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PS 19/20 Viken som arrangør av 3. rundebordskonferanse i
OECD prosjektet
Fylkesrådets behandling av sak 19/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådets innstilling til vedtak
1. Viken stiller som vertskap for tredje rundebordskonferanse i OECD prosjektet «A
territorial approach to the SDGs» i juni 2020.
1. Administrasjonen jobber videre med en eventuell «bærekraftfestival» i tilknytning til
konferansen, og presenterer forslag til innhold, kostnader og inndekning for disse i et
rådsnotat i løpet av mars.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak
1.Viken stiller som vertskap for tredje rundebordskonferanse i OECD prosjektet «A territorial
approach to the SDGs» i juni 2020.
2.Administrasjonen jobber videre med en eventuell «bærekraftfestival» i tilknytning til
konferansen, og presenterer forslag til innhold, kostnader og inndekning for disse i et rådsnotat i
løpet av mars.

PS 20/20 Belønningsavtale Buskerudbyen 2020-21
Fylkesrådets behandling av sak 20/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkesrådet innstiller til at Fylkestinget fatter følgende vedtak:
-

Avtale mellom Samferdselsdepartementet, Viken fylkeskommune og kommunene Drammen,
Kongsberg, Lier og Øvre Eiker om belønningstilskudd for bedre kollektivtransport og mindre
bilbruk for perioden 2020-2021 godkjennes.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling

Avtale mellom Samferdselsdepartementet, Viken fylkeskommune og kommunene Drammen,
Kongsberg, Lier og Øvre Eiker om belønningstilskudd for bedre kollektivtransport og mindre
bilbruk for perioden 2020-2021 godkjennes.

PS 21/20 Fv. 36 Tilfartsveg Vest del 1 - bygging og finansiering
av kulvert
Fylkesrådets behandling av sak 21/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådets innstilling til vedtak
1.
2.

Fylkestinget bevilger ikke midler til å bygge kulvert i forbindelse med fv. 36 Tilfartsveg
Vest del 1.
50 millioner kroner som er avsatt til Buskerudbypakke 2 i Handlingsprogram for
samferdsel i 2021 for Buskerud benyttes til gang- og sykkelveger eller kollektivtiltak i
Buskerudby-området.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling
1 Fylkestinget bevilger ikke midler til å bygge kulvert i forbindelse med fv. 36 Tilfartsveg Vest del
. 1.
2 50 millioner kroner som er avsatt til Buskerudbypakke 2 i Handlingsprogram for samferdsel i
. 2021 for Buskerud benyttes til gang- og sykkelveger eller kollektivtiltak i Buskerudby-området.

PS 22/20 Representant til Klima Østfold
Fylkesrådets behandling av sak 22/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens innstilling til vedtak
Fylkesråd for klima og miljø oppnevnes til representant for Fylkesrådet i Klima Østfold. Ved forfall
stiller en av fylkesrådets øvrige medlemmer etter nærmere avtale.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak
Fylkesråd for klima og miljø oppnevnes til representant for Fylkesrådet i Klima Østfold. Ved forfall
stiller en av fylkesrådets øvrige medlemmer etter nærmere avtale.

PS 23/20 Leveranseavtale
Fylkesrådets behandling av sak 23/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkesrådet godkjenner leveranseavtalen. Fylkesrådet delegerer fullmakt til å inngå
leveranseavtale med Brakar AS til fylkesråd for kollektivtrafikk.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak
Fylkesrådet godkjenner leveranseavtalen. Fylkesrådet delegerer fullmakt til å inngå
leveranseavtale med Brakar AS til fylkesråd for kollektivtrafikk.

PS 24/20 Frogn kommune - Reguleringsplan - Gamle Drøbak Områderegulering
Fylkesrådets behandling av sak 24/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
1.

2.

Vi berømmer kommunen for et godt kartleggingsarbeid av planområdets kulturminner.
Mange av innsigelsene fra forrige høring er løst, og vi mener det er et godt grep å
klargjøre hva som må hensyntas i sårbare områder eller der det er rom for endring.
Planen må imidlertid ha klare bestemmelser som sikrer bevaring av
kulturminneverdiene.
Fylkesrådet opprettholder innsigelsen som ble fremmet den 3.2.2020, i påvente av
politisk behandling. Fylkesråd for kultur og mangfold gis mulighet til å trekke
innsigelsen, dersom planforslaget justeres slik at kommunen kan sikre tilstrekkelig
ivaretakelse av kulturminneverdiene.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak
Vi berømmer kommunen for et godt kartleggingsarbeid av planområdets kulturminner.
1 Mange av innsigelsene fra forrige høring er løst, og vi mener det er et godt grep å klargjøre
. hva som må hensyntas i sårbare områder eller der det er rom for endring. Planen må
imidlertid ha klare bestemmelser som sikrer bevaring av kulturminneverdiene.
Fylkesrådet opprettholder innsigelsen som ble fremmet den 3.2.2020, i påvente av politisk
2 behandling. Fylkesråd for kultur og mangfold gis mulighet til å trekke innsigelsen, dersom
. planforslaget justeres slik at kommunen kan sikre tilstrekkelig ivaretakelse av
kulturminneverdiene.

PS 25/20 Leveranseavtale for 2020 mellom Viken
fylkeskommune og Ruter AS
Fylkesrådets behandling av sak 25/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
-

Fylkesrådet godkjenner leveranseavtalen for 2020 mellom Viken fylkeskommune og Ruter AS
Fylkesråd for kollektiv gis fullmakt til å signere godkjent leveranseavtale.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak
-Fylkesrådet godkjenner leveranseavtalen for 2020 mellom Viken fylkeskommune og Ruter AS
-Fylkesråd for kollektiv gis fullmakt til å signere godkjent leveranseavtale.

PS 26/20 Oslopakke 3 - trinn 3 i nytt trafikantbetalingssystem.
Justert vedtak
Fylkesrådets behandling av sak 26/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkestinget slutter seg til at:


Taksten for lette nullutslippskjøretøy (ekskl. lette hydrogenkjøretøy og lette




elektriske varebiler) i Osloringen og Bygrensesnittet økes til 10 kr utenom rush og 14
kr i rush fra 1. juni 2020.
Takstene for lette nullutslippskjøretøy (ekskl. lette hydrogenkjøretøy og lette
elektriske varebiler) i Indre ring økes til 8 kr utenom rush og 10 kr i rush fra 1. juni
2020.
0 kr i takst for lette elektriske varebiler innføres fra 1. juni 2020.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling
 Fylkestinget slutter seg til at:
 Taksten for lette nullutslippskjøretøy (ekskl. lette hydrogenkjøretøy og lette elektriske
varebiler) i Osloringen og Bygrensesnittet økes til 10 kr utenom rush og 14 kr i rush fra 1.
juni 2020.
 Takstene for lette nullutslippskjøretøy (ekskl. lette hydrogenkjøretøy og lette elektriske
varebiler) i Indre ring økes til 8 kr utenom rush og 10 kr i rush fra 1. juni 2020.
 0 kr i takst for lette elektriske varebiler innføres fra 1. juni 2020.

PS 27/20 Politisk representasjon i generalforsamlinger rådsområde infrastruktur
Fylkesrådets behandling av sak 27/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
Følgende oppnevnes til å representere Viken fylkeskommune i formelle eiermøter:
Selskap

Representasjon

Vara

Ruter AS

Fylkesrådsleder

Fylkesråd for
kollektivtrafikk

Brakar AS

Fylkesrådsleder

Fylkesråd for
kollektivtrafikk

Leiraveien bussanlegg AS

Fylkesråd for
kollektivtrafikk

Fylkesråd for distriktog fylkesvei

Vaterland Bussterminal AS

Fylkesråd for
kollektivtrafikk

Fylkesråd for distrikt
og fylkesvei

E 134 Haukelivegen AS

Fylkesråd for distrikt-

Fylkesråd for

og fylkesvei

kollektivtrafikk

Gol skysstasjon AS

Fylkesråd for
kollektivtrafikk

Fylkesråd for distriktog fylkesvei

Vegfinans AS

Fylkesråd for distriktog fylkesvei

Fylkesråd for
kollektivtrafikk

Fjellinjen AS

Fylkesråd for distriktog fylkesvei

Fylkesråd for
kollektivtrafikk

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak
Følgende oppnevnes til å representere Viken fylkeskommune i formelle eiermøter:
Selskap
Representasjon
Vara
Ruter AS
Fylkesrådsleder
Fylkesråd for kollektivtrafikk
Brakar AS
Fylkesrådsleder
Fylkesråd for kollektivtrafikk
Leiraveien bussanlegg AS Fylkesråd for kollektivtrafikk
Fylkesråd for distrikt- og fylkesvei
Vaterland Bussterminal AS Fylkesråd for kollektivtrafikk
Fylkesråd for distrikt og fylkesvei
E 134 Haukelivegen AS
Fylkesråd for distrikt- og fylkesvei Fylkesråd for kollektivtrafikk
Gol skysstasjon AS
Fylkesråd for kollektivtrafikk
Fylkesråd for distrikt- og fylkesvei
Vegfinans AS
Fylkesråd for distrikt- og fylkesvei Fylkesråd for kollektivtrafikk
Fjellinjen AS
Fylkesråd for distrikt- og fylkesvei

PS 28/20 Rammeavtale for ladeinfrastruktur og fremtidig
finansiering
Fylkesrådets behandling av sak 28/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
1.

Det skal som raskt som mulig inngås en rammeavtale for ladeinfrastruktur i samarbeid
med flest mulig Viken- kommuner.

2.

Det vurderes innarbeidet midler til utbygging av ladeinfrastruktur ved
fylkeskommunale parkeringsplasser i økonomiplan og årsbudsjett 2021-2023, slik at
målet om 10 % ladeinfrastruktur nås innen 2023.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak
Det skal som raskt som mulig inngås en rammeavtale for ladeinfrastruktur i samarbeid med
1
flest mulig Viken- kommuner.
.
Det vurderes innarbeidet midler til utbygging av ladeinfrastruktur ved fylkeskommunale
2
parkeringsplasser i økonomiplan og årsbudsjett 2021-2023, slik at målet om 10 %
.
ladeinfrastruktur nås innen 2023.

PS 29/20 Representasjon til Biogass Oslofjord
Fylkesrådets behandling av sak 29/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkestinget anmodes om å oppnevne en representanter til styret i Biogass Oslofjord.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling
Fylkestinget anmodes om å oppnevne en representanter til styret i Biogass Oslofjord.

PS 30/20 Fylkesrådens innstilling- oppnevning internasjonale
nettverk og organisasjoner
Fylkesrådets behandling av sak 30/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådens innstilling til vedtak
Viken fylkeskommune signaliserer til Airport Region Council (ARC) at man ønsker å videreføre
engasjementet i styret. Fylkesråd for kollektiv, klima og miljø eller næring anses som de mest
relevante for dette vervet.
Viken har en styreplass i Osloregionens Europakontor (ORE). Nåværende medlem i styret fra

tidligere Østfold fylkeskommune, fylkesråd Siv Jacobsen, fortsetter på vegne av Viken.
På grunn av høynivå politisk deltakelse fra andre regioner, ivaretas deltakelsen på politiske møter
i Under2coallition av fylkesrådsleder, subsidiært fylkesråd for klima og miljø.
Fylkesråd for distrikt og fylkesveier er Viken fylkeskommunes representant i Euromontana og
Fjellnettverket. Som vararepresentant oppnevnes fylkesråd for næring.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak
Viken fylkeskommune signaliserer til Airport Region Council (ARC) at man ønsker å videreføre
engasjementet i styret. Fylkesråd for kollektiv, klima og miljø eller næring anses som de mest
relevante for dette vervet.
Viken har en styreplass i Osloregionens Europakontor (ORE). Nåværende medlem i styret fra
tidligere Østfold fylkeskommune, fylkesråd Siv Jacobsen, fortsetter på vegne av Viken.
På grunn av høynivå politisk deltakelse fra andre regioner, ivaretas deltakelsen på politiske møter
i Under2coallition av fylkesrådsleder, subsidiært fylkesråd for klima og miljø.
Fylkesråd for distrikt og fylkesveier er Viken fylkeskommunes representant i Euromontana og
Fjellnettverket. Som vararepresentant oppnevnes fylkesråd for næring.

PS 31/20 Fylkesrådets innstilling - oppnevnelse internasjonale
verv i Fylkesting
Fylkesrådets behandling av sak 31/2020 i møte den 05.03.2020:

Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkesrådet ber fylkestinget oppnevne til følgende styreverv og politisk representasjon i
internasjonale nettverk:
Interreg Sverige-Norge: 3 representanter til styringskomiteen delprogram Indre Skandinavia
med vara. 4 representanter til styringskomiteen delprogram Grenseløst samarbeid med vara. 2
representanter til overvåkingskomiteen med vara.
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak: 1 representant til styringskomiteen med vara. 1
representant til overvåkingskomiteen med vara.
Conference of Peripheral Maritime Regions: 1 representant til generalforsamlingen med vara.

Nordsjøkommisjonen: 1 representant til generalforsamlingen med vara.
Assembly of European Regions: 1 representant til generalforsamlingen med vara.
Grensekomiteen Värmland-Østfold: 1 styremedlem med vara.
Svinesundkomiteen: 1 representant til styret med vara. En representant til arbeidsutvalget
med vara.
European Metropolitan Authorities: 1 representant med vara til årlig nettverksmøte.
Dette for at internasjonale forpliktelser skal ivaretas i henhold til samarbeidsplattformens
intensjoner.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling
Fylkesrådet ber fylkestinget oppnevne til følgende styreverv og politisk representasjon i
internasjonale nettverk:
 Interreg Sverige-Norge: 3 representanter til styringskomiteen delprogram Indre
Skandinavia med vara. 4 representanter til styringskomiteen delprogram Grenseløst
samarbeid med vara. 2 representanter til overvåkingskomiteen med vara.
 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak: 1 representant til styringskomiteen med vara. 1
representant til overvåkingskomiteen med vara.
 Conference of Peripheral Maritime Regions: 1 representant til generalforsamlingen med
vara.
 Nordsjøkommisjonen: 1 representant til generalforsamlingen med vara.
 Assembly of European Regions: 1 representant til generalforsamlingen med vara.
 Grensekomiteen Värmland-Østfold: 1 styremedlem med vara.
 Svinesundkomiteen: 1 representant til styret med vara. En representant til
arbeidsutvalget med vara.
 European Metropolitan Authorities: 1 representant med vara til årlig nettverksmøte.

