Viken fylkeskommune
Forslag til vedtak/innstilling
Viken fellesnemnd tar til orientering den gjennomførte verdiprosessen og vedtar raus,
nytenkende og samskapende med tilhørende forklaringstekster som Viken
fylkeskommunes nye verdier.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
Viken fellesnemnd tar til orientering den gjennomførte verdiprosessen og vedtar raus,
nytenkende og samskapende med tilhørende forklaringstekster som Viken
fylkeskommunes nye verdier.

Fellesnemndas behandling:
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Viken fellesnemnd tar til orientering den gjennomførte verdiprosessen og vedtar raus,
nytenkende og samskapende med tilhørende forklaringstekster som Viken fylkeskommunes
nye verdier.

PS 63/2019 Status for det administrative arbeidet med å etablere Viken
fylkeskommune
Forslag til vedtak/innstilling

1. Fellesnemnda vedtar endringer i mandag for P1 Visjon, mål, verdier og symbol slik
beskrevet i denne saken
2. Fellesnemda tar statusrapporteringen til orientering

Partssammensatt utvalgs behandling:

Votering/beslutning:

Partssammensatt utvalgs uttalelse/vedtak/innstilling 30.04.2019:
Fellesnemndas behandling:
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1. Fellesnemnda vedtar endringer i mandag for P1 Visjon, mål, verdier og symbol slik beskrevet
i denne saken
2. Fellesnemnda tar statusrapporteringen til orientering

PS 64/2019 Regnskap 2018 for Viken-prosjektet
Forslag til vedtak/innstilling
Fellesnemnda godkjenner det framlagte regnskap 2018 for Viken-prosjektet.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
Fellesnemnda godkjenner det framlagte regnskap 2018 for Viken-prosjektet.

Fellesnemndas behandling:
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
Fellesnemnda godkjenner det framlagte regnskap 2018 for Viken-prosjektet.

PS 65/2019 Status, elevtallsprognoser og prosess for utarbeidelse av ny
struktur
Forslag til vedtak
1. Arbeidet med utbygginger av nye elevplasser i Viken fylkeskommune videreføres i tråd
med prognostisert elevtallsvekst.
2. Det igangsettes en prosess for utvikling av en ny langsiktig skolestruktur for Viken
fylkeskommune slik saken beskriver.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
1. Arbeidet med utbygginger av nye elevplasser i Viken fylkeskommune videreføres i tråd med
prognostisert elevtallsvekst.
2. Det igangsettes en prosess for utvikling av en ny langsiktig skolestruktur for Viken
fylkeskommune slik saken beskriver.

Fellesnemndas behandling:
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1. Arbeidet med utbygginger av nye elevplasser i Viken fylkeskommune videreføres i tråd med
prognostisert elevtallsvekst.
2. Det igangsettes en prosess for utvikling av en ny langsiktig skolestruktur for Viken
fylkeskommune slik saken beskriver.

PS 66/2019 Organisering av ombudsfunksjonene i Viken
Forslag til vedtak/innstilling

1. Fellesnemnda tar saksfremlegget til orientering.
2. Fellesnemnda slutter seg til hovedprosjektleders forslag til en prosess for organisering av
ombudsfunksjonene tilknyttet fylkestingets sekretariat, med sikte på en innstilling om
løsning til fellesnemndas møte 13. juni.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
1. Fellesnemnda tar saksfremlegget til orientering.
2. Fellesnemnda slutter seg til hovedprosjektleders forslag til en prosess for organisering av
ombudsfunksjonene tilknyttet fylkestingets sekretariat, med sikte på en innstilling om løsning
til fellesnemndas møte 13. juni.

Fellesnemndas behandling:
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1. Fellesnemnda tar saksfremlegget til orientering.
2. Fellesnemnda slutter seg til hovedprosjektleders forslag til en prosess for organisering av
ombudsfunksjonene tilknyttet fylkestingets sekretariat, med sikte på en innstilling om løsning
til fellesnemndas møte 13. juni.

PS 67/2019 Energiselskapene i Viken (ettersendt sak)
Forslag til vedtak/innstilling
Fellesnemda forutsetter at fylkeskommunenes verdier knyttet til energiselskapene i sin helhet
overføres til Viken fylkeskommune fra 2020.

Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
Fellesnemnda forutsetter at fylkeskommunenes verdier knyttet til energiselskapene i sin helhet
overføres til Viken fylkeskommune fra 2020.

Fellesnemndas behandling:
Leif Willy Eriksen ble innvilget permisjon fra kl.14:40 og ut møtet. Fra og med sak 67/19 var det
32 stemmeberettigede.
Representanten Johan Edvard Grimstad (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:
Fellesnemnda forutsetter at hvert av fylkene går inn i Viken med en økonomiplan som er i
balanse.
Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende forslag:
1. Aksjene i energiselskapene fordeles til kommunene før Østfold og Akershus går inn i Viken,
slik Buskerud har måttet gjøre. På den måten forvaltes innbyggernes verdier på en best mulig
måte. Det er innbyggerne i de respektive fylkene som har investert gjennom fylkesskattene i
disse kraftselskapene og er således å forstå som eiere av selskapene.
2. De respektive fylkesting bes behandle sak i tråd med dette.

Votering:
1. Hovedprosjektleders forslag ble vedtatt med 26 mot 6 (3 Ap, 1 SP, 2 FrP) stemmer.
2. Grimstads forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
3. Limi’ forslag fikk 3 (1 SP, 2 FrP) mot 29 stemmer og falt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1. Fellesnemnda forutsetter at fylkeskommunenes verdier knyttet til energiselskapene i sin
helhet overføres til Viken fylkeskommune fra 2020.
2. Fellesnemnda forutsetter at hvert av fylkene går inn i Viken med en økonomiplan som er i
balanse.

PS 68/2019 Midlertidig lokalisering mv. Status og videre framdrift
(ettersendt sak)
Partssammensatt utvalgs behandling:
Møteleder tok opp hovedprosjektleders innstilling til votering. PSU sluttet seg til dette.
Votering/beslutning:
Hovedprosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Partssammensatt utvalgs vedtak 30.04.2019:
1 Saken tas til orientering.

2. Målet om at færrest mulig skal behøve flytte, må veies opp mot muligheten for å bygge
felles kultur mellom dagens fylkeskommuner/Viken, inklusiv ansatte som overføres fra Statens
vegvesen.
3. Det tilrettelegges for fleksible kontorløsninger som gjør at medarbeidere kan jobbe samlet
ved behov gjennom stor grad av tilgjengelige kontorarbeidsplasser i Østfold og Buskerud, og
med gode møteromsfasiliteter.
4. Hovedprosjektleder vurderer nærmere hvordan lokaliseringsutfordringer knyttet til
infrastrukturavdelingen best kan løses fram til nytt hovedkontor står klart. Forslaget forelegges
fellesnemndas arbeidsutvalg innen 1. juni 2019.

Fellesnemndas behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) ble innvilget permisjon fra kl.14:48 og ut møtet. Fra dette
tidspunktet var det 31 stemmeberettigede til stede.

Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1 Saken tas til orientering.
2. Målet om at færrest mulig skal behøve flytte, må veies opp mot muligheten for å bygge
felles kultur mellom dagens fylkeskommuner/Viken, inklusiv ansatte som overføres fra Statens
vegvesen.
3. Det tilrettelegges for fleksible kontorløsninger som gjør at medarbeidere kan jobbe samlet
ved behov gjennom stor grad av tilgjengelige kontorarbeidsplasser i Østfold og Buskerud, og
med gode møteromsfasiliteter.
4. Hovedprosjektleder vurderer nærmere hvordan lokaliseringsutfordringer knyttet til
infrastrukturavdelingen best kan løses fram til nytt hovedkontor står klart. Forslaget forelegges
fellesnemndas arbeidsutvalg innen 1. juni 2019.

PS 69/2019 Nasjonal Transportplan 2022-2033: Innspill på
hovedutfordringer på transportområdet (ettersendt sak)
Forslag til vedtak/innstilling
1
Saksfremlegg til fellesnemda og vedtak, samt saksfremlegg og vedtak i de tre fylkestingene
oversendes departementet som innspill på hovedutfordringer på transportområdet.
2

Fellesnemda er positiv til at Samferdselsdepartementet legger opp til en dynamisk prosess
med mer politisk innflytelse. Viken fellesnemd oppfordrer Samferdselsdepartementet til
forutsigbar fremdriftsplan som ivaretar tilstrekkelig tid til god involvering av kommunene.
3
Fellesnemda ber prosjektkontoret samordne en medvirkningsprosess med kommunene i de tre
fylkene.

Fellesnemndas behandling:
Votering:
Hovedprosjektleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesnemndas vedtak 02.05.2019:
1.Saksfremlegg til fellesnemda og vedtak, samt saksfremlegg og vedtak i de tre fylkestingene
oversendes departementet som innspill på hovedutfordringer på transportområdet.
2.Fellesnemda er positiv til at Samferdselsdepartementet legger opp til en dynamisk prosess
med mer politisk innflytelse. Viken fellesnemd oppfordrer Samferdselsdepartementet til
forutsigbar fremdriftsplan som ivaretar tilstrekkelig tid til god involvering av kommunene.
3.Fellesnemda ber prosjektkontoret samordne en medvirkningsprosess med kommunene i de
tre fylkene.

