Fylkesrådet for funksjonshemmedes behandling:
Økonomidirektør Hans Jørgen Gade møtte og orienterte om saken.
Følgende tilleggsforslag ble framsatt:
Nytt punkt 8:
Ruteheftet bør gjøres tilgjengelig i trykt format for de som ønsker det.
Nytt punkt 9:
Fylkesrådet for funksjonshemmede ber om at det vurderes å beholde lydavisen med tanke på
eventuelle behov. Dersom ordningen legges ned, bør brukere veiledes til andre alternative
tilbud.
Nytt punkt 10:
Ruteopplysningsnummeret (177) bør gjøres bedre kjent, spesielt med tanke på endrede
ruteopplysningskanaler. Det bør også vurderes å gjøre tjenesten gratis.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
De fremlagte tilleggsforslagene til nytt punkt 8, 9 og 10 ble enstemmig vedtatt.

Fylkesrådet for funksjonshemmedes uttalelse 17.11.2014:
1.

Fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT – 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra
rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste 465.0
revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste 465.1 Sekretariat for kontrollutvalget. Disse
netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av
fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den
tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på
tre år eller mer og anskaffelsespris på kr 100 000 eller mer.

2.

Fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av
budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT – 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget).

3.

Fylkesrådmannens forslag til årets låneopptak for 2015 på kr 43,9 mill vedtas.

4.

Fylkesrådmannens forslag til grunnleggende prinsipper og føringer for 2015 vedtas slik de
fremgår av dokumentet.

5.

Fylkesrådmannens forslag til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2015 vedtas slik de
fremgår under kapittel 7.

6.

Fylkesrådmannen gis fullmakter til å
 omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av
rammeområdene
 å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene:
1. funksjon 420 Administrasjon – sentraladministrasjon – kr 132,2 mill eks.
avskrivninger
2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 16,6 mill

3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,8 mill eks.
avskrivninger
4. funksjon 480.3 Omstillingskostnader - kr 7,9 mill
5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen 510 – 562 for å etterleve
regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr
1 446,1 mill eks. avskrivninger

7.
8.
9.



benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill



selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning
av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker.

For øvrig vises til ”Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett”.

Ruteheftet bør gjøres tilgjengelig i trykt format for de som ønsker det.
Fylkesrådet for funksjonshemmede ber om at det vurderes å beholde lydavisen med
tanke på eventuelle behov. Dersom ordningen legges ned, bør brukere veiledes til andre
alternative tilbud.
10. Ruteopplysningsnummeret (177) bør gjøres bedre kjent, spesielt med tanke på endrede
ruteopplysningskanaler. Det bør også vurderes å gjøre tjenesten gratis.

