SAK 14/65

Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 20152018
Arbeiderpartiets alternative forslag

1. Budsjett for 2015  2018 vedtas med slike rammer:
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Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar

Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht §6 i forskrift om
årsbudsjett.
2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For
sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av
bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget.
3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av
Stortingets behandling.
4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2015budsjettets låneramme
og til å godkjenne lånevilkårene.
5. Trekklimit i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2015 i hht. bankavtalen.
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6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avsette til og bruke av disposisjonsfond
(budsjettskjema 1B) i de tilfeller politiske vedtak om utbetalinger ikke blir
gjennomført i vedtaksåret.
7. Justert budsjettreglement (vedlegg) godkjennes: (dette må gjennomdrøftes i
gruppa både ordlyd og forståelse)  Fullmakter tidligere gitt
fylkesutvalg/hovedutvalg, gis også til styret i fylkeskommunale foretak  Fullmakter
tidligere gitt fylkesrådmannen, gis også til daglig leder i fylkeskommunale foretak
8. Hovedutvalget for utdanning skal ta stilling til rom og funksjonsprogram for
investeringsprosjekter før detaljprosjekt utarbeides. Fylkesrådmannen har ansvar
for at det foreligger en komplett saksutredning basert på fullført saksbehandling.
Fylkesrådmannen må i prosessen bruke Eiendomsforetakets kompetanse i
henhold til vedtatt rollefordeling mellom fylkresrådmannen og Eiendomsforetaket..
9. Hovedutvalgene for utdanning og samferdsel får fullmakt til å omdisponere PRI50
midlene som ble gitt i handlingsprogrammet 20142017. Fra 2015 forutsetter
fylkestinget at 3 mill kr omdisponeres fra “PRI50 utdannings prosjekter” til
delfinansiering av husleie for hallen i Schjongslunden. Hovedutvalget for
utdanningssektoren velger hvilke tiltak som må nedtrappes.
10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht
vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget
innenfor disse rammer.
11. Fylkestinget ønsker å sikre og styrke den politiske styringen, kunnskapen og
involveringen til tannhelsespørsmål. Som følge av dette oppløses
tannhelseforetaket og foretakets oppgaver og ansatte tilbakeføres som ordinær
avdeling i fylkeskommunen fra 01.01.2016.
12. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg og Numedal (§27
samarbeid) vedtas med 4,75 mill kr (inkl deflator). Fylkestinget forventer at
tjenesteomfanget til videregående opplæring skjer i samsvar med bevilgningens
størrelse. Tilsvarende for PPT og OT nedre Hallingdal IKS vedtas
fylkeskommunens andel med 2,51 mill kr (inkl deflator).
13. Budsjettrammen for Fagskolen Tinius Olsen vedtas med 24,86 mill kr (inkl deflator).
I dette inngår husleie i nytt bygg fra sommeren 2015 og 0,5 mill kr til flytteutgifter.
Fylkestinget forventer at styret for fagskolen prioriterer skolens tilbud innenfor
vedtatt budsjettramme. Hovedutvalget for utdanning vurderer eventuell styrking av
budsjettrammen for Fagskolen Tinius Olsen innenfor beløp avsatt til styrking av
utdanningssektoren.
14. Vedlagte forslag til husleieavtale mellom Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF
og fylkesrådmannen godkjennes. Størrelse på husleie godkjennes slik det
fremkommer av forslag til budsjett. Det forutsettes at intern husleie gir
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nullsumvirkning totalt på fylkeskommunens budsjett (inkl eiendomsforetaket). Evt
utilsiktede virkninger av husleieordningen (eks økonomi, ansvarsforhold mm) tas
opp til revidering i neste års handlingsprogram. Fordeling av driftsbudsjett mellom
utdanningssektoren og eindomsforetaket gjennomgås på nytt og kvalitetssikres
senere.
15. Handlingsprogrammets målkapittel, kapittel 5 justeres med følgende endringer og
tillegg:
● 5.1 punkt 2 endres til: Sørge for at yrkesfagelever får læreplass
● 5.1 punkt 6 endres til: Bedre vilkårene for lærlinger og lærlingebedriftene
for å
styrke fag og yrkesutdanningen
● 5.4 punkt 2 strykes
UTDANNING
16. Driftsrammene for utdanningsavdelingen styrkes slik i forhold til rådmannens
forslag, inkl. omdisponeringer karakterbasert inntak:
2015  kr 22 400 000,
2016  kr 21 900 000,
2017 kr 20 900 000,
2018  kr 19 700 000,
Følgende tiltak prioriteres:
● Styrking av fagnettverk på tvers av skolene
● Internasjonalseringstiltak
● Sommerskole i alle fylkets regioner
● Leksehjelptiltak, herunder etablering av digital leksehjelp
● Tiltak for å stimulere til lærlingeinntak
● Etter og videreutdanning av lærere
● Styrking av Fagskolen Tinius Olsen
● Øvrige prioriteringer i “Kunnskapsskolen Buskerud”
17. Investeringsrammene for utdanningsavdelingen og eiendomsforetakets
utdanningsformål styrkes slik i forhold til rådmannens forslag:
2015  kr 13 000 000,
2016  kr 13 000 000,
2017 kr 13 000 000,
2018  kr 253 000 000,
Følgende tiltak prioriteres innenfor styrket ramme:
● Særlig kostnadskrevende utstyr  yrkesfag (3 mill/år)
● HMS tiltak  generelt
● Kongsberg Videregående skole HMS tiltak og utviklingsplan
18. Investeringer i skolebygg og utvikling av Kongsberg Videregående skole.
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Følgende endringer og føringer innarbeides i investeringsstrategien for Buskerud
Fylkeskommune Eiendom KF og i fylkesrådmannens utviklingsarbeid
innen utdanningssektoren:.
A. I løpet av 2015 skal det iverksettes prosesser og stilles til rådighet midler til
tiltak som lukker eksisterende HMS avvik ved Kongsberg VGS og
forebygger nye avvik.
B. I løpet av 2015 skal det legges frem til behandling en strategisk
utviklingsplan vedrørende skolens lokaliteter på kort og lang sikt. Elever,
ansatte, deres organisasjoner, arbeidslivets parter, lokalt arbeids og
næringsliv, vertskommunen og aktuelle samarbeids og utviklingspartnere
trekkes med i planprosessene.
a. Forslaget om å etablere “undervisningstorget” med samlokalisering
av Kongsberg VGS og ny ungdomsskole legges bort og nye
samlokaliseringsmuligheter utforskes
.
b. Mulighetene for å etablere Kongsberg kan VGS som en pilotskole
med velfungerende alternativ organisasjons og driftsform der man
søker en tettest mulig integrering av den praktiske delen av de
yrkesrettede utdanningene inn mot bedrifter/
kompetansemiljøer/samarbeidspartnere skal utforskes. Også når det
gjelder lokaler for utdanningsprogrammer og utstyr
.
C. Buskerud fylkeskommune ved Buskerud Fylkeskommune Eiendom KF og
fylkesrådmannen skal ta i mot invitasjonen fra ordføreren i Kongsberg om å
gå sammen med kommunen og eventuelt andre utviklingsaktører for å finne
løsninger der det gjennom omregulering og omdisponering av
fylkeskommunale eiendommer og aktuelle kommunale eiendommer i
Kongsberg sentrum blir mulig å realisere praktiske og økonomisk sett
smarte løsninger for fremtidige skolebyggløsninger.
Det forutsettes løsninger som kan gi betydelige finansieringsbidrag til
skolebygginvesteringer og driftsmessig gode løsninger for nye skolebygg
for Kongsberg VGS. Om ønskelig etableres et felles utviklingsselskap til
formålet. For 2018 forutsettes investeringsbidrag på kr 75 000 000,.
19. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud og Vestfold legger til rette for
vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger i Buskerud, jf.
partnerskapsavtalen.
20. Det innføres snarest mulig nye forbedrede rutiner for skolenes valg av læremidler,
og der det er mulig innføres koordinert innkjøp av læremidler innenfor
rammeavtaler for anskaffelser slik at elevenes kostnader knyttet til kjøp av
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nødvendige læremidler/ utstyr til gjennomføring av utdanningen holdes så lavt som
mulig.
21. Buskerud fylkeskommune gjenninnfører nærskoleprinsippet fra og med skoleåret
2015 / 2016.
22. Fylkestinget ber fylkesrådmannen starte en prosess for å styrke og samordne det
faglige samarbeidet på tvers av fylkeskommunens virksomheter (skoler).
Hovedmålsettingen med slik styrking skal være å heve det faglige nivået og bli en
bedre samarbeidspartner for bransjer og arbeidslivsaktører. Det forutsettes at
yrkesopplæringsnemda og hovedutvalget for utdanning involveres i arbeidet og at
konklusjoner fremlegges til fylkestinget i forbindelse med revidering av
“Kunnskapsskolen Buskerud”.
23. I tett samarbeid med partene i arbeidslivet og samarbeidende fylker i
Østlandssamarbeidet søkes fagskoletilbudet styrket og utviklet.
24. Buskerud fylkeskommune søker staten om forsøk der fylkeskommunen overtar
midler og ansvar fra kommunene for å ivareta en helhetlig og faglig sterk
skolehelsetjeneste.
25. Fylkesrådmannen bes gjennomgå alle kontroll og rapporteringsrutiner for
lærerkorpset, med sikte på å tilrettelegge for forenklinger som reduserer
tidsbruken. Lærernes tid utenfor klasserommet skal i størst mulig grad reserveres
undervisningsforberedelser, veiledning og oppfølging av elever.
26. Fylkesrådmannen bes fremme sak om opprettelse av en egen pris for “årets
opplæringsinspirator” i Buskerud. Målsettingen med prisen skal være å hedre en
person som står for ekstraordinær innsats eller prestasjoner for å fremme
opplæring. Lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen og partene i arbeidslivet
inviteres til å bidra i utformingen av prisens statutter.
SAMFERDSEL
27. Driftsrammene for samferdselsavdelingen styrkes slik i forhold til rådmannens
forslag
2015  kr 53 500 000,
2016  kr 53 000 000,
2017 kr 53 500 000,
2018  kr 74 000 000,
Følgende tiltak prioriteres:
● Bedre rutetilbud
● Overgang til bestillingstransport i stedet for ordinære rutetilbud der det er
mest hensiktsmessig.
● Nytt pris og sonesystem i Buskerud. Lengre reiser blir billigere.
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● Betalingsløsninger for bussbillett med mobiltelefon/app og kortterminaler i
bussene.
● Kunder skal oppleve at kollektivtilbudet har god service og
kundebehandling.
● Bedre informasjon om kollektivtilbudet på viktige holdeplasser, via internett
og applikasjoner for smarttelefoner. Sanntidsinformasjon
● Etablering av kommisjonærnett som kan håndtere forhåndsbetaling.
28. Det settes av 2 millioner ekstra til investeringer på fylkesvegnettet for ekstra tiltak
for trafikksikkerhet.
29. Det forutsettes at det etableres funksjonelle betalingsordninger slik at reisende på
ruter med fylkeskommunal delfinansiering kan betale med kort, kontanter og
smarttelefoner. Inntil nye løsninger er på plass må det snarest komme på plass
ordninger slik at ingen passasjerer blir avvist grunnet manglende betalingsløsning.
.
30. Fylkestinget forutsetter at finansiering av felles pris og sonesystem med Ruter A/S
og NSB innenfor den geografiske rammen av Buskerudbyen og Ringeriksregionen
blir innarbeidet i nye samarbeidsavtaler med staten.
31. Det tas umiddelbart initiativ overfor Regjeringen for å få godkjent opprettelse av
eget utbyggingsselskap for bygging av Ringeriksbanen og ny E16, der det kan
hentes finansiering utenfor statsbudsjettet. jf. tidligere vedtak i fylkestinget i 2008
og 2009.
32. Fylkesrådmannen bes å belyse mulighetene for nødvendige utbedringer av
Austvoll bru, gjerne i spleiselag med staten som er avhengig av brua i forbindelse
med stenging av RV7 og i beredskapssammenheng
.
33. Oppgavene som i dag ivaretas av Brakar AS og selskapets ansatte overføres
fylkeskommunens ordinære organisasjon under fylkesrådmannens ledelse og
ansvarsområde senest fra 01.01.2016. Endringen gjøres for å sikre bedre politisk
kontroll og styring av kollektivtilbudet i Buskerud. Brakar AS avvikles.
34. For å sikre et bedre og rimeligere tilbud til passasjerene forberedes rutetilbudet på
strekningen Hønefoss  Hole  Sandvika  Oslo for konkurranseutsetting fra
01.01.2016. Nettbuss løyve på samme strekning kalles med dette tilbake.
35. Buskerud fylkeskommune forutsetter at kollektivtilbudet i Buskerud fylkeskommune
tilldeles følgende beløp til styrking av kollektivtilbudet fra tildelte belønningsmidler til
Buskerudbyen 2015  2017 + ny avtale fra 2018:
2015  kr 40 000 000,
2016  kr 40 000 000,
2017  kr 40 000 000,
2018  kr 60 000 000,
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UTVIKLING OG KULTUR
36. Driftsrammene for utviklingsavdelingen styrkes slik i forhold til rådmannens forslag:
2015  kr 11 000 000,
2016  kr 10 000 000,
2017 kr 10 000 000,
2018  kr 10 000 000,
Følgende tiltak prioriteres:
● Omstillingsmidler til omstillingskommunene
● Oppfølging av reiselivsplanen
● Distriktsregionale utviklingstiltak
● Næringsutvikling
● Kulturminnevern
● Den kulturelle spaserstokken
● Gjenninnføring av kulturkort for ungdom
● Gjenninføring av fylkeskunstner,
● Støtte til festivaler
● Støtte store idrettsarrangementer
● Støtte til Buskerud innvandrerråd
37. Det tas initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i
Vikersund sikres nødvendige midler til investering og drift gjennom statsbudsjettet.
38. Buskerud fylkeskommune gjeninnfører ordningen med fylkeskunstner. Sak
vedrørende ny fylkeskunstnerordning fremmes til politisk behandling første halvår
2015.
39. Buskerud fylkeskommune skal i løpet av 2015 komme ajour med
tilskuddsforpliktelser ovenfor Blaafarveværket i henhold til inngått avtale.
40. Det innarbeides fra og med 2015 et system for mer forutsigbarhet hos
fylkeskommunens etablerte samarbeidspartnere med store årlige arrangementer (
festivaler og sportsarrangementer) Det legges til grunn at treårige
samarbeidsavtaler med evalueringsklausul inngås med alle større
arrangører/samarbeidspartne.
41. Det avsettes kr 6 000 000, i investeringsbudsjettet 2015 for å dekke
fylkeskommunal andel Kongsberg Musikkteater i Krona på Kongsberg. Det
forutsettes inngått nødvendige avtaler mellom Fylkeskommunen og musikkteateret
vedrørende investeringen og fylkeskommunens(skolene) sin bruk av
musikkteateret.
VARDAR
42. Det forutsettes endret utbyttestrategi fra Vardar AS fra og med 2015.
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a) Utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS skal i sin helhet videreformidles
som utbytte til Buskerud fylkeskommune.
b) Av øvrig verdiskaping i Vardar AS konsernet videreføres en utbyttepolitikk
som tilsvarer 50 % av netto kontantstrøm.
43. Fylkesrådmannen bes igangsette omfattende og grundig gjennomgang av
fylkeskommunens eierskap i Vardar AS og fremtidige strategier for selskapet.
Fylkestinget ønsker å få vurdert mulighetene for økt avkastning på kapitalen som er
plassert i Vardar AS. Fylkesrådmannen bes engasjere ekstern konsulent for blant
annet å få vurdert følgende:
● Verdivurdering av selskapet. Det tas utgangspunkt i tidligere
verdivurderinger.
● Muligheter for endret organisering av eierskapet og utbyttestrategi,
herunder uttak av utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS og Uste Nes AS,
slik at direkte utbytte fra Vardar AS til fylkeskommunen kan økes
● Muligheter for verdirealisering av utenlandsengasjementet til Vardar AS
Oppdraget skal gjennomføres i full åpenhet med Vardar AS. Oppdraget
gjennomføres innenfor en ramme på 0,5 mill kr som finansieres av
driftsfond
44. Fylkestinget forutsetter at Vardar AS ikke eksponerer seg for ytterligere risikopreget
og kapitalkrevende satsing i utlandet og at selskapet fokuserer sterkere på sikrere
avkastning til eier.
.

ARBEIDSGIVERROLLE OG ADMINISTRASJON
45. Fylkesrådmannen bes styrke samhandlingen mellom administrasjonen og de
ansattes organisasjoner, med spesiell vekt på Hovedavtalens bestemmelser og
intensjoner om medvirkning og medbestemmelse.
46. Administrasjonsutvalget skal styrkes som arena for samhandling mellom politisk
ledelse og arbeidstakerorganisasjonene.
47. Alle fylkeskommunale organer og virksomheter, herunder fylkeskommunale
foretak, skal praktisere "meroffentlighet" som prinsipp.
48. Det utarbeides en egen tiltaksplan for Antikorrupsjonsarbeid i Buskerud
fylkeskommune.
49. Det utarbeides en egen tiltaksplan for å motvirke sosial dumping og innkjøp /
anskaffelser fra firmaer som ikke forholder seg til arbeidslivets spilleregler.
50. Det utarbeides en egen tiltaksplan for likestillingsarbeidet i Buskerud
fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune skal gå foran med et godt eksempel når
det gjelder inntak og oppfølging av lærlinger og praksiskandidater.
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