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Vedtekter for Akershus kollektivterminaler FKF

Akershus kollektivterminaler FKF - navneendring
Fylkesrådens innstilling til vedtak
I Vedtekter for Akershus kollektivterminaler FKF, fastsatt av Viken fylkesting 12. desember
2019 gjøres følgende endringer:
Tittelen skal lyde: Vedtekter for Viken kollektivterminaler FKF
Punkt 1 skal lyde: Foretakets navn er Viken kollektivterminaler FKF.

17.02.2020
Kristoffer Robin Haug
fylkesråd for kollektivtrafikk

Bakgrunn for saken
Fylkestinget i vedtok 12. desember 2019 å opprette det fylkeskommunale foretaket Akershus
kollektivterminaler FKF, som videreføring av foretak med samme navn fra Akershus
fylkeskommune. Det ble samtidig vedtatt å overføre ansatte og styre fra gammelt til nytt
foretak, og fastsatt vedtekter for foretaket.
I ettertid har det kommet fram at foretaksnavnet Akershus kollektivterminaler FKF ikke er i
tråd med foretaksnavneloven § 2-2, 13. ledd, som sier at foretaksnavn for kommunale og
fylkeskommunale foretak skal inneholde en angivelse av hvilken kommune eller
fylkeskommune foretaket er en del av.

En endring av navnet på foretaket innebærer en vedtektsendring. Fylkestinget har delegert
myndighet til å endre vedtekter i fylkeskommunale foretak til fylkesrådet gjennom Reglement
for delegering av myndighet fra fylkestinget i Viken og tildeling av innstillingsrett, vedtatt 17.
oktober 2019. Fylkesrådet har delegert denne myndigheten videre til ansvarlig fylkesråd for
det enkelte saksområde, i dette tilfellet fylkesråd for kollektivtrafikk, gjennom Reglement for
delegering av myndighet fra Viken fylkesråd, vedtatt 19. desember 2019.

Problemstillinger og alternative løsninger
På grunn av at foretaksnavnet er i strid med foretaksnavneloven får fylkeskommunen ikke
registrert foretaket i foretaksregisteret. Det har skapt noen praktiske problemer knyttet til
lønn og å føre korrekt tilknytning for de ansatte. Det er iverksatt midlertidige løsninger for å
sikre at de ansatte får utbetalt lønn, men dette bør likevel løses så snart som mulig.
Bakgrunnen for å videreføre foretaket med samme navn som tidligere var å signalisere at
foretaket skal ha det samme geografiske nedslagsfeltet som tidligere, altså tidligere Akershus
fylke, fram til en samlet vurdering av organisering av kollektivtrafikken i Viken er gjort.
Når dagens navn nå ikke kan videreføres er de mest nærliggende alternativene å endre
navnet til Akershus kollektivterminaler Viken FKF, Viken kollektivterminaler Akershus FKF eller
Viken kollektivterminaler FKF. De to første alternativet holder på presiseringen av det
geografiske ansvarsområdet, men framstår som litt oppstyltet. Det siste alternativet er
tydeligere og flyter bedre språklig, men kan gi inntrykk av at foretaket har hele Viken som
virkeområde.

Vurdering og konsekvenser
Da fylkestinget vedtok å videreføre foretaket i desember var det en del av diskusjonen om
ikke en navneendring kunne føre til større kostnader til omprofilering, dersom det blir vedtatt
å omgjøre organisasjonsformen som en del av den helhetlige vurderingen av organisering av
kollektivtrafikk i Viken. Foretaket ønsker selv navnet Viken kollektivterminaler FKF og
administrerende direktør har uttalt seg slik til forslaget om navneendring:
Det avstedkommer ingen kostnader å endre foretaksnavnet til et mer tidsmessig
korrekt navn. Foretaket tok 02.01.2020 med selvfølge i bruk den nye grafiske
profilen, og fronter Viken som tilhørighet i alle sammenhenger. Det oppleves litt lite
hensiktsmessig å skulle hete noe annet enn Viken når vi jobber i Viken. Akershus er
historie, og en videreføring av det navnet innbyr ikke til samskaping i Vikenfamilien
på samme måte som for eksempel Viken kollektivterminaler FKF ville gjøre.
Foretaket blir mer av en stesøster å regne ved å holde på Akershus. Vi vil gjerne
være fullt integrert i det nye sammenslåtte fylket på lik linje med alle andre. Navnet
kan endres uten at det medfører profileringskostnader i neste omgang også; vi har
så å si kun digital profilering.

Ved å bruke Akershus kollektivterminaler Viken FKF eller Viken kollektivterminaler Akershus
FKF som navn vil understreke at foretakets geografiske ansvarsområde foreløpig ikke endres,
og vil fortsette å være tidligere Akershus fylke. Dette gjenspeiles i punkt 3 i vedtektene.
Navnet Akershus betegner fortsatt et geografisk område og en valgkrets til Stortinget, selv om
det ikke lenger er navnet på et fylke. Det legges i dette alternativet vekt på at navnet både
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forklarer det geografiske ansvarsområdet til foretaket og hvilken fylkeskommune foretaket
hører til i.
Viken kollektivterminaler FKF som navn vil knytte foretaket tydelig til Viken fylkeskommune,
men ikke tydeliggjøre det geografiske ansvarsområdet til foretaket. Det er ikke tilsvarende
foretak i tidligere Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Et av de mulige alternativene til
framtidig organisering av kollektivinfrastrukturen kan være å ha et foretak for hele Viken. Et
annet mulig alternativ kan være å ha ulike foretak for ulike deler av Viken. Et tredje alternativ
er å velge en annen organisasjonsmodell enn foretak.
Avhengig av framtidig organisering kan det bli behov for å bytte navn på nytt senere.
Uttalelsen fra foretaket viser at en navneendring i tråd med nytt ansvarsområde ikke
medfører profileringskostnader.
Det foreslås at Akershus kollektivterminaler FKF bytter navn til Viken kollektivterminaler FKF.

Vedtakskompetanse
Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i Viken og tildeling av innstillingsrett
punkt 3.5.2: Fylkesrådet treffer beslutninger i saker hvor myndigheten ikke er tillagt andre
organer gjennom lovgivning eller delegeringsvedtak.
Opprettelse og nedleggelse av fylkeskommunalt foretak tilligger fylkestinget, jf. samme
reglement pkt. 3.1.2 bokstav o, mens øvrig myndighet etter kommuneloven kapittel 9 om
kommunale og fylkeskommunale foretak er delegert.
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