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• Akershus                                                                     

• Buskerud

• Østfold



Årets lærebedrift 2018
Kriteriene er: 

• Bedriften må være godkjent lærebedrift i Akershus og ha 
lærling eller lærekandidat. 

• Virksomheten har over tid vist et systematisk arbeid i 
opplæringen av lærlinger/lærekandidater som gir et godt 
grunnlag for å bestå fag-/svenneprøven eller 
kompetanseprøven. 

• Lærebedriften bidrar til å knytte skole og arbeidsliv 
sammen, f.eks. gjennom yrkesfaglig fordypning (YFF). 

• Lærebedriften legger til rette for et inkluderende og godt 
arbeidsmiljø. 



19 bedrifter ble forslått
Fylkesrådmannen foreslår å nominere: 

• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), 

• CP Sand transport AS og 

• Ringnes Supply Company AS.



Begrunnelse
• «Dette er en av de få lærebedriftene som har vært med helt siden 

1994 da Opplæringskontoret for service og samferdsel SA ble 
etablert.

• Siden den gang har bedriften jobbet aktivt med lærlinger i 
Yrkessjåførfaget. I løpet av de 24 årene de har vært godkjent 
lærebedrift har de jevnlig tatt inn lærlinger. Det er satt av ressurser 
til god oppfølging av lærlingene, og bedriften samarbeider meget 
godt med Opplæringskontoret om dette. 

• Helt siden bedriften ble etablert i 1966 har de alltid jobbet 
målrettet med sikte på fremtiden. De etterutdanner sjåførene sine 
kontinuerlig med intern opplæring i kvalitetssikring, og de får kurs 
etter behov slik at de dekker bedriften og kundens krav til 
kompetanse. 

• Bedriften har engasjert seg mye i rekrutteringsarbeid og har deltatt 
på mange skolebesøk, 4 messer og seminarer. De stiller alltid 
gledelig opp med kjøretøy og personell for å vise fram faget. 



Begrunnelse forts.
• Daglig leder gir alle en sjanse til å komme seg inn i som lærling i 

bransjen. De blir møtt med klare rammer og lærer fort hva som skal 
til for å lykkes som ung Yrkessjåfør i en bransje der kvalitet er 
avgjørende. 

• Med et glimt i øyet stiller han grunnleggende krav om at; 

1. Du må kunne skrive navnet ditt, 

2. Du må kunne klokka 

3. Du må komme deg opp om mårran

4. Ikke være sjuk 

5. Må være litt interessert. 



• Bærekraft: Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en 
balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for 
våre valg.

• Utvikling: Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og 
styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og 
bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi 
skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.»

• Kompetanse: Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk 
digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med 
behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at 
regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.»

Viken viser vei
Bærekraft - Utvikling - Kompetanse



• Viken vil ha et areal på 24 017 km2. Dette innebærer at 
fylket fra 2020 blir det 6. største fylket i landet.

• Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil 
være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo

• I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner. 16 av dem vil ha 
under 5000 innbyggere.

• Viken vil bli Norges nest største hyttefylke med totalt 81 169 
fritidsboliger, så vidt slått av det nye Innlandet med 86 804 
fritidsboliger pr 1.1.2017.

Fakta og tall om Viken



• Viken fylkeskommune vil ha et betydelig veiansvar gjennom drift og 
vedlikehold av 5 339 km fylkesvei.

• Årlig er det ca. 390 mill. kollektivreiser innenfor Viken (inkl. 39,4 mill.

reiser med tog i Ruterområdet). 

• Trafikksikkerhetstiltak

Samferdsel



• Hvordan disponer vi arealer i og rundt byer/tettsteder? 

• Nye innovative løsninger i transportsektoren 

-Initiativer innen intelligent transport, løsninger for deling av biler, 
sømløse rutetilbud, tilrettelegging for sykkel/gange, kompakte byer, 
knutepunkter 

-Følge samfunnstrendene – bruke virkemidlene -Kan sette krav til 
utslipp – busser, drosjer 

Virkemidler og bærekraft



•Fellesnemnda

•Seks politiske arbeidsgruppene (P1-6)

•Partssammensatt utvalg

•Ni administrative arbeidsgrupper  (A1-9)
13 arbeidsgrupper innen kompetanse

Utvalg



• P1: Visjon, mål, verdier og symboler

• P2: Styringsform, eierskap og organisering av Viken 
fylkeskommune

• P3: Oppfølging av ekspertutvalgets arbeid 

• P4: Delegasjon, økonomiske handlingsregler og politisk 
reglement

• P5: Valg 2019

• P6: Samfunnsutviklerrollen i Viken fylkeskommune

Politiske arbeidsgrupper :



FELLESNEMNDA

PSU

Fylkes-
ordførere

P1: 
Visjon , mål, verdier  

og symboler

P2: 
Styringsform, 
eierskap og 
organisering

P3: 
Oppfølging av 
ekspertutvalg

P4:
Delegasjon, økonomiske 
handlingsregler og pol. 

reglement

P5: 
Valg 2019

P6: 
Samfunns-

utviklerrollen

A1: HRM
A2: Digitalisering, 
samhandling mm 

A3: 
Kommunikasjon

A4: 
Økonomi mm.

A5: Kompetanse
A6: 

Samferdsel

A7: 
Plan og styring

A8: 
Helhetlig 

virkemiddelbruk

A9: 
Tannhelse

HOVEDPROSJEKTRÅD
fylkesrådmenn

ØFKAFK BFK

Bygge viken

Personalforvalt.

Strategiomr.

HRM

Ledelse, org.

Lønn

Digitale Viken
*a

Info-forv. - arkiv         
*b

Dig.plattform
*c

Ny web

Service

Økonomistyring

Eiendom

Helhetlig styring

innkjøp

pensjon

Kontoplan regnsk.

Framtidens 
kompetanse

Organisering

Forsvarlig 
system

Profesjons-
utvikl.

Inntak og 
formidling

Kollektiv

Fylkesveier

Forvaltning

Samarbeid

Plan- og 
styringssystem

Kunnskaps-
grunnlag Viken

Regional 
planstrategi

Næring

Eierskap odontologisk 
kompetanse-senter

Pasienttilbud, 
folkehelse, kvalitet

Nytt EPJ-system for 
tannhelse

Kartlegge 
arbeidsavtaler, mm

Adm.
støtte til 

P2

Hoved-
prosjektleder

Adm.
støtte til 

P3

Adm.
støtte til 

P5

Adm.
støtte til 

P4

Adm.
støtte til 

P6

Andre oppgaver

Voksen-
opplæring

Prøve-
nemder 

Spesialunder-
visning

Fagfornyelse

Fagskole 

Eksamen,
prøver

Lik 
regelverks-
forsåelse

Implementere 
FNs 

bærekraftsmål

Internasjonalt

Klima, miljø

Kultur

Kulturminne

Folkehelse

Idrett, friluftsliv, 
frivillighet

Plan

Nye arbeidsmåter
«shared workplaces»

Nytt hovedkontor

Skisse pr. 15.04.2018

* a) 5 undergrupper
* b) 7 undergrupper
* c)  8 undergrupper

Økonomisystem, 
inkl. lønn, regnskap, 

HRM

Adm.
støtte til 

P1

Ressurser til 
prosjektleder

fra linjen

Prosjekt-
kontor



Fylkesdirektør for Finans/adm.
Fylkesdirektør for 

Kompetanse
Fylkesdirektør for 

Infrastruktur
Fylkesdirektør for 

Planlegging
Fylkesdirektør for 

Kultur
Fylkesdirektør for 

Næring

Etablere driftsorganisasjon 
med  støttesystemer

Hovedleveranser Pri 1 :
A1 – HRM
Bygge Viken
Lønn
A2 – Digitalisering, samhandl.
Nødvendig infrastruktur for arkiv, 
økonomi , lønn, regnskap, HRM, 
samhandling
A3 – Kommunikasjon
Ny webløsning
Viken servicesenter
A4 – Økonomi
Økonomistyring, regnskap og 
kontoplan, Innkjøp
Budsjettmodell VGS

Hovedleveranser Pri 2 : 
Kollektiv - utvikle målbildet, 
felles pris og sonestruktur
Fylkesvei - Styringssystem, 
standard for drift, 
vedlikehold og 
investeringer, beredskap og 
sikkerhet
Forvaltningsoppgaver-
felles rutiner for TT-
transport, løyvemyndighet, 
skoleskyss 

Samarbeid -
samarbeidsarenaer, 
eierstyring

Hovedleveranser Pri 1 :
Videregående opplæring i skole 
og bedrift, fagfornyelse, 
prøvenemder
Utvikling og drift eksamen, 
prøver, dokumentasjon, 
systemer

Hovedleveranser Pri 2 :
Regional planstrategi – definert 
utviklingsmål og planbehov
Implementering av FNs 
bærekraftsmål

Hovedleveranser Pri 1 :
A8 – Virkemiddel
Kultur - Kartlegge dagens 
virkemiddelbruk pr. 
fagområde 
Forberede samordning av 
eksisterende virkemidler 
pr. fagområde
Saksbehandling/ 
forvaltningsoppgaver
A9 - Tannhelse:
ORganisasjonsstruktur
Felles pasienttilbud

Hovedleveranser Pri 1 :
Fylkesvei- Anbefale 
organisering
Samarbeid- Bypakker

Hovedleveranser Pri 1 :
A8 – Virkemiddel
Næring - Kartlegge dagens 
virkemiddelbruk pr. 
fagområde 
Forberede samordning av 
eksisterende virkemidler 
pr. fagområde 
Saksbehandling/ 
forvaltningsoppgaver

Hovedleveranser Pri 2 :
Framtidens kompetanse
Organisering (region/sentraladm), 
styringssystem
Fagskole
Opplæring PPT, kriminalomsorg, 
gjennomgang avtaler

Hovedleveranser Pri 1 :
Etablert plan og styringssystem
Kunnskapsgrunnlag og 
regionale utviklingstrekk
Regional planstrategi – etablert 
prosessdesign og 
medvirkningsplan
FNs bærekraftsmål – etablert 
prosessdesign

Hovedleveranser Pri 2 :
A8 – Virkemiddel
Næring - Digitalisering av 
saksbehandlingsoppgaver
Videreutvikle virkemidler og 
samhandling på tvers
Forberede bye oppgaver

Hovedleveranser Pri 2 :
A8 – Virkemiddel
Kultur - digitalisering av 
saksbehandlingsoppgaver
Videreutvikle virkemidler 
og samhandling på tvers
Forberede nye oppgaver

A9 – Tannhelse
Kompetansesenter
Ny, elektronisk 
pasientjournal
Folkehelse

Fylkesdirektør for 
Fylkesrådsleder

Hovedleveranser Pri 2 :
A4 – Økonomi
Pensjon
Eiendom

A1: HRM

A2: Digitalisering, samhandling mm 

A3: Kommunikasjon

A4: Økonomi mm.

A5: KompetanseA6: Samferdsel A7: Plan og styring A8: Helhetlig virkemiddelbruk

A9: Tannhelse

Hovedleveranser Pri 1:
A1 – HRM
Felles organisasjonskultur
A3 – Kommunikasjon
Kommunikasjonsstrategi

Hovedleveranser Pri 2:
A1 – HRM
Personalforvaltning, strategi, 
HMS
A2 – Digitalisering, samhandl.
Styrings- og leveransemodell for 
digitale Viken
Informasjonsforvaltning
A3 – Kommunikasjon
Beredskap
Digitale skjema og tjenester
servicefunksjoner
A4 – Økonomi
Helhetlig styringssystem, 
herunder tverrgående prosesser 
som universell utforming, 
folkehelse, lovpålagte oppgaver 
som eldreråd, råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, 
barne- og ungdomsråd m.fl.

Prosjektansvarlige og delprosjekter 



58 vgs 20 TIP-skoler






