
VIKEN – plan for planer

Eksempel og prosesserfaringer fra Viken Fylkeskommune.



Norges nye fylkeskommuner

Fylke Folketall

Viken 1 191 000

Oslo 673 000

Vestland 633 000

Rogaland 473 000

Trøndelag 459 000

Telemark og Vestfold 422 000

Innlandet 387 000

Agder 304 000

Møre og Romsdal 267 000

Nordland 243 000

Troms og Finnmark 242 000



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. 

Flest i Akershus (90 prosent), 

færrest i Buskerud (81 prosent).

• I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner.

• Størst befolkningsmessig: til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere.

• Midt i mellom arealmessig: Viken vil ha et areal på 24 017 km2, 
og blir dermed det 6. største fylket i landet.



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

• Samlet hadde 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. 

• En kjøretur med bil fra sør i Viken (Svinesund) til Halne på 
Hardangervidda er 379 km, og tar ca. 5 timer å kjøre uten stopp.

Noen tall og fakta

• Kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk eies av henholdsvis Buskerud og Østfold 
fylkeskommuner. Ruter eies av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.



Hva er regional planstrategi?

-Dette er eneste lovpålagte element i 
planprosessen på regionalt nivå

-Den skal vedtas minst en gang i hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering

-Regional planstrategi vedtas av 
Fylkestinget



Regional planstrategi skal:

-redegjøre for regionale utviklingstrekk og 
utfordringer
-vurdere langsiktige utviklingsmuligheter
-prioritere spørsmål for videre regional 
planlegging
-ta stilling til hvilke planer som skal utarbeides 
for å nå samfunnsmålene

Det skal utarbeides et opplegg for medvirkning i 
arbeidet med regional planstrategi.



-DEN sentrale prosessen for utforming 
av mål og strategi for Vikensamfunnet
-En driver for arb. Med FN 17 (og 
samfunnsutviklingen)
-Sikre en omforent og helhetlig 
strategisk planlegging 
-Være en arena for samarbeid - og 
forplikte partnerskap (samskaping og 
smart spesialisering)
-kunnskapsbasert

RPS i Viken  - formål og forventninger



Kunnskapsgrunnlaget og bærekraftsmålene

Bakgrunn for arbeidet:

- Vedtak i fellesnemda 2018, med forslag om at 
regionalt kunnskapsgrunnlag presenteres for hver 
av bærekraftmålene. Hensikten er å gi metodikk for 
å kunne måle bærekraft i Viken, samt å gi en 
statusbeskrivelse. 

- Kunnskapsgrunnlaget bør tilgjengeliggjøres 
kommuneregioner og kommuner i Viken. 
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Sammenstilling



Utfordringen - Kunnskapsgrunnlaget organiseres 
etter FN17

Demografi

Næringsliv

Folkehelse

Utdanning

Samferdsel



Utvalgskriterier: 

• Hva står i de 169 delmålene, og 
hvordan kan vi belyse de med 
regionale data?

• Datasettet skal fortrinnsvis være 
tilgjengelig på  kommunenivå, og 
basert på offentlig tilgjengelige kilder

Innledende arbeid- samling av 
grunnlagsdata

globale indikatorer

169

232

datasett

109

delmål

169

17
mål



• Tabellbank med relevante data etter 
de 17 bærekraftsmålene
• 109 datasett per i dag – flere kommer
• Identifisert områder/tema som har lite 

empiri/data per i dag

• Samlerapport  ( i trykken) med FN17 
som rammeverk – analyser per mål
• Jobbet med «god formidling»
• Viser forskjellene i Viken
• En start på å gjøre bærekraftsmålene til 

lokal/regional – «kontekstualisering»

Sluttresultat

https://statistikk.akershus-fk.no/webview/


Tekst og analyser av data fra 
tabellbanken
Del 1 Demografi

Del 2 Sosial bærekraft

Del 3 Miljømessig bærekraft

Del 4 Økonomisk bærekraft

Del 5 Samarbeid
Analyser per FN17-mål
• Hva menes med målet?

• Global status

• Nasjonal status

• Regional status 

Vi i Viken
Kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid







• Global status: Barnedødeligheten går 
ned, malaria bekjempelsen er blitt 
bedre, HIV/Aids

• Nasjonal status: Generelt god helse, 
økende levealder, men sosiale 
helseforskjeller er fortsatt en utfordring

• Regional status: Store ulikheter i Viken
• Levealder, ikke-smittsomme 

folkesykdommer, uføre, sosiale 
helseforskjeller

Om status for mål 3 – God helse



Forskjeller i Viken- eks. mål 3





• Global status: Vareforbruk per innbygger går 
opp, utarming av jordas resurser

• Nasjonal status: Norge har et svært høyt 
materielt fotavtrykk 

• Regional status: Avfallsmengden fra 
husholdningene går ned, matsvinn reduseres

Om status for mål 12 – bærekraftig 
produksjon og anvendelse



Forskjeller i Viken – eks. mål 12





• Global status: Verdens økosystemer 
er under press, en million planter og 
dyrearter er utrydningstruet

• Nasjonal status: Økt fokus på 
kunnskap om økosystem og 
naturmangfold. Fokus på 
arealforvaltning

• Regional status: Beskrivelse av 
biologisk mangfold i Viken, arter med 
nasjonal forvaltningsinteresse

Om status for mål 15 – Liv på land



Forskjeller i Viken – eks. mål 15



• Kontekstualisering av 
bærekraftsmålene – hva 
«betyr» målene (FN17/169) for 
oss i Viken?

• Relevant empiri/data 
• Få fram forskjellene i Viken
• Hva er viktigst – hva må 

prioriteres/jobbes med 
framover (i RPS)?

• Hva er sammenhengen 
mellom målene?

Utfordringer med arbeidet



• Store forskjeller i det nye fylket

• Noen av kommunene i Akershus har landets største 
forskjell innad i kommunen – stort spenn mellom rikeste 
og «fattigste»

• Ligger implisitt i materialet at mange tiltak/virkemidler må 
formes ulikt i ulike deler av Viken

• Det er mye vi ikke har tall på ennå – særlig innenfor 
miljømessig bærekraft

• Omfanget av FNs bærekraftsmål med tilhørende delmål 
kan bli stort 

• Hvordan forstå og formidle «helheten»?

• De empiriske enkeltfunnene er i seg selv ikke 
overraskende

Viktigste funn (?)



• Vurdering av status

• Relevant for Viken? Viktigst i forhold til å løfte 
gjennomsnitt i Viken / utjevne forskjeller i 
Viken?

• Viktigst i forhold til hva Viken kan påvirke?
• Direkte?
• Indirekte?

• Hva har mest effekt?

• Viktigst for å bidra til riktig global utvikling?
• Utjevne forskjeller
• Utrydde fattigdom
• Stoppe klimaendringene
• Alle skal med

Kriterier for å vurdere de viktigste 
utfordringene?



Størst utfordringer: 

• Mål 2 (utrydde sult)

• Mål 12 (ansvarlig 
forbruk og 
produksjon)

• Mål 13 (stoppe 
klimaendringene)

• Mål 14 (liv under 
vann)

• Mål 15 (liv på land)



• Agenda 2030 – vedtatt i 2015 – består av 17 bærkraftsmål

• I 2016 ble det satt ned en uavhengig forskningsgruppe med et 
oppdrag om å se på bærekraftsmålene – og foreslå innfallsvinkeler
og støtte til beslutningstakere for å nå målene  “The Future is Now: 
Science for Achieving Sustainable Development” -report

• Rapporten ble lansert i september 2019 og inneholder anbefalinger til
politiske og økonomiske beslutningstakere

• Gruppen har identifisert seks nøkkelfaktorer og innfallsvinkler for å 
omstilling

Fremtiden er nå! 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf




Innfallsvinkler (Entry points) 

• Livskvalitet og like muligheter

• Bærekraftig og rettferdig økonomisk 
system

• Bærekraftig arealforvaltning, 
matproduksjonssystem og ernæring

• Avkarbonisering og tilgang til ren 
energi

• Helhetlig by- og stedsutvikling

• MILJØ, økosystem og biologisk 
mangfold   

Tema og innfallsvinkler(entry-points)

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqqZiPoNXlAhVNkMMKHYnTClwQjRx6BAgBEAQ&url=https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf&psig=AOvVaw2nDHGqRqKpIGQYuVp5BH_x&ust=1573118197288221


Tverrgående tema1 Livskvalitet og like muligheter

Overordnet mål: 1. Redusere sosiale ulikheter
2. Lik tilgang til private og offentlige tjenester
3. Deltakelse og medbestemmelse for alle
4. Mennesket som ressurs

NIBR: 2. Sosial bærekraft og ulikhet – bolig, arbeid, helse
3. Kompetanseutvikling og politikk
8. Attraktive, inkluderende og bærekraftige steder, byer og regioner

Aktuelle problemstillinger: -inkludering og mangfold
-frafall i utdanning
-folkehelse
-utenforskap/tilgang til arbeidsliv
-kompetanse og sysselsetting
-boligpolitikk – områdeinnsatser
-friluftsliv? Tilgang til natur?
-tilgang til informasjon, infrastruktur og tjenester
-demokratisk underskudd?

Eksempel på virkemiddel: -samskaping/partnerskap
-tjenesteprodusent
-forvaltning
-Eierskap
-universell utforming

Bærekraftsmål: 1, 10, 4, 5, 3

Øvelse 1



Virkemiddelkategorier

• Regulatoriske og juridiske 
virkemidler

• Økonomiske og finansielle
virkemidler

• Informative virkemidler

• Forskning, innovasjon og
teknologiutvikling



Hensikt: Utarbeide mål og strategier for Viken-
samfunnet. 

• Utarbeides i nært samarbeid og dialog med Viken-samfunnet

• Deltakelse fra
• Kommunene

• Statlige etater

• Organisasjoner og institusjoner

• Næringslivet

• Frivillige 

• Akademia

• Private

• Et samarbeid som forplikter begge veier

Medvirkning i planstrategien



Prosessplan



Prosessplan



Planstrategiprosessen i Viken

Oktober 2019 1. Halvår 2020November 2019 Høst 2020

Kunnskapsgrunnlag Oppstartsvedtak Medvirkning
Høring og vedtak
av planstrategien


