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Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten.
Møtet ble gjennomført som fjernmøte med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i
kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.
Det ble ikke reist spørsmål om representantens habilitet.
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PS 117/20 Skoleutvalg og skolemiljøutvalg i Viken
fylkeskommune
Fylkesrådets behandling av sak 117/2020 i møte den 25.05.2020:

Skoleutvalg og skolemiljøutvalg i Viken fylkeskommune
Fylkesrådets innstilling
1.

Organisering av skoleutvalg og skolemiljøutvalg ved de videregående skolene i
Viken fylkeskommune skjer etter følgende prinsipper:
a) Fylkesrådet oppnevner rektor som fylkeskommunens representant i
skoleutvalg.
b) Ekstern representasjon gjøres mulig ut fra den enkelte skoles behov,
eksempelvis skolehelsetjeneste eller andre som er direkte involvert i skolens
drift.
c) Skoleutvalg gis kun rådgivende myndighet.
d) Skoleutvalget er skolemiljøutvalg med elevene i flertall ved alle skolen.
e) Det gis ikke godtgjøring for medlemmer i skoleutvalg.
f) Fylkesrådet utarbeider retningslinjer for skolene om hvordan de skal
forvalte opplæringslovens bestemmelser om skoleutvalg.

2.

Fylkesrådet evaluerer skoleutvalgene våren 2022 og legger frem ny sak for
fylkestinget om mandat, organisering og representasjon.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling
Organisering av skoleutvalg og skolemiljøutvalg ved de videregående skolene i Viken
fylkeskommune skjer etter følgende prinsipper:
a)Fylkesrådet oppnevner rektor som fylkeskommunens representant i skoleutvalg.
b)Ekstern representasjon gjøres mulig ut fra den enkelte skoles behov, eksempelvis
skolehelsetjeneste eller andre som er direkte involvert i skolens drift.
1
c)Skoleutvalg gis kun rådgivende myndighet.
.
d)Skoleutvalget er skolemiljøutvalg med elevene i flertall ved alle skolen.
e)Det gis ikke godtgjøring for medlemmer i skoleutvalg.
f)Fylkesrådet utarbeider retningslinjer for skolene om hvordan de skal forvalte
opplæringslovens bestemmelser om skoleutvalg.
2 Fylkesrådet evaluerer skoleutvalgene våren 2022 og legger frem ny sak for fylkestinget om
. mandat, organisering og representasjon.

PS 118/20 Viken filmsenter AS - nye vedtekter og ny
aksjonæravtale
Fylkesrådets behandling av sak 118/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
Fylkesrådet godkjenner vedlagte nye vedtekter og ny aksjonæravtale for Viken filmsenter AS.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak:
Fylkesrådet godkjenner vedlagte nye vedtekter og ny aksjonæravtale for Viken filmsenter AS.

PS 119/20 Eierskapsmelding 2020
Fylkesrådets behandling av sak 119/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådets innstilling
Viken fylkeskommune vedtar prinsipper for eierstyring slik det fremgår av vedlagte eiermelding.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling
Viken fylkeskommune vedtar prinsipper for eierstyring slik det fremgår av vedlagte eiermelding.

PS 120/20 Sluttbehandling - Regional plan for Hardangervidda
2019-2035
Fylkesrådets behandling av sak 120/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
1.

Fylkestinget i Viken vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §8-4 Regional plan
for Hardangervidda 2019-2035 datert 31.10.19, slik Hardangerviddarådet anbefalte.

2.

Det forutsettes tilsvarende vedtak i de to andre fylkene.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
1 Fylkestinget i Viken vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §8-4 Regional plan for
. Hardangervidda 2019-2035 datert 31.10.19, slik Hardangerviddarådet anbefalte.
2
Det forutsettes tilsvarende vedtak i de to andre fylkene.
.

PS 121/20 Akershus KollektivTerminaler FKF - årsrapport med
årsregnskap 2019
Fylkesrådets behandling av sak 121/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
Styret i Akershus KollektivTerminaler FKF innstiller følgende i sak til fylkestinget:
Det fremlagte forslag til årsberetning og årsregnskap vedtas som årsberetning og årsregnskap
for 2019.
Årets resultat, regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr. 2.829.472 foreslås
disponert som følger:

Mindreforbruk knyttet til drift av Leiraveien bussanlegg, avsettes til fond for Leiraveien bussanlegg
Ubrukte midler avsatt til finansiering av innkjøp av kjørebaneløfter ved Leiraveien bussanlegg,
disponeres til inndekning av merforbruk i investeringsregnskapet til prosjekt "kjørebaneløfter"
Mindreforbruk knyttet til drift av Kjul bussanlegg, avsettes til fond for Kjul bussanlegg
Inndekning av merforbruk knyttet til investeringsprosjekt 93701 "Fendring Nesoddtangen"
Sum disponering årsresultat 2019

Beløp i kr
515 488
1 188 732
981 000
144 252
2 829 472

Restandel merforbruk investeringsprosjekter og innbetaling til pensjonskasse:
Merforbruk knyttet til prosjekt 93 701 "Fendring Nesoddtangen", finansieres ved bruk av disposisjonsfond
Innbetaling av kjernekapitalinnskudd til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, finansieres ved bruk
av disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

584 994
91 400
676 394

Prosjektregnskap 2019 og 2020 for sjåførfasiliteter sees i sammenheng for å sørge for
korrekt oppsett av finansieringen av tiltaket.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Det fremlagte forslag til årsberetning og årsregnskap vedtas som årsberetning og årsregnskap for
2019.
Årets resultat, regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr. 2.829.472 foreslås
disponert som følger:

Prosjektregnskap 2019 og 2020 for sjåførfasiliteter sees i sammenheng for å sørge for korrekt
oppsett av finansieringen av tiltaket.

PS 122/20 Viken pensjonskasse - nominasjon av
styremedlemmer
Fylkesrådets behandling av sak 122/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådsleders forslag til innstilling
Som styremedlemmer i Viken pensjonskasses innstilles for perioden 2020-2023:
Styremedlem: Jone Engh
Styremedlem: Sverre Myrli
Styremedlem: Hanne Lisa Matt
Styremedlem: Elisabeth Holvik
Varamedlem, fast møtende: Hans Jørgen Gade

Behandling:
Fylkesrådsleder Tonje Brenna anbefalte følgende endring av konklusjonen:
Morten Vollset var ikke foreslått gjenvalgt til styret som følge av den nære tilknytningen til
fylkesrådet. Da Vollset nå har meddelt at han slutter i stillingen som assisterende stabssjef faller
denne problemstillingen bort og han foreslås derfor gjenvalgt.
Det vises for øvrig til følgende komprimerte relevante personopplysninger om Vollset,
jf. omtalen i saken av øvrige kandidater:
Assisterende stabssjef for fylkesrådet i Viken og i ferd med å fullføre master (jurist) i
rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).
Heltidspolitiker 2011 til 2019 som gruppeleder i Akershus fylkesting og som medlem av
fellesnemda i nye Viken fylkeskommune. Styreerfaring i Akershus interkommunale og
fylkeskommunale pensjonskasse, Fjellinjen AS og AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap,
samt sittet i forstanderskapet i LillestrømBanken og generalforsamlingen i
Sparebankstiftelsen DnB.

Fylkesrådet vedtok enstemmig forslag til innstilling og fylkesrådslederens forslag.

Fylkesrådets innstilling:
Som styremedlemmer i Viken pensjonskasses innstilles for perioden 2020-2023:
Styremedlem: Jone Engh
Styremedlem: Sverre Myrli
Styremedlem: Hanne Lisa Matt
Styremedlem: Elisabeth Holvik
Varamedlem, fast møtende: Morten Vollset

PS 123/20 Tilskudd til destinasjonsselskaper i Viken saksfremlegg
Fylkesrådets behandling av sak 123/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak
Fylkesrådet godkjenner den nye ordningen Tilskudd til koronatiltak i reiselivet i Viken, med
følgende føringer:
- Aktuelle søkere er destinasjonsselskaper i Viken, samt næringsselskaper
og innovasjonsaktører som jobber på vegne av reiselivsbedriftene

-

Det kan søkes støtte til kritiske aktiviteter som næringen ikke får hjelp til på andre måter
eller gjennom andre midler
Det er ingen maksgrense på søknadsbeløp
Støtten tildeles bare til ikke-kommersiell aktivitet i henhold til statsstøtteregelverket
Det kan søkes om mer enn 50 % støttegrad

Øvrige føringer godkjennes som beskrevet i vedlagte forslag til utlysningstekst. Ordningen lyses
ut umiddelbart.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådens vedtak:
Fylkesrådet godkjenner den nye ordningen Tilskudd til koronatiltak i reiselivet i Viken, med
følgende føringer:
-Aktuelle søkere er destinasjonsselskaper i Viken, samt næringsselskaper
og innovasjonsaktører som jobber på vegne av reiselivsbedriftene
-Det kan søkes støtte til kritiske aktiviteter som næringen ikke får hjelp til på andre måter eller
gjennom andre midler
-Det er ingen maksgrense på søknadsbeløp
-Støtten tildeles bare til ikke-kommersiell aktivitet i henhold til statsstøtteregelverket
-Det kan søkes om mer enn 50 % støttegrad
Øvrige føringer godkjennes som beskrevet i vedlagte forslag til utlysningstekst. Ordningen lyses
ut umiddelbart.

PS 124/20 Bompengefinansiering av E16 Skaret - Høgkastet Hønefoss
Fylkesrådets behandling av sak 124/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
Fylkestinget fatter følgende vedtak ved behandlingen av Statens vegvesens faglige grunnlag for
delvis bompengefinansiering av E16 Skaret – Høgkastet – Hønefoss:
1. Utbyggingen av strekningen E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss delfinansieres med bompenger i henhold
til bompengeutredning fra Statens vegvesen av 19.05.2020

-

Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i en automatisk
bomstasjon på ny E16 mellom Skaret og Høgkastet.

-

Fv. 2848 stenges med en fysisk bom, og passering her vil kun bli mulig for innbyggerne på
Sollihøgda, samt for utrykningskjøretøy og buss i rute.

-

Det gjøres fartsregulerende tiltak på dagens E16 mellom Høgkastet og Hønefoss, slik at
denne strekningen blir mindre attraktiv. Det forutsettes at dette gjøres som en del av
FRE16 utbyggingen.

-

Kommunene/fylkeskommunen aksepterer en gjennomsnittlig bompengetakst på inntil
100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1.

-

Grunntaksten er foreløpig beregnet til 100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1.
a. Takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20 pst rabatt
a. Takstgruppe 2 betaler dobbelt takst av takstgruppe 1.
a. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.
a. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 % av ordinær
takst fratrukket brikkerabatt.
a. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt
a. Det legges til grunn fritak for betaling i samsvar med gjeldende takstretningslinjer

1. Gjennomsnittstaksten forutsettes regulert i takt med prisstigningen
1. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som det er lagt
til grunn i Statens vegvesen sin finansieringsanalyse, forutsettes det at gjennomsnittstaksten
ved oppstart av innkrevingen kan settes lavere enn denne som er beregnet. Endelig takst- og
rabattsystem vurderes på nytt i god tid før innkrevingen av bompenger starter. Endring i
gjennomsnittstakstene forutsetter tilslutning fra fylkeskommunen og lånegarantister.

1. Bompengeordningen legges inn som et prosjekt under Vegfinans AS.
1. Vegfinans E16 Sollihøgda AS skal gjennomføre finansiering av bompengeprosjektet gjennom
interne lån fra Vegfinans Viken AS, som eier alle aksjer i selskapet. Vegfinans Viken AS, et
heleid datterselskap av Vegfinans AS, skal stå for ekstern finansiering av prosjektet.

1. Viken fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for
Vegfinans Viken AS, begrenset oppad til 7.600 mill. kr for lån til finansiering av Vegfinans E16
Sollihøgda AS. I garantibeløpet er det tatt høyde for en indeksregulering på 700 mill. kr.
Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning
av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig 8.360
mill. kr.
Garantien omfatter også inngåtte sikringsavtaler tilknyttet prosjektets lånefinansiering. Viken
fylkeskommune garanterer samtidig ved selvskyldnerkausjon for Vegfinans E16 Sollihøgda AS
sin gjeld overfor Vegfinans Viken AS begrenset oppad til det samme beløp. Viken
fylkeskommune har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i prosjektselskapets rett
til å innkreve bompenger, med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra
Statens vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år.
Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien
gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden,
på inntil 30 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra
Statens vegvesen. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning i gjennomsnittstaksten
med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år.
Viken fylkeskommune sitt garantiansvar reduseres i takt med den faktiske nedbetaling av
Vegfinans Viken AS og prosjektselskapet Vegfinans E16 Sollihøgda AS sin gjeld.
Viken fylkeskommune innestår overfor Vegfinans Viken AS og prosjektselskapet Vegfinans
E16 Sollihøgda AS at dersom den avgitte garantien blir gjort helt eller delvis gjeldende, skal
fylkeskommunen verken opptre på en måte, eller utøve sine regressmuligheter slik at det
forekommer skjult eller åpen kryss-subsidiering mellom noen av selskapene finansiert av
Vegfinans Viken AS eller for midler som stammer fra slike prosjekter.
Garantiene gis under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets
godkjenning etter kommuneloven § 14-9 første ledd.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Fylkestinget fatter følgende vedtak ved behandlingen av Statens vegvesens faglige grunnlag for

delvis bompengefinansiering av E16 Skaret – Høgkastet – Hønefoss:
1.Utbyggingen av strekningen E16 Skaret-Høgkastet-Hønefoss delfinansieres med bompenger i
henhold til bompengeutredning fra Statens vegvesen av 19.05.2020
2.Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i en automatisk bomstasjon
på ny E16 mellom Skaret og Høgkastet.
3.Fv. 2848 stenges med en fysisk bom, og passering her vil kun bli mulig for innbyggerne på
Sollihøgda, samt for utrykningskjøretøy og buss i rute.
4.Det gjøres fartsregulerende tiltak på dagens E16 mellom Høgkastet og Hønefoss, slik at denne
strekningen blir mindre attraktiv. Det forutsettes at dette gjøres som en del av FRE16
utbyggingen.
5.Kommunene/fylkeskommunen aksepterer en gjennomsnittlig bompengetakst på inntil 100 kr
(2020-prisnivå) for takstgruppe 1.
6.Grunntaksten er foreløpig beregnet til 100 kr (2020-prisnivå) for takstgruppe 1.
a.Takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20 pst rabatt
b.Takstgruppe 2 betaler dobbelt takst av takstgruppe 1.
c.Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.
d.Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 % av ordinær takst
fratrukket brikkerabatt.
e.Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt
f.Det legges til grunn fritak for betaling i samsvar med gjeldende takstretningslinjer
7.Gjennomsnittstaksten forutsettes regulert i takt med prisstigningen
8.Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som det er lagt til
grunn i Statens vegvesen sin finansieringsanalyse, forutsettes det at gjennomsnittstaksten ved
oppstart av innkrevingen kan settes lavere enn denne som er beregnet. Endelig takst- og
rabattsystem vurderes på nytt i god tid før innkrevingen av bompenger starter. Endring i
gjennomsnittstakstene forutsetter tilslutning fra fylkeskommunen og lånegarantister.
9.Bompengeordningen legges inn som et prosjekt under Vegfinans AS.
10.Vegfinans E16 Sollihøgda AS skal gjennomføre finansiering av bompengeprosjektet gjennom
interne lån fra Vegfinans Viken AS, som eier alle aksjer i selskapet. Vegfinans Viken AS, et heleid
datterselskap av Vegfinans AS, skal stå for ekstern finansiering av prosjektet.
11.Viken fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for
Vegfinans Viken AS, begrenset oppad til 7.600 mill. kr for lån til finansiering av Vegfinans E16
Sollihøgda AS. I garantibeløpet er det tatt høyde for en indeksregulering på 700 mill. kr.
Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av
eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig 8.360 mill.
kr.
Garantien omfatter også inngåtte sikringsavtaler tilknyttet prosjektets lånefinansiering. Viken
fylkeskommune garanterer samtidig ved selvskyldnerkausjon for Vegfinans E16 Sollihøgda AS sin

gjeld overfor Vegfinans Viken AS begrenset oppad til det samme beløp. Viken fylkeskommune
har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i prosjektselskapets rett til å innkreve
bompenger, med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle
påløpte renter og omkostninger.
Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens
vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. Innkrevingsperioden kan i
særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf.
garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 30 år fra første
opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen. Garantistens
utlegg kan dekkes gjennom en økning i gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. og en forlengelse
av bompengeperioden med inntil 5 år.
Viken fylkeskommune sitt garantiansvar reduseres i takt med den faktiske nedbetaling av
Vegfinans Viken AS og prosjektselskapet Vegfinans E16 Sollihøgda AS sin gjeld.
Viken fylkeskommune innestår overfor Vegfinans Viken AS og prosjektselskapet Vegfinans E16
Sollihøgda AS at dersom den avgitte garantien blir gjort helt eller delvis gjeldende, skal
fylkeskommunen verken opptre på en måte, eller utøve sine regressmuligheter slik at det
forekommer skjult eller åpen kryss-subsidiering mellom noen av selskapene finansiert av
Vegfinans Viken AS eller for midler som stammer fra slike prosjekter.
Garantiene gis under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning
etter kommuneloven § 14-9 første ledd.

PS 126/20 Tillegg til sak årsrapport og regnskap 2019 - endring
vedtak
Fylkesrådets behandling av sak 126/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
Endring av vedtakspunkt 3 i saken (Akershus fylkeskommune)
3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på kr 194 750 063 disponeres slik:
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
+ 165 289 200
Inndekking av merforbruk
33 927 000
Sum gjenbevilgninger netto fra programområdene
= 131 362 200
Merforbruk som dekkes inn i 2021
750.000
Overføringer til investeringsregnskapet
+
5 500 000
Avsettes til disposisjonsfond
+
58 637 863
Sum regnskapsmessig overskudd Akershus fylkeskommune
= 194 750 063

Endring av vedtakspunkt 12
12. Overføring av gjenstående midler på bundet fond på kr 100 310 975 fordeles på rådsområder i
Viken fylkeskommune i henhold til tidligere vedtak i fellesnemnda. 82,8 mill. kr av disse
midlene avsettes på disposisjonsfond.

Endring av vedtakspunkt 19
19. Overskuddene i driftsregnskapene fra Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner på til
sammen kr 493 448 321 fordeles slik i Viken fylkeskommune:
Sum gjenbevilgninger netto fra tre fylkeskommuner
Merforbruk som dekkes inn i 2021
Avsetning til premieavvik pensjon
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsetning til disposisjonsfond
Sum regnskapsmessige overskudd i tre fylkeskommuner

=
+
+
+
=

276 714 080
750 000
61 397 809
5 500 000
150 586 432
493 448 321

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Endring av vedtakspunkt 3 i saken (Akershus fylkeskommune)
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på kr 194 750 063 disponeres
3. slik:
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto fra programområdene
Merforbruk som dekkes inn i 2021
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsettes til disposisjonsfond
Sum regnskapsmessig overskudd Akershus fylkeskommune

+ 165 289 200
- 33 927 000
= 131 362 200
- 750.000
+ 5 500 000
+ 58 637 863
= 194 750 063

Endring av vedtakspunkt 12
Overføring av gjenstående midler på bundet fond på kr 100 310 975 fordeles på
12. rådsområder i Viken fylkeskommune i henhold til tidligere vedtak i fellesnemnda. 82,8 mill.
kr av disse midlene avsettes på disposisjonsfond.
Endring av vedtakspunkt 19
19. Overskuddene i driftsregnskapene fra Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner på til

sammen kr 493 448 321 fordeles slik i Viken fylkeskommune:
Sum gjenbevilgninger netto fra tre fylkeskommuner
Merforbruk som dekkes inn i 2021
Avsetning til premieavvik pensjon
Overføringer til investeringsregnskapet
Avsetning til disposisjonsfond
Sum regnskapsmessige overskudd i tre fylkeskommuner

=
+
+
+
=

276 714 080
750 000
61 397 809
5 500 000
150 586 432
493 448 321

PS 143/20 Utvikling av Galleri Oslo eiendommen
Fylkesrådets behandling av sak 143/2020 i møte den 25.05.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
1.

Fylkestinget slutter seg til at Viken pensjonskasse overtar Viken fylkeskommunes
aksjer i Galleri Akershus AS og går inn som aksjonær i Galleri Oslo Utvikling AS.

2.

Det forutsettes at fylkeskommunen gis rett til å leie de seksjoner som Galleri
Akershus AS i dag disponerer for det tidsrom fylkeskommunen trenger dem.

3.

Det forutsettes at det i nye Galleri Oslo finnes gode løsninger for bussterminalen.

4.

Fylkesrådet gis fullmakt til å godkjenne overdragelsesavtalen mellom Viken
fylkeskommunale pensjonskasse og fylkeskommunen.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Fylkestinget slutter seg til at Viken pensjonskasse overtar Viken fylkeskommunes aksjer i
1
Galleri Akershus AS og går inn som aksjonær i Galleri Oslo Utvikling AS.
.
Det forutsettes at fylkeskommunen gis rett til å leie de seksjoner som Galleri Akershus AS i
2
dag disponerer for det tidsrom fylkeskommunen trenger dem.
.
3 Det forutsettes at det i nye Galleri Oslo finnes gode løsninger for bussterminalen.
.

Fylkesrådet gis fullmakt til å godkjenne overdragelsesavtalen mellom Viken fylkeskommunale
4
pensjonskasse og fylkeskommunen.
.

