
Det foreligger 6 resolusjonsforslag: 
 

1: Vi tar 50 000 ukrainere! (Resolusjonskomiteen, bygger på res.5 og 6) 

2: Kommunene og fylkene må lede an i klimakampen(Resolusjonskomiteen) 

3: En ansvarlig oppstart av tre fylker (Fylkestingsgruppen Viken KrF) 

4: Lange operasjonskøer på sykehusene våre må avvikles snarest (Ullensaker KrF) 

5: KrF vil at Norge skal ta imot et 10.000-talls flyktninger fra 2 Ukraina (Utvalg for menneskeverd og 

inkludering) 

6: Solidaritet er handling. KrF vil ta imot ukrainske flyktninger i Viken! (Indre Østfold KrF) 

 

Resolusjonskomiteens innstilling: 

• Resolusjon 1, 2 og 3 anbefales behandlet på fylkesårsmøtet 
• Resolusjon 4 foreslås oversendt fylkesstyret til videre behandling. 
• Resolusjon 5 og 6 danner grunnlaget for resolusjon 1, behandles ikke 

 



Resolusjon 1: 1 

Vi tar 50 000 ukrainere!  2 

Norge må ta vår del av ansvaret for å avhjelpe flyktningkrisen i kjølvannet av krigen i 3 

Ukraina. Viken KrF mener at Norge må hente minst 50 000 flyktninger fra flyktningleirene i 4 

Polen og Moldova og gi dem tilbud om midlertidig opphold her. 5 

Russiske styrker angriper Ukraina med full styrke fra fronter på alle sider av landet. Bombene 6 
faller over Kyiv og røyken kan ses langt unna. Dette er en bekmørk tid for Europa, og for det 7 
ukrainske folk.  Landet står nå i en humanitær krise der flere millioner mennesker har behov 8 
for humanitær bistand. Krigen vi nå ser rammer sivilbefolkningen hardt, og mange 9 
mennesker har måttet legge på flukt.  10 

KrF mener at kommunene i Viken må vise solidaritet med Ukraina utover det symbolske. Når 11 
demokratiet Ukraina angripes av diktaturet Russland må vi vise at Norge er en trygg havn for 12 
ukrainske flyktninger. Handling er solidaritet.  13 

Det er viktig at de som flykter fra krigen ikke ender opp i flyktningleire i grenseområdene i 14 
Polen, Moldova og andre naboland, men at flere andre land i Europa stiller opp og tilbyr et 15 
trygt sted å være. Norge må delta aktivt i å ta vår del av ansvaret. Det kan ikke være bare 16 
private initiativ eller flyktningenes selv som leder til at Norge bosetter flyktninger. Viken KrF 17 
mener at Norge bør opprette en luftbro til grenseområdene og aktivt hente minst 50 000 18 
flyktninger til Norge for å avlaste nabolandene rundt Ukraina.  19 

Kommunene i Viken bør også legge til rette for å hjelpe våre ukrainske medmennesker. 20 
Behovet for å hjelpe er stort og vil bli større. Erfaringene fra da Norge stilte opp for 21 
flyktningene fra Bosnia i 1993 og flyktningstrømmen i 2015 er et godt bevis på at det er 22 
mulig å hjelpe mange når nøden er stor. Det kan vi klare igjen. 23 

 24 

Skrevet av resolusjonskomiteen, basert på resolusjon 5 og 6 25 



Resolusjon 2: 1 

Kommunene og fylkene må lede an i klimakampen 2 
 3 
Årsmøtet i Viken KrF mener det er nødvendig at både kommunene og de nye fylkene i 4 
regionen gjennomfører konkrete tiltak for bidra til å stanse klimakrisen. Tiden for handling 5 
er nå sier Viken KrF. 6 

Det er under åtte år igjen før alle verdens land skal ha nådd de ambisiøse målene gitt i FNs 7 
bærekraftsmål. FNs klimapanel l 28. februar frem en ny delrapport som viser at effektene av 8 
klimaendringene viser seg i sterkere grad enn tidligere antatt og at fremgangen mot å nå 9 
bærekraftsmålene er for dårlig. 10 

Klimaendringene rammer de fattigste menneskene først og hardest men vil påvirke 11 
fremtidens generasjoner hardt over hele verden om vi ikke straks gjør radikale endringer i 12 
våre klimautslipp. Rike land som har ressurser til å velge fornybare energikilder og stanse 13 
utslippene, som Norge må gjøre vårt ytterste for å nå klimamålene. Dette krever handling 14 
både fra det offentlige, privat næringsliv, frivillige organisasjoner, familier og enkeltpersoner. 15 

Mye av potensialet for at Norge skal nå bærekraftsmålene ligger i virksomheter som drives 16 
eller reguleres av kommunene eller fylkeskommunen. Viken KrF vil derfor at kommunene og 17 
de nye fylkene i Vikenregionen skal lede an i for at Norge skal redusere utslippene med minst 18 
55 prosent før 2030 og netto null i 2050, gjennom følgende mål for alle kommuner og fylker i 19 
regionen: 20 

• Fylkene i Vikenregionen bør redusere billettprisene for kollektivtilbudet i regionen 21 
gjennom eierskapet i Brakar, Østfold kollektivtrafikk og delvise eierskap i Ruter for å 22 
stimulere til at flere reiser kollektivt. 23 

• Alle kommunale og fylkeskommunale kjøretøy bør innen 2030 være gå på utslippsfritt 24 
eller fornybart drivstoff så langt slike alternativer finnes. 25 

• Kommunene og fylkene bør stille krav om utslipps- eller fossilfrie buss, drosje og ferje i 26 
regionen. 27 

• Kommunene bør bruke skiltmyndigheten til å reservere parkeringsplasser for utslippsfrie 28 
kjøretøy. 29 

• Alle nye kommunale og fylkeskommunale bygg bør som hovedregel være plusshus, og 30 
eksisterende bygg bør innen 2030 omlegges til fornybar oppvarming eller fjernvarme. 31 

• Det bør legges til rette for produksjon av biodrivstoff fra lokale avfallsressurser der dette 32 
er aktuelt. 33 

• Kommunene og fylkene bør stille krav til lademulighet for kjøretøy på alle nybygg av en 34 
viss størrelse og på arbeidsplasser og varehandel, og antallet ladepunkter ved 35 
kommunale parkeringsplasser bør økes. 36 



• Klima Viken, det regionale partnerskapet mellom fylkeskommunen og kommunene bør 37 
videreføres i de ulike fylkene også etter oppløsningen for å styrke kommunenes 38 
klimaarbeid. 39 

Skrevet av resolusjonskomiteen 40 



Resolusjon 3: 1 

En ansvarlig oppstart av tre fylker 2 
 3 
Viken Fylkeskommune har vedtatt å søke om oppløsning tilbake til de gamle fylkene, 4 
Akershus, Buskerud og Østfold. Den administrative rapporten om konsekvensene ved 5 
fylkesdeling peker på mange risikofaktorer ved å dele opp Viken. KrF mener det blir svært 6 
viktig i det videre arbeidet å sette inn risikodempende tiltak, og jobbe for best mulige 7 
løsninger og tilbud for de ansatte og innbyggerne i de tre nye fylkene.  8 

Viken fylke har gjennom de siste fire årene bygget nye og gode kompetansemiljøer. De 9 
ansatte sier selv at de har blitt mer profesjonelle og har hatt muligheten til å spisse 10 
kompetansen og fått sterke fagmiljøer på plass. Dette har kommet alle Viken-innbyggerne til 11 
gode, vi må derfor ta denne kompetansen med oss videre når vi skal bygge opp tre nye 12 
fylker.  13 

Denne kompetansen må vi ta med oss videre når vi nå skal bygge tre nye fylker. 14 

Viken KrF er imidlertid bekymret for inntektsgrunnlaget til de nye fylkene.  15 

Viken har innarbeidet reduserte inntekter fra staten. Dette er innsparing som også de tre 16 
nye fylkene må innarbeide i sine budsjetter. En effektivisering blir vanskeligere å få til når en 17 
samtidig skal bygge nye fylker. Viken KrF mener at regjeringen har et ansvar for å gi et 18 
økonomisk grunnlag slik at alle de tre fylkene vil klare sine planlagte investeringer og en 19 
forsvarlig drift etter oppdelingen. 20 

Viken fylkeskommune har fått en posisjon som en foretrukket samarbeidspartner for 21 
nasjonale myndigheter og forskningsmiljøer. Mange fagmiljøer rapporterer at Viken 22 
fylkeskommune i kraft av sin størrelse og et mer profesjonalisert politisk og administrativt 23 
apparat, i større grad er i stand til å sette dagsorden og påvirke i nasjonale og til dels 24 
internasjonale prosesser enn de tre tidligere fylkene. Denne posisjonen bør de tre nye 25 
fylkene tilstrebe å beholde med et utstrakt samarbeid der hvor det er mulig.  26 

Viken KrF mener:  27 

• At et forpliktene IKT-samarbeid vil være den beste og rimeligste løsningen for de nye 28 
fylkene 29 

• At regjeringen skal gi den økonomiske støtten som er nødvendig for oppløsning av 30 
Viken, og et inntektsgrunnlag som gir en forsvarlig drift av de tre fylkene 31 

• At de nye fylkene skal ta med seg det som fungerte bra og det man har lært av Viken 32 
• At de gode relasjonene og kunnskapsdelingen fortsetter etter oppsplittingen 33 

Sendt inn av Fylkestingsgruppa i Viken KrF 34 



Resolusjon 4: 1 

 2 

Lange operasjonskøer på sykehusene våre må avvikles snarest 3 

 4 
Mange sykehus har lange ventelister med pasienter som venter på operasjoner. 5 
1.500 er ferdig utredet og venter på å bli operert på A-hus etter koronaen. 6 
Direktør Inge Skråmm og staben hans på ortopedisk klinikk på A-hus sier til Romerikes Blad at de 7 
går 2 krevende år i møte samtidig som de har lagt 2 svært hektiske år bak seg. 8 
Med rundt 1000 pasienter som trenger dagkirurgi og ca.500 på venteliste for større operasjoner 9 
som for eks. kne- og hofteoperasjoner, trenger avdelingen minst 2 år for å komme ajour, sier 10 
direktør Inge Skråmm om situasjonen på ortopedisk klinikk på A.hus. 11 

 12 
Mye av det de driver med til daglig er satt på pause for å ta hånd om de aller mest sårbare 13 
pasientene under pandemien. 14 
Operasjonspersonell har vært omplassert til overvåkingsenhetene, men operasjoner for 15 
øyeblikkelig hjelp og kreft har blitt prioritert. 16 
Til tross for at de fleste koronatiltakene er opphevet ute i samfunnet, er situasjonen fortsatt et 17 
stykke fra normalen på sykehuset. 18 
De har stort sykefravær og det er vanskelig å få tak i ekstra folk og staben er slitne etter 2 19 
beinharde år med mange ekstravakter. 20 
Det er også smitte på avdelingen som fører til ekstra tiltak og mye ekstraarbeid for de ansatte. 21 

 22 
Mange pasienter har fått et inaktivt liv og må vente lenge med store smerter og stort forbruk av 23 
smertestillende tabletter. 24 
Samfunnet må betale for unødig lange sykemeldinger til pasienter som venter i kø. 25 

 26 
Fylkesårsmøtet i Viken KrF mener regjeringen må bevilge ekstra midler til å avvikle de lange 27 
operasjonskøene for å imøtekomme langvarig smerte og begrense lange, dyre sykemeldinger og 28 
fravær fra jobb. 29 
Fylkesårsmøtet i Viken KrF er positive til utvidet kjøp av operasjoner fra private tilbydere i tillegg til 30 
en økning i egen kapasitet. 31 
 32 
Sendt inn av Ullensaker KrF 33 



Resolusjon 5: 1 

KrF vil at Norge skal ta imot et 10.000-talls flyktninger fra 2 

Ukraina  3 

Utvalg for menneskeverd og inkludering i Viken KrF, ønsker å foreslå elementer til en 4 
resolusjon omhandlende flyktningestrømmen fra krigen i Ukraina. Vi velger å ikke fastspikre 5 
formuleringen pga en dynamisk uoversiktlig krisesituasjon i Europa, som kan tilsi at en 6 
formulering skrevet i dag, kan tape aktualitet innen fylkesårsmøtet. Det betyr at 7 
resolusjonskomiteen står fritt til å justere og presisere etter skjønn i takt med utviklingen av 8 
krigen og flyktningesituasjonen. Dersom det blir nødvendig med prioritering av flyktninger, 9 
må prinsippet om menneskeverd og inkludering legges til grunn, der barn, familier, 10 
funksjonshemmede, andre sårbare grupper får prioritet til inntak. 11 

Innholdet i resolusjonen bør bl.a. omhandle:  12 

KrF vil at Norge skal ta imot et 10.000-talls flyktninger fra Ukraina som følge av den 13 
pågående krigen. Russiske og hviterussiske motstandere av Putins regime, som flykter 14 
høyrisikoen de løper, må sidestilles rettighetene til de ukrainske flyktningene.  15 

 16 

Sendt av Utvalg for menneskeverd og inkludering i Viken KrF, 17 



Resolusjon 6: 1 

Solidaritet er handling. KrF vil ta imot ukrainske flyktninger i 2 

Viken!  3 

Russiske styrker angriper Ukraina med full styrke fra fronter på alle sider av landet. 4 
Bombene faller over Kyiv og røyken kan ses langt unna. Vi får hele veien meldinger om flere 5 
døde, skadede og ser forferdelige bilder i mediene. En halv million mennesker er allerede 6 
flyktet fra Ukraina, og de første ukrainske flyktningene er allerede kommet til Norge. Dette 7 
er en bekmørk tid for Europa, og for det ukrainske folk.  8 
Vi er bekymret for hvordan Russlands angrep på nabolandet vil ramme sivile og uskyldige 9 
barn, kvinner og menn. Landet står nå i en humanitær krise der flere millioner mennesker 10 
har behov for humanitær bistand. Krigen vi nå ser rammer sivilbefolkningen hardt, og 11 
mange mennesker har måttet legge på flukt.  12 
KrF mener at kommunene i Viken må vise solidaritet med Ukraina utover det symbolske. 13 
Når demokratiet Ukraina angripes av diktaturet Russland må vi vise at Norge er en trygg 14 
havn for ukrainske flyktninger. Handling er solidaritet. Derfor bør kommunene i Viken legge 15 
til rette for å hjelpe våre ukrainske medmennesker. De første flyktningene har allerede 16 
ankommet Råde og flere vil komme til landet i de kommende dagene. Behovet for å hjelpe 17 
er stort og vil bli større. Erfaringene fra da Norge stilte opp for flyktningene fra Bosnia i 18 
1993 og flyktningstrømmen i 2015 er et godt bevis på at det er mulig å hjelpe mange når 19 
nøden er stor. Det kan vi klare igjen. 20 
Ukrainere som flykter på grunn av den russiske invasjonen må ønskes velkommen til Norge 21 
og i Viken. Vi har alle et felles ansvar overfor våre medmennesker i Ukraina, også de som 22 
har andre bakgrunner enn etniske ukrainere. Flere kommuner signaliserer ønsker om å ta 23 
imot flyktninger, det vil KrF arbeide for at våre kommuner også gjør. KrF står med Ukraina 24 
og det ukrainske folk og fordømmer Russlands angrep på det sterkeste!   25 
 26 

Sendt av Indre Østfold KrF 27 
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