Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Administrasjonsutvalget 15.03.2017
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgate 4, Galleriet
Fylkestingssalen
15.03.2017
09:00 – 10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Arne-Rune Gjelsvik
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
H
KrF
FrP
Ap
Sp
MDG
SV
Fagforbundet
Utdanningsforbundet
Akademikerne
Delta

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Eirik Trygve Bøe
Solveig Schytz
Thor-Arne Johansen
Ine-Lill Gabrielsen

Representerer
V
Utdanningsforbundet

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Schytz
Medlem
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Medlem

Representerer
V
Utdanningsforbundet

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
John Arve Eide
Ole Kjendlie

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 1. februar ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 8/17

Reduksjon av alternative dager og timer - rektors styringsrett

PS 9/17

Entreprenørskapsmelding for Akershus fylkeskommune
Spørsmål

SP 1/17

Spørsmål fra representanten Thorbjørn Alvim (Utdanningsforbundet) om
behandling av innspill til KS' strategikonferanse

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 15.03.2017
8/2017 - Reduksjon av alternative dager og timer - rektors styringsrett
Fylkesrådmannens forslag:
Fylkestinget anbefaler rektorene ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune å
benytte skolerutas ytre ramme på 194 skoledager, både for å sikre at kravet til minste
årstimetallet i alle fag oppfylles og at handlingsrommet gir mulighet for å gjennomføre
alternative dager og timer.
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innspill:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering..

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 15.03.2017
9/2017 - Entreprenørskapsmelding for Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag:
Entreprenørskapsmeldingen for Akershus fylkeskommune vedtas.
Utvalgets behandling:

Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtattAdministrasjonsutvalgets innspill:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 15.03.2017
1/2017 - Spørsmål fra representanten Thorbjørn Alvim (Utdanningsforbundet) om
behandling av innspill til KS' strategikonferanse
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Behandling av innspill til KS sin strategikonferanse foretas ikke i administrasjonsutvalget med
bakgrunn i at disse innspillene er arbeidsgivers (Akershus fylkeskommunes) innspill til vår
arbeidsgiverorganisasjon (KS) til førstkommende tariffoppgjør eller mellomoppgjør. Dette er på
lik linje med at arbeidstakerorganisasjonene kommer med innspill til sine organisasjoner
sentralt. Videre forhandling og behandling gjøres på sentralt nivå mellom partene i kommunal
sektor. Dette er også hjemlet i Kommuneloven § 26, nr. 2:
§ 26. Møterett for ansattes representanter i nemnder.
2. Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som
gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av
tariffavtaler.
Tidligere har AFKs innspill til KS’ strategikonferanse vært behandlet i administrasjonsutvalget,
men ansattes representanter måtte fratre når dette ble behandlet. De siste 3-4 årene har saken
vært behandlet i fylkesutvalget, som har samme sammensetning som administrasjonsutvalget,
med unntak av ansattes representanter.

