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Nytt fra Viken

• Regionale planprosesser i Viken

• Noen viktige saker i siste fylkesting

• Aktuelt fra Kultur og mangfold

• Partnerskapsavtale

• Næring: 
‒ Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO)

‒ 2 nye støtteordninger til Vikens næringsliv
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Regionale planer i Viken
Den regionale planstrategien ble vedtatt 
18. desember 2020



Bakgrunn – regional planstrategi 

• FNs bærekraftsmål
‒ Planetens tålegrenser

‒ Seks innsatsområder og fire 
virkemiddelkategorier

• Tre regionale planer

• Tre tverrgående temaer



PLAN-
PROGRAM

Regional 
plan for økt 
livskvalitet, 
deltakelse 
og likeverd

Regional 
plan for 
kompetanse 
og 
verdiskaping

Regional 
plan for 
areal og 
mobilitet

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Vi starter med planprogrammet!
-det lages ett felles planprogram for alle de tre planene



Behandling og frister
• Fylkesrådet ønsker politisk behandling av 

planprogrammet i fylkestinget

• Det betyr høring juni til september  

• Kommunene kan forberede seg i god tid på 
hovedpunktene i planprogrammet:

 Formålet med planarbeidet

 Planprosessen for de regionale planene med frister og deltakere –
framdriftsplan

 Opplegget for medvirkning

 Alternativer som vil bli vurdert

 Behovet for utredninger
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Noen saker fra fylkestinget i Viken



Noen viktige vedtak i siste fylkesting 

• Viken som antirasistisk sone
- Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og trakassering

• Viken modellen – seriøsitetskrav til leverandører
- Useriøse firmaer taper konkurransen hos oss – folk skal ha det bra på jobb i Viken

• Interpellasjon om toppidrett på Ål
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Aktuelle kultursaker i Viken



Kultur og mangfold i Viken

• Det vil utlyses flere fylkeskommunale støtteordninger innen idrett, friluftsliv og frivillighet med 
følgende innsatsområder: 

‒ Arrangementsstøtte til større arrangementer
‒ Regionale tiltak innen fysisk aktivitet, ferdselsårer, inkluderingsmidler og midler til universell tilrettelegging. 

• Fylkeskommunen er i dialog med kommunene rundt fylkeskommunenes nye integreringsoppgaver 
innen;  

‒ kvalifiseringsarbeid, bosetting og integrering i frivillighet og samfunnsdeltagelse samt forebygging av negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

• Det vil i 2021 bli utarbeidet temastrategier for:
1. Kunst og kultur
2. Frivillighet 
3. Bibliotekutvikling
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Partnerskapsavtaler med 
kommuneregionaråd i Viken



Partnerskapsavtaler med kommuneregionene , 
sak 19/21 

• Viken ønsker en partnerskapsavtale med alle kommuneregionene

• Er godt i gang i arbeidet med Hallingdal knyttet til spesiell del
- Hatt administrativt møte med alle rådsområdene
- Hatt bilateralt møte med næring 
- Kompetanse og samferdsel kommer….. 

• Ser frem til en videre god prosess 
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Næringsrådsområdet – en viktig 
innsats fra Viken FK i Hallingdal

Johan Edvard Grimstad

26.02.21



Politisk plattform - Næring

• Legge til rette for grønne næringer 
‒ basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi
‒ motor i det grønne skiftet 

• Foregangsregion i 
‒ sirkulærøkonomi og 
‒ digitalisering i næringslivet

• Utvikling i hele Viken. 

• Styrke næringsklynger

• Etablere innovasjonsprogram for bedrifter

• Helhetlig kompetansepolitikk for å bidra til økt 
sysselsetting

• Etablere regionale kompetanseforum

• Legge bedre til rette for gründervirksomhet

• Bærekraftig og helårsbasert reiseliv
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Hva jobber vi med på rådsområde næring
Entreprenørskap og 
næringsrettet kompetanse

Leder: Anne Wold

• Entreprenørskap

• Inkubatorer

• Næringshager

• Etablerertjenester

• Innovasjonsselskap

• Tidligfasekapital

• Vekstbedrifter

• Knoppskyting

• Intraprenørskap

• Kompetansepolitikk

• Kobling arbeidsliv-utdanning

• Kompetanse i næringslivet

Forskning og innovasjon

Leder: Øyvind Michelsen

• Samarbeid med U&H

• Kommersialisering

• Mobilisering til Forskning og 
Innovasjon

• Regionale forskningsfond

• Klynger og nettverk

• Internasjonalisering av 
næringslivet

• Kommersialisering av 
forskning

• Innovasjon i offentlig sektor

Distrikts- og regional 
næringsutvikling

Leder: Janne Buhaug

• Distriktspolitiske virkemidler

• Omstillingskommuner

• Næringsutvikling i 
kommuneregionene

• Reiseliv

• Bioøkonomi

• Fiskeri og havbruk

• Landbruk

• Næring i planer

• Næringsrettet 
kunnskapsgrunnlag
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Støtteordninger på Næring

- hovedsakelig en hjelper for hjelperne, men BiO
og RFF og Forregion. 
- samarbeider tett med andre i 
virkemiddelapparatet; IN, SIVA, NFR +



Tilskudd til kompetanseheving og BIO
• Hvem kan få?

‒ Bedrifter som på grunn av Covid-19 situasjonen gjennomfører 
en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at 
det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften

‒ Bedriften må ha ansatte, og kan brukes til å få folk fra permitering
inn i jobb igjen med utdanning.  

‒ Forretningsadresse og hoveddelen virksomheten må være i Viken 
fylke



Tilskudd til kompetanseheving og BIO

• Det kan gis støtte på inntil kr. 700 000,- for blant annet:

‒ Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
‒ Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
‒ Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
‒ Datasikkerhet
‒ Endring til nye produkter, tjenester eller markeder
‒ Gi arbeidstakere norskopplæring

• Søknadsfrist 1. mars 2021



Nye støtteordninger til Vikens næringsliv

Formål
Næringsutvikling, nye arbeidsplasser, sterkere næringsklynger
Samordnet flere av dagens støtteordninger 

Noen nye støtteordninger: 

• Støtteordning for næringsutvikling og innovasjon
‒ Lyses ut i løpet av kort tid – viken.no/næringsutvikling.

• Støtteordning for klynger
‒ Fylkestinget vil gi nærmere føringer på sitt møte i mars

• Bygdemiljøpakker



Søknadsfrist 12. april 
• Næring og innovasjon i Viken (24 mill)

• KulturArvOpplevelser (3,6 mill)

• Næringsutvikling i distriktskommuner (3 mill)
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Søknadsfrist 1. mars
• Landbruksmidler (RK og RT)

• Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (for 

bedrifter)

Andre søknadsfrister
• Klyngesatsing i Viken (8 mill) – 10.-15.mai ? 

• FORREGION (for bedrifter) – knyttet til kompetansemeglere

• Regionale forskningsfond RFF 

▪ Kvalifiseringsprosjekter 1.mai

▪ Hovedprosjekter – til juni eller sept. 

• Reiselivsordningen (ekstra får i år): - støtte til 

destinasjonsselskapene er allerede forbi (1.febr.) 
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Distriktsfokus i Viken!



Distriktsutvikling - høringsuttalelser

Viken fylkeskommune er svært opptatt av distriktsutvikling, og har involvert alle 
relevante rådsområder i innspill til følgende NOUer og strategier:

• NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn 
(Distriktsnæringsutvalget) Høringssvar fra Viken fylkeskommune sendt 28. januar 
2021

• NOU 2020:15 Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene (Demografiutvalget) 
Pågående arbeid - høringsfrist 26. mars

• Strategier for småbyer, kyst, fjell og innland 
Pågående arbeid – frist for innspill 1. mars 



Bygdemiljøpakker

Pakketenkning tilpasset lokale behov

Side 24https://viken.no/aktuelt/oppstart-for-bygdemiljopakkene-onsker-tre-
pilotkommuner.90087.aspx?fbclid=IwAR2M5wcylbiIM3dYg-1u2H1AOzgpIaALItGsv9he0uBOkcJTK5BQ71wdhco

https://viken.no/aktuelt/oppstart-for-bygdemiljopakkene-onsker-tre-pilotkommuner.90087.aspx?fbclid=IwAR2M5wcylbiIM3dYg-1u2H1AOzgpIaALItGsv9he0uBOkcJTK5BQ71wdhco


Dialog om omstillingsbehov i Hallingdal
• Viken ønsker seg en dialog med Hallingdal om hvordan vi sammen kan 

adressere behovet for omstilling i regionen – Sats på Hallingdal. 

• Muligheter: Felles prosjekt, nye utviklingsprosjekter (i støtteordninger), 
nytt innspill til KMD for 2022…

Innflytelser på ORDNINGER FOR DISTRIKT: 
• Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 

• Oppdragsbrev til SIVA (næringshager og inkubatorer)
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Kompetansepilot



Om ordningen Kompetansepiloter

• Viken fylkeskommune har søkt og fått innvilget treårig søknadsbasert tilskuddsordning 
finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. 

• Prosjektene skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar 
mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-
Norge. 

• Prosjektene kan enten videreutvikle eksisterende tiltak eller utvikle nye måter og 
modeller i samsvar med målet for ordningen.

• Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med næringslivet, kommunene og relevante 
utdannings-, kompetanse- og arbeidsmarkedsaktører og eventuelt andre i den aktuelle 
delregionen/området. Prosjektene må derfor forankres i det enkelte fylkes regionale 
partnerskap og planer.

27



Vi har valgt delregionene i gamle Buskerud, de delregionene 
som er tunge på distriktskommuner

Prosjektet vil ha 2 arbeidspakker

Arbeidspakke 1 - ikke bransjespesifikk
Har fokus på å gjøre arbeidsmarkedet mer 
robust, ved at den retter seg mot alle typer. 
I denne ligger perspektiv på utvikling av 
virksomhetene, men også spirer til innovasjon.

Arbeidspakke 2  - retter seg mot en av hovednæringene
Videre/oppfølging av prosjekt med en av hovednæringene 
som vi (derfor) vet vil stå overfor store utfordringer. Hvor 
målgruppen er hele verdikjeden innenfor byggenæringen
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Etablerertjenester i Viken



Politisk vedtak

Mål: 

• I 2022 skal det være en regionalisert og harmonisert etablerertjeneste 
i hele Viken – gjennom inngåelse av samarbeidsavtaler med 
kommuner eller kommuneregioner.

• Modellen iverksettes gradvis og tilpasses lokale/regionale behov

• Det arbeides for at IN og NAV blir partnere i slike samarbeidsavtaler

• Arbeidet ses i sammenheng med etablering av partnerskapsavtaler 
mellom Viken fylkeskommune og kommuneregionene.



Etablerertjenesten i Viken 
• Fylkeskommunen og kommunene (+IN og NAV?) tar et felles ansvar for et 

lavterskel veilednings- og kompetansetilbud til gründere
• Fylkeskommunen og kommunene inngår flerårig samarbeidsavtale med 

forutsigbare økonomiske rammer fra begge parter
• Avtalen har et grunn-nivå med hensyn til tjenestens innhold, omfang, 

tilgjengelighet og mangfold. Finansieres av begge parter med beløp pr. 
innbygger.  Fordeling FK/kommune må avklares. 

• Kommunene kan legge inn økt bidrag for å styrke innhold, omfang og 
tilgjengelighet. 

• Kommunene velger én kontraktspartner, som inngår avtale på vegne av de 
andre

• Ansvarlig kommune foretar anskaffelse, eller annen valgt driftsmodell. 
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Landbruksstrategi
- Ferdig og behandles i fylkestinget i juni evt. sept. (høring i april-ish) 

- Skal supplere Regional Plan for Næringsutvikling i Landbruket, revideres i 2022. 

- Dette er Viken FK sin egen strategi. 

- To hovedfokus: - økt selvforsyning og det grønne skiftet (hjelpe fram landbrukets 
klimaplan)



Landbruksstrategi



To ordninger vi vil nevne:

• Næringsutvikling i distriktskommuner (søknadsfrist 12.april): 
‒ For de viktigste utviklingsprosjektene distriktskommunene trenger. Kun 

distriktskommunene i Viken.

‒ Lyses ut 1. mars sammen med andre ordninger

‒ Kontaktperson: Mette Thielemann, mettethi@viken.no

• KulturArvOpplevelser (søknadsfrist 12.april):
‒ For tverrfaglige prosjekter som bygger opplevelsesnæring, fortrinnsvis på kultur 

og kulturarv. 

‒ Lyses også ut 1. mars. 

‒ Kontaktperson: Knut Fossgard, knutfo@viken.no

mailto:mettethi@viken.no
mailto:knutfo@viken.no

