Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesutvalg 18.05.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen
18.05.2015
13:30 – 13:55
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Øyvind Rideng
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Rolf Lasse Lund
Medlem
Siri Hov Eggen
Medlem
Siri Baastad
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Ruth Solveig Birkeland
Medlem
Morten Vollset
Medlem

Representerer
KRF
H
H
H
H
FRP
AP
AP
AP
V
SV
SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Arne-Rune Gjelsvik
Anette M. Solli

Representerer
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Geir Atle Mjeldheim
Trude Remme

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesadvokat
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

133/15

Vestby kommune - Reguleringsplan - Ikea Delijordet

134/15

Vegfinans AS - konvertering av deler av ansvarlige lån

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra forrige møte ble godkjent.
Orientering:
Fylkesrådmann Tron Bamrud orienterte om en varslingssak i tilknytning til Drømtorp
videregående skole. Det ble besluttet å ta dette opp på neste møte i koordineringsutvalget.
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Politiske saker
133/15 Vestby kommune - Reguleringsplan - Ikea Delijordet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 18.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget er i all hovedsak positiv til reguleringsplan for Ikea. Det har vært en god
dialog i planprosessen mellom tiltakshaver Ikea, Vestby kommune og Statens
vegvesen/fylkeskommunen for å finne gode veiløsninger som ivaretar både
trafikkavvikling og trafikksikkerhet på en god måte.
Det gjenstår imidlertid noen avklaringer som ikke er på plass ennå, bl.a. Garderveiens
innføring i rundkjøringen (den femte armen), og en løsning for syklister langs Osloveien.
Fylkesutvalget fremmer derfor innsigelse til reguleringsplan for Ikea.
Fylkesutvalget gir administrasjonen fullmakt til å trekke innsigelsen dersom det oppnås
tilfredsstillende løsninger i dialog med tiltakshaver Ikea og Vestby kommune.
2. Det er viktig å sikre at varehuset Ikea knyttes til Vestby sentrum og stasjonen med god
gang- og sykkelforbindelse. Undergangen under Osloveien må få tilstrekkelig bredde,
slik at den blir lys, åpen og innbydende for brukerne.
3. Varehuset Ikea blir liggende i et kulturlandskap av nasjonal betydning og samtidig tett
opptil E6, som er en av de mest trafikkerte hovedveiene i landet. For å ivareta hensynet
til kulturlandskap og trafikksikkerheten er det viktig at det visuelle inntrykket dempes,
gjennom materialbruk og fargesetting på fasadene. Fylkesutvalget anbefaler at det stilles
krav til utforming i planbestemmelsene, og fraråder at det gis tillatelse til
informasjonstårn på inntil 32 meter.
Utvalgets behandling:
Fylkesrådmann Tron Bamrud foreslo at saken utsettes for behandling til ordinært møte 8. juni.
Votering:
Fylkesrådmannens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes og behandles i ordinært møte 8. juni 2015.

134/15 Vegfinans AS - konvertering av deler av ansvarlige lån
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 18.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
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1. Fylkesutvalget godkjenner at Akershus fylkeskommune konverterer 650.000 kr av
ansvarlige lån fra fylkeskommunen til Vegfinans AS, til forhøyet aksjekapital i
Vegfinans AS. Konvertering skal skje til pålydende, ved utstedelse av 13 nye aksjer,
hver pålydende NOK 50.000, tilsammen 650.000 kr.
Konvertering og aksjekapitalforhøyelsen skjer på ordinær generalforsamling i Vegfinans
2015, og forutsetter at samtlige øvrige aksjonærer i Vegfinans AS gjennomfører
konvertering av deres ansvarlige lån til Vegfinans AS på likelydende vilkår og med
samme beløp som Akershus fylkeskommune.
2. Akershus fylkeskommunes representant på generalforsamlingen 2015 i Vegfinans AS er
bundet av vedtaket i pkt. 1.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget godkjenner at Akershus fylkeskommune konverterer 650.000 kr av
ansvarlige lån fra fylkeskommunen til Vegfinans AS, til forhøyet aksjekapital i Vegfinans
AS. Konvertering skal skje til pålydende, ved utstedelse av 13 nye aksjer, hver pålydende
NOK 50.000, tilsammen 650.000 kr.
Konvertering og aksjekapitalforhøyelsen skjer på ordinær generalforsamling i Vegfinans
2015, og forutsetter at samtlige øvrige aksjonærer i Vegfinans AS gjennomfører
konvertering av deres ansvarlige lån til Vegfinans AS på likelydende vilkår og med
samme beløp som Akershus fylkeskommune.
2. Akershus fylkeskommunes representant på generalforsamlingen 2015 i Vegfinans AS er
bundet av vedtaket i pkt. 1.
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