Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Administrasjonsutvalget 26.04.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Galleriet
Fylkestingssalen
26.04.2017
09:00 – 10:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Lars Salvesen
Leder
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Bente Gårdeng
Medlem
Thorbjørn Alvim
Medlem
Morten Trudeng
Medlem
Jonill Engesæter
Medlem

Representerer
KrF
FrP
V
Ap
Sp
MDG
SV
Fagforbundet
Utdanningsforbundet
Akademikerne
Delta

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Thor-Arne Johansen
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen

Representerer
Utdanningsforbundet

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Anette Solli
Leder
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Medlem

Representerer
H
Utdanningsforbundet

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Kristin Ødegaard
Ole Kjendlie

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
HR-direktør
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 15. mars ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 10/17

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016

PS 11/17

Revidert seniorpolitikk

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.04.2017
12/2017 - Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
2.

Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Utvalgets behandling:
Leder Lars Salvesen (KrF) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Salvesens forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innspill:
Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.04.2017
13/2017 - Revidert seniorpolitikk
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Seniortiltaket 80 % arbeid for 100 % lønn opphører.
2. Det gis rett til tre dager permisjon med lønn fra det kalenderåret arbeidstaker fyller 60 år. Fra
det kalenderåret arbeidstakerne fyller 62 år gis det ytterligere fem dager permisjon med lønn,

til sammen åtte permisjonsdager. For arbeidstaker med mindre stillingsandel enn full stilling
avkortes antall permisjonsdager forholdsmessig. Deltidsansatte som arbeider hver dag (har
kortere arbeidsdager), får ingen reduksjon i antall permisjonsdager.
3. Det er en forutsetning for å ta ut seniorpermisjon at den ansatte ikke tar ut avtalefestet
pensjon.
4. For undervisningspersonalet gjelder ordningen med seniorpermisjon som et alternativ til
redusert undervisningstid i henhold til den sentrale særavtalen SFS 2213.
5. Tiltakene innføres fra 1. januar 2018.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum fremmet alternativt forslag til punkt 2 i forslaget til
vedtak:
Det gis rett til elleve dager permisjon med lønn per år fra det kalenderåret arbeidstakerne
fyller 62 år.
Utvalget ba administrasjonen utarbeide notat for å belyse innstillingens punkt 4 videre, og
en vurdering om likelønn i Akershus fylkeskommune. Administrasjonen kommer tilbake
til dette i neste møte.
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punktene 1, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt.
2. Ved alternativ votering mellom punkt 2 og Solums forslag, ble fylkesrådmannens forslag
vedtatt med 11 mot 1 stemme (MDG).
3. Fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 4 ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer (MDG,
SV, Utdanningsforbundet + Akademikerne).
Vedtak:
1. Seniortiltaket 80 % arbeid for 100 % lønn opphører.
2. Det gis rett til tre dager permisjon med lønn fra det kalenderåret arbeidstaker fyller 60 år.
Fra det kalenderåret arbeidstakerne fyller 62 år gis det ytterligere fem dager permisjon med
lønn, til sammen åtte permisjonsdager. For arbeidstaker med mindre stillingsandel enn full
stilling avkortes antall permisjonsdager forholdsmessig. Deltidsansatte som arbeider hver
dag (har kortere arbeidsdager), får ingen reduksjon i antall permisjonsdager.
3. Det er en forutsetning for å ta ut seniorpermisjon at den ansatte ikke tar ut avtalefestet
pensjon.
4. For undervisningspersonalet gjelder ordningen med seniorpermisjon som et alternativ til
redusert undervisningstid i henhold til den sentrale særavtalen SFS 2213.
5. Tiltakene innføres fra 1. januar 2018.

