Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Koordineringsutvalget 16.01.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingsalen
06.03.2017
09:30 – 10:50

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Gunnar Melgaard
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Lars Salvesen
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
H
H
FrP
V
Sp
KrF
Ap
MDG
SV

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Torunn Skottevik
Medlem

Representerer
Ap

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Knut Sletta
Fylkesdirektør
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
Guri Færder
Regiondirektør
Kristin Felde
Fylkesdirektør
Thomas Tvedt
Fylkesdirektør
Marianne Brynildsen
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen til møtet ble godkjent.

Saksliste
Orienteringer:
 Status skolestrukturprosjektet
Prosjektdirektør Ingunn Ø. Nordvold redegjorde for prosjektet gjennom nye
framskrivninger av elevtallsveksten og framdriften særlig på Fornebu, Rud og på Ski.
(presentasjonen vil bli tilsendt medlemmene)


Regionreform
Fylkesdirektør Knut Sletta orienterte kort om status. Afk venter på
stortingsproposisjonen som skal komme før Påske og, ikke minst, vedtaket i Stortinget
før sommeren. Regjeringen har imidlertid signalisert noen momenter etter at de sammen
med støttepartiene på Stortinget, V og KrF, presenterte inndelingen av regionene 22.
februar. Disse momentene er blant annet; - valgdistriktene opprettholdes uavhengig av
sammenslåinger av fylker, - regjeringen ønsker å styrke folkestyret, - det nedsettes
ekspertutvalget for å se på oppgavefordelingen, - mål om færre ansatte i
administrajonene og færre folkevalgte, - en forutsetter rasjonell forvaltning av Viken,
dvs. hensiktsmessig organisering av administrasjonssteden (e) - regionpolitikernes
godtgjøringer skal ses på, det poengteres et godt samarbeid med Oslo særling innenfor
areal- og transportutvikling.
Medlemmene i koordineringsutvalget vil avvente stortingsbehandlingen for videre
behandling av saken.



Akershustinget 24. april
Møteleder og fylkesordfører Anette Solli foreslo å ha «Skolstruktur» som tema.
Medlemmet Lars Salvesen supplerte med deltemaene; - frafall i videregående opplæring,
- størrelse på videregående skoler og – hvordan samarbeide med kommunene?
Vibeke Limi foreslo «Nasjonal transportplan» som alternativt tema.
Akershusprisen deles ut i møtet. Fylkestingsrepresentantene er fri til å fremme forslag på
kandidater.



Fornebubanen
Møteleder viste til utvikling i saken, bl. a oppslag i Budstikka 6. mars. Fornebu og
prosjektene der har mange aktører med like mange interesser. For oss i Akershus er det
viktig å kjenne vår rolle i sammenhengen.

