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Nytt fra Viken
• Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO)
• 2 nye støtteordninger til Vikens næringsliv
• Regionale planprosesser i Viken
• Viktige saker i siste fylkesting
• Kultur og mangfold
• Partnerskapsavtale

Tilskudd til kompetanseheving og BIO
• Hvem kan få?
‒ Bedrifter som på grunn av Covid19 situasjonen gjennomfører en større omstilling i produksjon
og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres
kompetanseutviklingstiltak i bedriften
‒ Bedriften må ha ansatte
‒ 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

• 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

Regionale planprosesser i Viken
• Den regionale planstrategien ble vedtatt 18. desember 2020
• Vi skal nå sammen lag tre nye regionale planer:
• Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
• Regional plan for kompetanse og verdiskaping
• Regional plan for areal og mobilitet

• Disse tverrfaglige temaene skal ivaretas i de regionale planene:
• Klima og miljø
• Folkehelse
• Samarbeid

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

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

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:
‒ Kunst og kultur
‒ Frivillighet
‒ Bibliotekutvikling

Søkeordninger med frister:
• Støtte til kunst og kulturprosjekter 1.halvår 2021: Frist 15.februar, 2.
halvår 2021: Frist 15.mars
‒ Tilskudd til kunst og kulturprosjekter i Viken

• Støtte til festivaler 2021: Frist 15.februar
‒ Tilskudd til festivaler i Viken

• Stimuleringsordning til internasjonalt kulturarbeid i Viken
‒ Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Partnerskapsavtaler med kommuneregionene
• Viken ønsker en partnerskapsavtale med alle kommuneregioner
• Likeverdige parter
• Tar utgangspunkt i regionens utfordringer og muligheter – gjennom dialog
med den enkelte kommuneregion
• Ringeriksregionen bestemmer sin egen prosess: Tid, omfang og fagområder
‒ Strategisk næringsplan er et godt utgangspunkt

• Viken er klare når Ringeriksregionen er klar

