Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Koordineringsutvalget 22.05.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4
Fylkestingsalen
22.05.2017
09:30 – 10:35

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Gunnar Melgaard
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Lars Salvesen
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
H
Ap
Ap
KrF
Sp
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Eirik Trygve Bøe
Solveig Schytz

Representerer
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Limi
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
FrP
V
SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Knut Sletta
Fylkesdirektør
Kristin Felde
Fylkesdirektør
Thomas Tvedt
Fylkesdirektør
Per Kierulf
Assisterende fylkesdirektør
Marianne Brynildsen
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel

NOT 4/17

Ruters økonomiske handlingsrom i 2017

Orienteringer
 Plan- og gjennomføringsstrategi for ny T-bane og jernbanetunnel gjennom
Oslo sentrum v/Ruter
Ruter har forberedt seg på en strategi i krysningspunktet av mange samferdselsplaner, bl. a
nevnte tunnel, Fornebubanen mv.
Dette er store prosjekter som vil strekke seg ut i tid. Det er mange aktører. Det vil være
mange interesser. Det vil være driftsstopp pga. arbeider underveis. Og så skal
tiltakene/prosjektene finansieres. I dette landskapet ønsker Ruter å være i forkant, og således
best mulig forberedt på utviklingen.
Dette vil i neste omgang materialisere seg gjennom saker til fylkestinget og styringssignaler
fra oss, AFK, som eier.


Arbeidet med regional plan for handel-, service- og senterstruktur
v/administrasjonen

Arbeidet med denne planen henger nøye sammen med vår egen Areal- og transportplan. Et
sentralt mål er å styre senterutviklingen inn mot tettstedene. Dette er en krevende øvelse.
Akershus fylkeskommune har en arbeidsgruppe blant bestående av 3 ordførere og 3 av våre
egne politikere med utspring i hovedutvalget for plan, næring og miljø. Denne gruppen har
hittil hatt ett møte.
Fylkesutvalget vil få en sak i august der administrasjonen legger fram et høringsforslag til
planen.

4/2017 - Ruters økonomiske handlingsrom i 2017
Utvalgets behandling:
Koordineringsutvalget ønsker en sak i ekstraordinært fylkesutvalg 12. juni som belyser:
 Allerede vedtatte tiltak som overskuddet kan kanaliseres til.
 Overskuddet sett i sammenheng med styringssignalene.
 Overskuddet som varige/kortvarige penger og hvordan dette forvaltes i
risikosammenheng, men også knyttet til Oslopakke 3.

