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Ruter AS kommer innledningsvis og orienterer om busstrategi (ca 1 time).
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Folkevalgtopplæringen for fylkestinget 11. - 12.november 2015 - oppfølging
Saksredegjørelse
Tema under opplæringen
Formannskapsmodellen
v/Bernt

Folkevalgtes rettigheter,
plikter og arbeidsvilkår
v/Bernt + administrasjonen

Styring av selskapene v/Bernt
+ Opdal Hansen
Oversikt over
fylkeskommunens
ansvarsområder
Regionreformen v/NIBR +
administrasjonen

Oppfølging


Fylkesrådmannen foreslår en status i koordineringsutvalget
i møtet 15.8.
Fungerer modellen etter hensikten? Forholdet mellom
folkevalgte og administrasjon?
Temaet er fulgt opp/følges opp gjennom opplæring i
hovedutvalgene.
 Det ytes kontinuerlig oppfølging til folkevalgte vedr.
godtgjøring, erstatningsordning for tap av
arbeidsfortjeneste, pensjon, sykemeldinger, forfall/vara,
sosiale ordninger mv.
 Det ytes oppfølging til partistøtte
 Det ytes oppfølging til partikontorer
 Det følges opp med informasjon om rettigheter til
folkevalgte jf. saksbehandlingen i møter
 De folkevalgte kan finne reglementer vedr. egne rettigheter
og plikter på våre hjemmesider, www.akershus.no .
 Administrasjonen arbeider med å legge fram kortere og
bedre saker til de folkevalgte gjennom prosjektet «God
politisk sak»).
Fylkestinget har vedtatt overordnende prinsipper for eierstyring.





Kontinuerlig gjennom bl. a folkevalgtopplæringen for
hovedutvalgene, politiske møter generelt og særskilte
orienteringer/seminarer.
Utarbeidelse av årshjul med oversikt over politiske saker.
Temaet er bragt inn for Østlandssamarbeidet som også har
produsert og sendt en uttalelse til KMD og Stortinget.
Videre naboprat med bl. a Østfold og Buskerud

Oslo, 11.01.2016
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Ole Kjendlie
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Akershustinget 2016 og møte for ordførere og rådmenn - når og hva?
Saksredegjørelse
Akershustinget 2016
Målsettingen med Akershustinget er å styrke den politiske dialogen mellom folkevalgte fra alle de tre
forvaltningsnivåer – stat, fylke og kommune. Akershustinget skal drøfte viktige samfunnspolitiske
spørsmål, utfordringer og muligheter for vårt fylke. Siktemålet er i felleskap å fremme fylkets interesser
og løse oppgaver til beste for våre innbyggere. Akershustinget er ikke en partipolitisk arena, og det
foretas ikke voteringer i Akershustinget. Deltakere på Akershustinget er stortingsrepresentanter fra
Akershus, kommunenes ordførere og fylkesutvalget.

Tidspunkt
Mandag 11. april kl. 10.00-13.30 er foreslått tidspunkt for Akershustinget.
Det foreslås følgende tema for Akershustinget i 2016:
Nasjonal transportplan og kommune- og regionreformen
Detaljert program vil bli utarbeidet senere.
Ordfører- og rådmannsmøte
Tidligere har vi invitert ordførere og rådmenn i Akershus til møte med fylkesutvalget.
Det foreslås at møtet med ordførere og rådmenn tas i august. Dato vil bli avklart senere.
Det foreslås følgende tema for møtet med ordførere og rådmenn i 2016:
- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP): ATP – hva nå?
- Skolestruktur og Nordens beste skole
- Planstrategi og større planer under arbeid
Oslo, 15.01.16
Tron Bamrud
Saksbehandler: Jan Ivar Bøe

