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Fakta om akersHUs

Areal Akershus fylke 4 917 km2 Befolkningsøkning 2010 - 2011 9 154 

Andel areal fastlands-Norge (%) 1,5 Personer med utenlandsk bakgrunn*) 70 383 

Folketall pr. 1.1.2011 545 653 Antall boliger ferdigstilt 2010 2 722 

Andel landets folketall (%) 11,2 Sysselsatte pr. 4. kvartal 2010 290 000 

Antall kommuner 22 Utpendlere 2009**) 111 408 

Arbeidsledige, gjennomsnitt for året 7 255 Innpendlere 2009**) 74 231 

Arbeidsledige, endring fra 2009 til 2010 981 Elever i videregående skoler (skoleåret 2010-11) 20 344 

Helt ledige i % av arbeidsstyrken, Akershus 2,2 Kollektivreiser (Ruter AS, båt og buss) 34,9 mill.

Helt ledige i % av arbeidsstyrken, hele landet 2,9 Biler gjennom bompengeringen pr. døgn, 2010 246 087 

Kilde: Statistisk sentralbyrå - statistikkbanken / Akershus fylkeskommune
*)  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
**) Forefinnes ikke tall for 2010 (pr. mars 2011)

akershus er et lite fylke i areal, men nest størst i folketall etter oslo. Fylket har lav arbeidsledighet  
og stor årlig befolkningsøkning. Ingen fylker har flere elever i videregående skoler enn akershus.

aKErsHUs FYLKEsKoMMUNEs  
VIsJoN, VErDIEr oG oVErorDNEDE MåL 

FylkeskommUnens overordnede mål
Vi arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, arbeide og besøke. Vi arbeider for økt verdiskapning  

og bærekraftig utvikling av   regionen. Vi skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få dette til. 

Vi skal levere effektive og gode tjenester.

FylkeskommUnens oppgaver
Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport,  

tannhelse tjeneste, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen 

og planleggingen i fylket, i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Fylkeskommunen har ansvar for 34 

videre gående skoler, 42 tannklinikker, kollektivtrafikk og 1 809 km fylkesveier. 

Fylkeskommunens visjon

ledende og levende

Fylkeskommunens verdier

proFesjonalitet 

respekt  

åpenHet



aKErsHUs FYLKEsKoMMUNE      KortVErsJoN aV årsrapport 2010

3

et styringsdokUment For Folkevalgte
Årsrapporten er først og fremst en tilbakemelding til de 

folke valgte om hvordan fylkeskommunens administrasjon  

og virksomheter har fulgt opp og gjennomført det politiske  

oppdraget i løpet av året. I tillegg gir vi i rapporten noen enkle 

 analyser og beskrivelser av framtidsutsiktene. Dette betyr  

at rapporten også er et viktig grunnlag for de folkevalgtes 

framtidige prioriteringer og styringsutfordringer.

Det er hyggelig å kunne melde tilbake følgende hoved

budskap: – Målene er innfridd og økonomien er god. 

Akershus fylkeskommune kan vise til nok et godt år hvor 

 tjenestene i all  hovedsak er levert i tråd med målene og  

med et solid økonomisk overskudd. Dette skaper trygghet  

og forutsig barhet for tjeneste tilbudet, og de folkevalgte  

har et større handlingsrom til å møte nye utfordringer.

inFormasjon til innbyggerne
Fylkeskommunen er en serviceorganisasjon og inn byg  gerne  

i Akershus har alle en «aksje» i fylkeskommunen. Vi er 

 bevisste på at vi forvalter fellesskapets verdier og legger 

 derfor også stor vekt på å leve opp til vårt felles verdigrunn lag 

om profesjonalitet, respekt og åpenhet i vårt møte med  

innbyggere og samarbeidspartnere. Vi er stolte av det 

vi  jobber med og vi setter vår ære i å gjøre en jobb som 

 Akershussamfunnet kan være fornøyd med. Dette  

dokumentet viser hva vi gir  tilbake til innbyggerne for 

 fylkeskommunens andel av  skattepengene. Vi legger derfor  

stor vekt på å utforme en  årsrapport som også kan gi 

 innbyggerne et innblikk i  fylkeskommunens tjenestetilbud  

og aktiviteter og til hvilken kvalitet og kostnad vi leverer.

en anerkjennelse av de ansattes innsats
Fylkeskommunen har et lag på nesten 5 000 medarbeidere, 

som hver dag legger ned en betydelig innsats i arbeidet med  

å videreutvikle Akershussamfunnet og levere gode tjenester  

til innbyggerne. Å se betydningen av sin egen rolle i en hektisk 

hverdag er ikke lett. Men når vi gjør opp status for lagets 

 resultater gjennom årsrapporten kan vi alle være stolte over  

å være med på dette laget. Vi har levert. Og vi er et godt lag!

FYLKEsråDMaNNENs 
FororD

Oslo, 31. mars 2011

Harald K. Horne

Fylkesrådmann



aKErsHUs FYLKEsKoMMUNE      KortVErsJoN aV årsrapport 2010

4

oVErsIKt oG NøKKELtaLL

ansatte i akersHUs FylkeskommUne pr 31.12.1) 

virksomheter
2008

personer           årsverk 
2009

personer           årsverk
2010

personer           årsverk
kjønnsfordeling 2010

ant. kvinner  ant. menn

sentraladministrasjonen 168 160,2 195 182,3 243 233,5 148 95

Bygg & Innkjøp 19 19,0 19 18,8 23 22,6 12 11

Fylkesrevisjonen 5 4,5 5 5,0 5 5,0 3 2

Lønn og regnskap 47 46,3 48 46,8 48 46,9 43 5

Fylkeskommunale skoler 4 014 3 444,7 4 084 3 585,8 4 036 3 553,0 2 295 1 741

    - hvorav pedagogisk personale 3 159 2 721,5 3 208 2 844,4 3 177 2 814,3 1 698 1 479

    - hvorav ikke-pedagogisk personale 855 723,2 876 741,4 859 738,7 597 262

Fagopplæringen2) 30 28,8 30 28,8 0 0,0 0 0

pedagogisk-psykologisk tjeneste/
oppfølgingstjeneste

60 57,8 64 61,1 74 71,4 59 15

tannhelsetjenesten 300 238,3 275 224,7 285 239,6 241 44

kultur.akershus 39 36,5 40 36,8 43 37,6 29 14

totalt 4 682 4 036,1 4 760 4 190,1 4 757 4 209,6 2 830 1 927

1)  årsverk er lik antall personer omregnet til hele stillinger. tabellen viser antall årsverk inkl. både fast ansatte og vikariater/engasjementer.   Lærlinger er ikke inkludert. 
Differansen mellom antall årsverk og antall personer har sammenheng med at ikke alle ansatte har full stilling. Hovedårsaken til deltidsarbeid er familiehensyn, 
overgang til delvis aFp, delvis uførepensjon m.m. Deltidsstillinger i skolen kommer også av at enkelte underviser i fag med lavt timeantall.

2)  Fagopplæringen er nedlagt som egen virksomhet i 2010. De ansatte er overført til sentraladministrasjonen (avdeling for videregående opplæring).

antallet årsverk har økt relativt moderat fra 2009 til 2010, med ca. 20. Det er økning innen sentraladministrasjonen som følge av forvaltnings-
reformen og innen tannhelse som følge av økt aktivitet. antallet lærere (pedagogisk personale) har gått ned, noe som skyldes at antallet elever  
har vært stabilt og at det er en vridning av aktiviteten med flere elever i studiespesialisering som krever færre årsverk.

Befolkningsveksten har i 2010 vært i overkant av 9 000 innbyggere. prosentvis er veksten også i 2010 høyere enn for landet totalt. Det er 
eldrebefolkningen (67-74 år) som øker relativt mest (6,1 prosent), mens det er i de yrkesaktive aldersgruppene (19-34 år og 35-66 år) det  
absolutt sett er flest nye innbyggere. Det er en relativt moderat vekst i antallet 16-18-åringer, som er den aldersgruppen som betyr mest  
for fylkeskommunens driftsutgifter.

beFolkning

aldersgruppe

befolkning fordelt på aldersgrupper
vekst

2010-2011

vekst
(%)1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 1.1.2010 1.1.2011

0 - 15 år 114 682 115 622 116 634 117 758 118 917 1 159 1,0 

16 - 18 år 21 275 21 996 22 427 22 546 22 775 229 1,0 

19 - 34 år 91 057 92 061 93 596 95 210 97 283 2 073 2,2 

35 - 66 år 223 895 229 327 234 627 239 059 242 693 3 634 1,5 

67 - 74 år 26 144 26 964 27 396 28 674 30 412 1 738 6,1 

over 75 år 32 124 32 597 32 945 33 252 33 573 321 1,0 

totalt akersHUs 509 177 518 567 527 625 536 499 545 653 9 154 1,7 

Hele landet 4 681 134 4 737 171 4 799 252 4 858 199 4 920 305 62 106 1,3 

Kilde: statistisk sentralbyrå
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Hovedtall Fra driFtsregnskapet 2010

driftsregnskap
(tall i mill. kr)

regnskap
2010

revidert
budsjett 2010

opprinnelig
budsjett 2010

budsjett-
avvik 2010

regnskap
2009

sum driftsinntekter -5 253,8 -4 900,9 -4 911,0 352,9 -4 676,7 

sum driftsutgifter 5 109,1 4 861,5 4 643,5 -247,6 4 834,6 

brUtto driFtsresUltat -144,7 -39,5 -267,5 105,2 157,9 

sum finansinntekter -327,9 -315,5 -306,3 12,4 -341,3 

sum finansutgifter 162,7 166,0 182,0 3,3 162,1 

Motpost avskrivninger -292,8 0,0 0,0 292,8 -205,7 

netto driFtsresUltat -602,8 -189,0 -391,8 413,8 -227,0 

sum bruk av avsetninger -283,2 -229,3 -33,2 53,9 -143,7 

sum avsetninger 555,1 418,3 425,0 -136,8 254,0 

regnskapsmessig  
mer-/mindreForbrUk

-330,9 0,0 0,0 330,9 -116,7 

regnskapsresUltat 2010 For programområdene

programområder - drift 
(tall i mill. kr) (netto)

regnskap
2010*)

revidert
budsjett 2010

opprinnelig
budsjett 2010

budsjett-
avvik 2010

regnskap
2009

realendr. i %
2009-2010 **)

sentrale styringsorganer 238,8 264,8 232,3 26,1 200,7 12,1 

Utdanning og kompetanse 2 752,6 2 847,0 2 797,9 94,4 2 740,6 -1,1 

Folkehelse, kultur og næring 121,9 160,1 139,9 38,2 115,7 2,0 

tannhelse 159,1 164,3 158,7 5,2 150,0 2,8 

samferdsel og miljø 880,9 916,0 910,1 35,1 743,6 14,7 

sUm programområder 4 153,2 4 352,2 4 238,9 199,0 3 950,6 2,8 

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd står for ca. 78 
prosent av fylkeskommunens driftsinntekter. øvrige inntekter, 
som i det alt vesentlige er øremerkede statstilskudd og 
mva-refusjon utgjør ca. 16 prosent av inntektene.

 

Det er relativt store budsjettavvik på flere av programområdene, i sum 199 mill. kr Dette skyldes i stor grad at det er prosjekter og tiltak som ikke 
er ferdig i 2010 og hvor aktiviteten videreføres i 2011. som følge av forvaltningsreformen, hvor fylkeskommunen har overtatt tidligere riksveier, er 
det relativt sett størst realendring i forbruket på sentrale styringsorganer og samferdsel. Utdanning og kompetanse har realnedgang i forbruket. 
Dette skyldes at elevtallet er stabilt, at flere elever har valgt studiespesialisering med lavere driftsutgifter enn yrkesfag og at det er prosjekter og 
tiltak som er iverksatt i 2010, men ikke fullført.

akershus fylkeskommune har i 2010 et positivt netto driftsresultat på 602,8 mill. kr. regnskapsmessig mindreforbruk utgjør 330,9 mill. kr. Det høye 
driftsresultatet skyldes i hovedsak innsparinger på programområdene, merinntekter fra skatt og rammetilskudd samt lavere overført egenkapital 
til finansiering av investeringer.

av fylkeskommunens driftsutgifter brukes nesten 2/3 på videre-
gående opplæring. samferdsel, dvs. kollektivtrafikk og fylkesveier, 
utgjør sammen med videregående opplæring ca. 88 prosent av 
fylkeskommunens driftsutgifter.

Folkehelse, kultur og næring 
2,9% 

Sentrale styringsorganer 
5,7% 

Utdanning og kompetanse 
66,3% 

Samferdsel og miljø
21,2%

Tannhelse 
3,8%

ANDEL NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ PROGRAMOMRÅDER I 2010

Rammetilskudd 
26,6% 

Utbytte AE 
5,2% 

Øvrige inntekter 
15,8% 

Kapitalinntekter 
0,7% 

Skatteinntekter 
51,7%

FYLKESKOMMUNENS INNTEKTER I 2010

 *)  Jf. tabell i økonomikapittel, avsnitt «regnskap for programområdene»
**) Ved beregning av realendring fra 2009 til 2010 er det brukt en lønns- og prisvekst på 3,25 prosent
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HENDELsEr I 2010

nytt verdigrunnlag
Ny visjon og et nytt verdigrunnlag for ansatte i Akershus 

 fylkeskommune vedtas i desember. Visjonen  «Ledende og 

levende» og verdiene «Profesjonalitet, respekt og åpenhet» 

utgjør en felles plattform for alle  ansatte og skal være med 

på å danne grunnlaget for en god og lærende organisasjon.

Handlingsprogrammer for oslopakke 3 og fylkesveier
Fylkestinget vedtar handlingsprogrammet for fylkesveier 

201013. Det skal i perioden brukes 1,3 milliarder kr til investe

ringer i fylkesveier, hvor nær halvparten er bompenger.  

I handlingsprogrammet for Oslopakke 3 vedtar fylkestinget 

at det tas opp lån på om lag 500 mill. kr, blant annet til  

Kolsåsbanen og andre større prosjekter. Samlet ramme  

i handlingsprogrammet er 19,3 milliarder kr i perioden.

nye biogassbusser i akershus
1. juli setter Ruter inn 14 nye biogassbusser i rutetrafikk. 

 Biogassbusser har betydelig mindre utslipp i nærmiljøet  

i forhold til de mest miljøvennlige dieseldrevne kjøretøyer.

jar stasjon åpnes
Jar stasjon på Kolsåsbanen åpnes i desember, som den første   

stasjonen på banen i Bærum og Akershus. Fylkesordfører   

Nils Aage  Jegstad og Bærums ordfører Odd Reinsfelt stod  

for  snor klippingen.

ny takst- og sonestruktur for kollektivtrafikken i oslo  
og akershus 
I desember presenteres en avtale mellom Ruter og NSB  

som legger grunnen for en betydelig forenkling av  takst  

og  sonestrukturen i Oslo og Akershus.

tobakksfripris til tannhelsetjenesten
Tannhelsetjenesten får tobakksfriprisen i mai for arbeidet  

med å redusere bruk av tobakk blant unge.

nye veiledningssentre i akershus
1. oktober starter nye veiledningssentre opp i Asker og  

Bærum og i Follo. Senteret på Romerike starter opp 1. januar 

2011.  Veiledningskontorene skal bidra til at andelen elever  

og  lærlinger som fullfører og består videregående  opplæring 

øker, og at flere elever, lærlinger og lærekandidater får en 

høyere kompetanseoppnåelse.

nybygg på bjørkelangen videregående skole
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad åpner i desember 

nybygget på  Bjørkelangen videregående skole. Nybygget  

består av nye  arbeidsplasser for lærerne, auditorium  

og vrimle  plass for elevene, samt elevrådskontor.

Flere gjennomfører videregående opplæring
Andelen som har avbrutt videregående opplæring går ned  

i 2010, fra 3,8 til 3,2 prosent. Andelen som fullfører og består  

har vært stabil i flere år. For skoleåret 200910 er andelen  

79,3 prosent.

likestillingsprisen 2010
Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, får i desember 

Like stillingsprisen for Akershus i 2010 for sin innsats  

for rekruttering av kvinner i landbruket.

55,6 millioner til idrett og friluftsliv
Akershus får 55,6 mill. kr til anlegg for idrett, friluftsliv og 

 fysisk aktivitet. Pengene kommer fra overskuddet til Norsk  

Tipping.

Farmandpris for årsrapport
Akershus fylkeskommune oppnår bronseplass i Farmand 

prisen for beste årsrapport i klassen for offentlige  virk som  heter. 

Fylkeskommunen og seks kommuner får full score for sin 

nettsatsing i 2010. Akershus fylkes kommune og Sørum 

 kommune var i tillegg blant de  nominerte til prisen   

«Årets kommunale nettsted».
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FylkesordFører

Nils aage Jegstad (H)

FylkesvaraordFører

Inge Hallgeir solli (V)

arbeiderpartiet
siri Hov Eggen, Vestby
rolf Lasse Lund, Lørenskog
siri Baastad, asker
åsmund Grøver aukrust, Bærum
tonje Brenna, Ullensaker
Jens petter Hagen, Frogn
tove steen, sørum
samad rah, skedsmo
anne Marie Lervik, skedsmo
ole-Erik Yrvin, Nittedal
tone Eli Moseid, Enebakk
Jørn Fraurud, Eidsvoll *)

Høyre
Nils aage Jegstad, Vestby
anette M. solli, Bærum
Hanne Mæland, Nannestad
Ivar Ueland, asker
Gunnar Melgaard, oppegård
Henrik asheim, Bærum
Bente stein Mathisen, asker
tove soldal, ski
terje Hegge, Bærum
steinar ørum, Ullensaker
Kirsti Birkeland, Frogn
Kari Drangsholt, Fet

Fremskrittspartiet
Vibeke Limi, Bærum
Finn terje tønnessen, Eidsvoll
Maria Hoff, skedsmo
Knut tønnes steenersen, ski
tom staahle, Ullensaker
arne-rune Gjelsvik, sørum
Knut Erik Dahl, Enebakk

Knut auke, asker
Liv Løberg, Vestby  
(uavhengig fra juli 2010)

sosialistisk venstreparti
Erlend Helle, Nes
Inger Johanne Nordberg, 
Nesodden

ruth solveig Birkeland, Eidsvoll

venstre
Inge Hallgeir solli, Nittedal
tor olav steine, Bærum
Lise Vistnes, ski
(representant for KrF fra mars 2011)

kristelig Folkeparti
Lars salvesen, Eidsvoll
åse røisland, oppegård

senterpartiet
Else Marie stuenæs,  
aurskog-Høland
tron Erik Hovind, Ullensaker

*) Fritatt fra 23.09.2011. torunn skottevik rykket inn som fast representant fra samme dato.

FYLKEstINGEts rEprEsENtaNtEr 2007-2011



aKErsHUs FYLKEsKoMMUNE      KortVErsJoN aV årsrapport 2010

8

siri Hov eggen (ap)
Vi skal sørge for at vi fortsatt har landets beste videregående opplæring, og vil spesielt satse på de 

 yrkesrettede utdanningene: vi kommer til å trenge mange nye hoder og hender både innenfor helse  

og omsorg og håndverksfag i årene som kommer. Det innebærer også at vi må sørge for at vi har 

 tilstrekkelig mange lærlingplasser. Frafallet i videregående skole er en stor kostnad for  samfunnet, 

men enda større for elevene som dropper ut. Her er det behov for tilrettelegging og politisk forståelse, 

men de konkrete løsningene må søkes lokalt, det er skolene som best kjenner sine egne elever.

nils aage jegstad (H), FylkesordFører
Hovedutfordringen i Akershus er å ligge i forkant av befolkningsveksten. Den videregående skolen skal 

bli bedre. Flere må gjennomføre videregående utdanning. Det er viktig at elevene har et reelt fritt skole

valg. Det vil være behov for å øke antall elevplasser i neste periode. Den nye Jessheim videregående skole 

blir et stort og viktig prosjekt i denne sammenheng. Vi må også fortsette arbeidet med rehabilitering  

av de gamle skolene.

Kollektivtransporten økte mer enn bilbruken i fjor, og vi vil legge til rette for enda mer bruk av kollektive 

transportmidler. Økt frekvens og framkommelighet for buss og bane, er viktig for å få dette til. 

inge Hallgeir solli (v), FylkesvaraordFører
Vi får sterk befolkningsvekst, men arealet er begrenset. Vi vil ta hensyn til jordvern, vern av strandsonen og 

marka ved å skape trivelige steder med urbane kvaliteter ved trafikknutepunkter. Trafikkøkningen som 

kommer må i sin helhet møtes med et bedre kollektivtilbud. I kommende periode må vi ha på plass 

en statlig finansiering av nye baner til Fornebu og Akershus universitetssykehus, og jernbaneutbyggingen 

er avhengig av at staten tar sin del. Bompengene fra Oslopakke 3 vil vi prioritere til gode miljøtiltak.

Satsing på ny fornybar energi skal bidra til å gjøre oss til et klimanøytralt fylke. I skolen vil vi spesielt  

gi lærerne et kompetanseløft, og frigjøre dem til å bruke tiden på elevene, mindre på rapportering. 

anette solli (H)
Jeg vil bruke neste periode til å gjøre det enklere å velge utslippsfrie kjøretøy. Mange må fortsatt  kjøre 

bil, og vi vil legge til rette med fyllesteder for hydrogenbiler og flere ladestasjoner for elbiler. Det bør  

bli et krav at drosjer som bruker kollektivfeltene er miljøvennlige. Nye busser som settes inn i trafikken, 

skal være hydrogendrevet.

Kollektivtilbudet må samtidig utvikles, med utbygging av baner og et godt takst og sonesystem. I 

skolen er vi mer opptatt av å utvikle innholdet enn å telle linjer og kurs. Det blir en viktig oppgave å tilby 

alternative løp for de elevene som føler at de egentlig er ferdig med skolegangen etter ungdomsskolen.

Et samferdselstilbud som møter den store befolkningsøkningen.  Et skole-

tilbud som passer for flere. Det er politisk ledelse og partienes gruppeledere 

enige om når vi spør dem hva de ser som de viktigste sakene i neste valg-

periode. Men de er ikke nødvendigvis enige om løsninger og prioriteringer.

øKt BEFoLKNING BLIr DEN størstE
UtForDrINGEN
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vibeke limi (Frp)
Vi i Fremskrittspartiet prioriterer samferdsel – hvordan skal innbyggerne i fremtiden forflytte seg 

innenfor Akershus? I satsingen på kollektivreiser må vi ikke glemme veiene, vi har et formidabelt 

etterslep, og vi er bekymret for sikkerheten. Kollektivtilbudet må dobles for å møte tilflyttingen,  

og vi må satse og planlegge nå! 

Den sittende regjeringen har vanskelig for å forstå at vi i fylket ikke sitter med midlene til å gjøre jobben 

vår på samferdselssiden. Som fylkespolitikere må vi øke trykket på regjeringen gjennom en mer aktiv 

lobbyvirksomhet. Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus er et eksempel på at regjeringen ikke tar 

inn over seg hvilke enorme utfordringer vi faktisk har. Når det er sagt: vi skal også fokusere på videre

gående skole, der reduksjonen av frafall, temaprofil og rekruttering til yrkesfag er viktige saker.

else marie stUenæs (sp)
Vi vil sørge for et bedre kollektivtilbud i hele Akershus. Folk skal kunne bo i utkantene og komme seg 

til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter med kollektivtransport. Det krever et bedre rutetilbud – flere 

avganger, reelle rutetabeller og utvidelse av bestillingstransport. Vi vil ruste opp veinettet, noe som 

kommer bussen og de som er avhengige av å kjøre bil tilgode.

I videregående skole er de største utfordringene mangel på lærlingplasser og at mange elever sliter 

med for mye teoriundervisning på yrkesfag. Vi har mulighet til å gjøre justeringer innenfor ramme

planen, for eksempel ved å være mer fleksible med tanke på hvor lang tid elevene bruker på å gjennom

føre skolegangen.

erlend Helle (sv)
Den største utfordringen for regionen vår er å sørge for et transportsystem som er både effektivt og 

klimavennlig. Vi må møte de kravene som framtidige generasjoner vil stille til de valgene vi gjør i dag. 

Skal vi redusere forurensningen fra trafikken, kommer vi ikke utenom en helt annen økonomisk 

prioritering: satsingen på kollektivtransport må nødvendigvis gå på bekostning av investeringene i 

nye veier. Som fylkespolitikere kan vi ikke bare rope på større bevilgninger fra staten, vi har et betydelig 

handlingsrom innenfor våre egne rammer.

lars salvesen, (krF) 
Hovedutfordringen er å møte befolkningsveksten. Kollektivtilbudet må rustes opp og de valg som vi 

tar i neste periode er avgjørende for fremtiden, hvis ikke blir resultatet at kollektivtrafikken forvitrer 

og vi ender med kø, kork og kaos i trafikken. Vi må både være utålmodige og langsiktige.

Elevene i videregående skole fortjener en god utdanning med dyktige lærere. Skolene må oppmuntres 

til å tenke nytt, utvikle flere spennende utdanningstilbud og markedsføre seg overfor elevene.

Akerhus er ikke et turistfylke i dag, men vi tror på en utvikling av reiselivet gjennom motorer som 

 Eidsvoll 1814, Oscarsborg Festning og Henie Onstad Kunstsenter. Det er for lite kjent hvilke opplevelser 

Akershus kan by på – og vi kan gjerne starte med å reise mer i eget fylke!
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•  Elevtallsveksten i Akershus flatet ut etter å ha steget 

 kraftig i mange år.

•  Andelen elever som har fullført og bestått har vært stabilt  

i flere år.

•  Andelen elever som har avbrutt videregående opplæring  

er redusert fra 3,8 til 3,2 prosent.

•  I arbeidet med å redusere frafallet og øke gjennomstrøm

mingen har fylkeskommunen innledet samarbeid med 

mange kommuner gjennom IKOmodellen (Identifisering, 

Kartlegging og Oppfølging). Dette handler om å finne 

 elever som står i fare for å ikke oppnå den kompetansen de 

har forutsetninger for. I 2010 har det vært et særlig fokus  

på å inkludere flere kommuner og skoler i dette  arbeidet.

•  Rådgivningstjenesten er profesjonalisert med etableringen 

av tre regionale veiledningssentre i Asker og Bærum, 

 Romerike og Follo. Etableringen av sentrene innebærer en 

samlokalisering av tidligere virksomheter, som pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten (OT), service

sentrene for voksenopplæring, karriereveiledningen og lese 

og skrivesenter. Formålet er å samle alle tjenester på ett 

sted, for å gi flest mulig ungdom og voksne høyest mulig 

kompetanseoppnåelse.

•  Det er satt i gang forsøk med miljøarbeider ved åtte videre

gående skoler. Erfaringene så langt er gode. Skolene rappor

terer om færre hendelser, bedre oversikt over skolemiljøet 

og at saker løses raskere. Forsøket skal evalueres i 2011.

•  I samarbeid med kommunene har fylkeskommunen 

 styrket skolehelsetjenesten ved de videregående skolene.  

Skolene rapporterer at elevene uttrykker stor tilfredshet 

med tilbudet. Fylkestinget vedtok i desember 2010 at den 

fylkekommunale støtten skal innføres som en fast ordning.

•  Rektorer får tilbud om etter og videreutdanning både ved 

Universitetet i Oslo og på BI. Seks skoleledere deltok på BIs 

masterprogram høsten 2010.

•  Lærere får tilbud om etterutdanning som betales dels  

av staten, dels av fylkeskommunen og dels av den enkelte 

 lærer. 380 lærere har gjennomført etterutdanning innen 

elevvurdering, klasseledelse og IKT.

•  Det er etablert 37 regionale fagnettverk som har til hensikt  

å spre den kompetansen enkeltlærere har eller tilegner seg.

•  Alle elever ved de videregående skolene i Akershus fylkes

kommune har siden 2009 disponert bærbar PC. Økt bruk  

av IKT i opplæringen gir også økt behov for kompetanse  

og  digitale læremidler og verktøy.

UtDaNNING oG KoMpEtaNsE

nøkkeltall Utdanning og kompetanse (5 sIstE sKoLEår) 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

antall elever i videregående skoler 19 111 19 617 19 886 20 145 20 344 

antall elevplasser i videregående skoler 20 301 21 231 21 422 21 519 21 611 

antall ledige plasser pr. 1.10. 1 215 1 632 1 553 1 374 1 267 

søkere med lovfestet rett tatt inn på sitt første ønske, alle trinn (%) 90,8 91,0 92,2 91,8 91,4

oppfyllingsgrad pr. 1.10 (%) 1) 94,0 92,3 92,7 93,6 94,1

Forholdet studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram på vg1 (%) 2) 53/47 52/48 53/47 53/47 55/45

Fullført og bestått videregående opplæring 3) 77,4 78,2 79,4 79,3

nøkkeltall Utdanning og kompetanse (5 sIstE KaLENDErår)

2006 2007 2008 2009 2010

antall nye lærekontrakter totalt for akershus-ungdom 1 293 1 258 1 234 1 156 1 164 

antall løpende kontrakter pr 31.12. 2 234 2 371 2 411 2 271 2 319 

antall fagprøver 1 236 1 316 1 484 1 563 1 576 

andel beståtte fagprøver (%) 91,3 91,4 93,7 93,2 92,4

Nye opplæringskontrakter, lærekandidater og praksisbrevlærlinger 32 47 57

Netto utgifter pr. elevplass (2010-kr) 103 300 104 300 105 000 107 100 105 700 

Netto utgifter pr. faktisk elev (2010-kr) 109 400 112 000 113 500 114 900 112 600 

andel av fast lønn til kompetanseutvikling (%) 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 

1) Beregningen gjelder oppfylling totalt, alle kurs inkludert.
2) Elever med tilrettelagt opplæring er ikke inkludert.
3) tall for 2010-11 foreligger ikke pr. april 2011
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•  Fylkeskommunen er aktiv med på å utvikle digitale lære

midler gjennom Norsk Digital Læremiddelarena (NDLA). 

Ved utgangen av 2010 hadde NDLA læremidler innenfor  

syv utdanningsprogrammer.

•  Fagopplæringen ble i 2010 avviklet som egen virksomhet  

og ble en del av Avdeling for videregående opplæring.

•  Det har vært en svak økning i antall lærlinger fra 2 271 til 

 2 319. 162 lærekontrakter ble hevet i 2010, mot 185 i 2009.

•  Etter flere år med bygging av nye skoler for å møte elevtalls

veksten, er fylkeskommunen nå opptatt av å rehabilitere og 

vedlikeholde eksisterende skoler.

Flere gjennomfører videregående opplæring
Fylkeskommunen har som mål å øke gjennomstrømmingen 

og redusere frafallet i de videregående skolene. Andelen av 

elevene som har fullført og bestått har vært stabil i flere år, 

men er litt redusert det siste året, fra 79,4 til 79,3 prosent. 

Samtidig fortsetter andelen som har avbrutt videregående 

opplæring å gå ned, fra 3,8 til 3,2 prosent. Figurene til høyre 

 viser dette. Det jobbes godt på mange felt for å oppnå disse 

 resultatene. Mange av tiltakene har en langsiktig karakter.

FULLFØRT OG BESTÅTT I VIDEREGÅENDE SKOLER
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•  Tannhelseresultatene for 5, 12 og 18åringer er forbedret 

for de tre indikatorkullene. Målsettingen for 2010 var et re

sultat på nivå med eller over gjennomsnittet for ØstNorge 

(Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland). Målet er nådd  

for 12 og 18åringer, mens resultatet for 5åringer fortsatt 

ligger noe under gjennomsnittet.

•  Andelen som har blitt undersøkt, fått behandling, eller 

 tilbud om oppfølging er økt for hver av de prioriterte grupper 

med forbehold for gruppen eldre og uføre i institusjon, der det 

mangler foreløpige KOSTRAtall. Mer enn hver fjerde inn

bygger er under tilsyn av tannhelsetjenesten.

•   Det er behandlet nær 5 600 flere pasienter i 2010 enn  

i 2009.

•  Tall fra KOSTRA viser at Akershus er det fylket som  

har  lavest driftsutgift regnet pr. pasient under tilsyn.

•  Det er satset på folkehelsearbeid. På de kommunale 

 opp læringssentrene er det tidligere gjennomført et 

 folkehelseprosjekt for innvandrere, som omhandler 

 tannhelse og kosthold. Arbeidet er videreført som  

ordinært folkehelse tiltak.

•  Brukerundersøkelse gjennomført i 2010 viser meget gode 

 resultater. Om lag 90 prosent av pasientene mener de får 

skånsom behandling. Samarbeidet mellom tannhelse

tjenesten og pleie og omsorgstjenesten viser også gode 

 resultater.

•  Ved utgangen av 2010 disponerte tannhelsetjenesten 42 

 klinikker, det samme som året før.

•  Akershus deltar i arbeidet med etablering av Tannhelse

tjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ). Senteret  

for Østlandet omfatter fylkene Østfold, Akershus, Oslo, 

 Hedmark og Oppland. Kompetansesenteret skal være 

 tannhelsetjenestens «sykehus» og skal behandle henviste 

pasienter, utdanne spesialister, forske, gi tilbud om etter

utdanning og veiledning.

taNNHELsE

*) Foreløpige tall 

nøkkeltall tannHelse - kvalitet

                                                          akershus øst-norge

2006 2007 2008 2009 2010 2010*)

5-åringer andel med kariesfrie tenner 78,2% 80,2% 80,1% 79,7% 80,8% 81,8%

12-åringer tenner med karieserfaring 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 

18-åringer tenner med karieserfaring 4,1 3,9 3,9 4,0 3,9 4,0 

nøkkeltall tannHelse - kapasitet

                                                             akershus øst-norge

gruppe personer under tilsyn (%)1) 2008 2009 2010 2008 2009 20102)

a Barn og ungdom 1-18 år 97,8 94,2 95,8 98,6 96,0 96,6 

B psykisk utviklingshemmede over 18 år 93,1 91,0 91,2 91,5 92,1 91,8 

C1 Eldre og uføre i institusjon3) 86,7 76,3            - 80,6 83,7             -

C2 personer i hjemmesykepleie 24,5 24,8 26,1 24,6 25,8 23,8 

D Ungdom 19-20 år 72,6 68,9 74,4 79,0 80,3 79,9 

1) personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging 
2) Foreløpige tall
3) Forefinnes ikke tall i Kostra for gruppe C1 i 2010
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•  Kollektivtrafikken i Akershus hadde en vekst på 5,8 prosent 

i 2010. Denne veksten i kollektivreiser er større enn veksten 

i biltrafikken, som lå på 1,5 prosent. På landsbasis økte 

 biltrafikken med 1,1 prosent.

•  Antall drepte i trafikken i fylket i 2010 var 18, som er  

en nedgang på 4 fra 2009. Foreløpige tall for antall skadde 

 gående og syklister viser 114 personer i 2010.

•  Ruter AS  felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken 

i Oslo og Akershus  fikk et positivt årsresultat på 2,9 mill. 

kr. Ruter har en kundetilfredshet i 2010 på 91 prosent.

•  Oslo og Akershus er kommet langt i å innføre det elektro

niske billetterings og betalingssystemet. I starten av 2011 

er 365 300 elektroniske reisekort i bruk.

•  Oslopakke 3  finansiering av drift og småinvesteringer: 

kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fikk tilført totalt 540 

mill. kr i 2009. Akershus sin andel av dette beløpet var 240 

mill. kr, men 122 mill. kr ble lånt ut til Oslo, slik at 118 mill. 

kr ble brukt i Akershus (via Ruter).

•  Oslopakke 3  finansiering av investeringer: 131 mill. kr pr. 

år brukes til investeringer i vei og kollektivtiltak i Akershus. 

Utbygging av Kolsåsbanen er det største investeringstiltaket 

i Akershus med rundt 1 329 mill. kr i 4årsperioden.

•  Kolsåsbanen: Bjørnsletta stasjon åpnet i august 2010. 

Jar stasjon ble åpnet for trafikk med både Tbane og trikk i 

 desember 2010. Reguleringsplan og konsekvensutredning for 

GjønnesHaslum ble vedtatt høsten 2010. 

•  Baneløsning til Fornebu: Ruter utreder løsninger for den 

fremtidige kollektivbetjeningen av Fornebu. Utredningen 

foreligger våren 2011.

•  Som en del av forvaltningsreformen fikk fylkeskommunen 

overført 681 km vei fra staten. Landets fylkeskommuner ble 

med dette den største veieieren i Norge.

•  Fylkesveier: det investeres hovedsakelig i trafikksikker

hetstiltak og gang og sykkelveier. Det ble åpnet 35,7 km 

gang og sykkelveier langs riks og fylkesveinettet.

•  49 prosent av Ruters busspark tilfredsstiller de strengeste 

kravene til utslipp av lokal luftforurensing. For å redusere 

CO
2
utslippet fra bussene kjører alle Ruters dieselbusser 

med minst 7 prosent biodiesel innblandet. Nytt av året er  

14 biogassbusser som trafikkerer Bærum og Oslo. Nesodden

sambandet betjenes av ferjer som benytter naturgass.

•  Nytt klima og miljøfond: Akershus fylkeskommune har 

etablert et klima og miljøfond på 32 mill. kr med formål  

å iverksette strakstiltak for å redusere klimagassutslipp.

•  Klima og energihandlingsplan for 20102014 er vedtatt  

av  fylkestinget.

nøkkeltall samFerdsel 

2006 2007 2008 2009 2010
endring i %
2009-2010

veitrafikk:

trafikkvekst i akershus (%) 1) 1,3 3,7 1,0 -1,3 1,5

trafikkvekst på landsbasis (%) 1,7 3,1 1,3 0,5 1,1

Biler gjennom bompengeringen pr. døgn 2) 254 230 260 897 256 729 244 310 246 087 0,7 

antall drepte i trafikken i akershus 16 13 15 22 18 -18,2 

antall skadde fotgjengere og syklister 3) 119 135 114 60 114 90,0 

Fylkesveier og riksveier

Fylkesveier (km) 4) 1 116 1 127 1 127 1 127 1 809 60,5 

kollektivtrafikk

antall kollektivreiser, målt som påstigninger (mill.) 51,5 52,5 54,0 59,0 62,4 5,8 

Millioner rutekilometer for bussruter 24,3 25,5 27,2 27,2 27,8 2,2 

Kollektivreiser pr. innbygger (buss og båt) 64 63 65 64 64 0,0 

akershus fylkeskommunes tilskudd til ruter i forhold 

til ruters totale inntekter (%) 5) 27,3 31,0 11,0 10,4 9,8 -5,8 

transport for funksjonshemmede

tilskudd tt-tjenesten (mill. kr) 33,9 36,2 41,5 39,7 42,3 6,5 

antall tt-brukere 11 710 12 061 12 818 12 268 13 207 7,7 

1) trafikkveksten er økningen i årsdøgnstrafikk, dvs. antall kjøretøy som gjennomsnittlig hvert døgn passerer tellepunkter i løpet av et år på riks- og fylkesveier.
2) tall for bomringen rundt oslo (foreløpige tall for 2010). I Bærum passerte i snitt 68 449 biler pr. døgn i 2010 (foreløpige tall).
3) Kilde: svrø. Endringen fra 2009 til 2010 skyldes bl.a. at politiet ikke hadde kapasitet til å registrere alle personskadeulykker i 2009.
4) Inkl. armer/ramper.
5) Endret selskapsstruktur fra 2008.      

saMFErDsEL oG MILJø
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•  Regionalt utviklingsarbeid skal sikre gode levekår, konkur

ransedyktig næringsliv og velfungerende infrastruktur  

og tjenestetilbud. Arbeidet skjer ved oppfølging av mål  

og  strategier i Akershus fylkesplan.

•  Regional planstrategi ble lagt ut til høring høsten 2010 og 

vedtas våren 2011. Den bygger på ny plan og bygningslov  

og har til hensikt å definere det regionale planbehovet for 

planperioden i samarbeid med kommuner, stat og andre 

organisasjoner.

•  For å møte styringsutfordringene i hovedstadsområdet for 

areal og transport, valgte regjeringen et pålagt plansamar

beid mellom Oslo og Akershus. Målet er å enes om et videre 

arbeid med en felles areal og transportplan for Oslo og 

Akershus. Høringsdokumentet vil bli lagt ut våren 2011.

•  Fylkeskommunen er aktiv medspiller for Osloregionen, 

Østlandssamarbeidet og kommunenes delregionale samar

beidsråd i videre utvikling av disse samarbeidsarenaene.

•  Frivillighetsmeldingen ble vedtatt høsten 2010. Det er 

 fordelt 55,6 mill. kr i spillemidler, og 4,2 mill. kr til lokale 

 kulturhus. Fra 2010 kom den nye folkehelseloven, som 

 definerte nye oppgaver for fylkeskommunen innen 

 folkehelsearbeidet: å skaffe oversikt over helsetilstanden  

i fylket, å utvikle sin pådriverrolle i partnerskapsarbeidet  

og fremme folkehelse i fylkeskommunens egen virksomhet.

•  I 2010 har en stor del av ressursene til innovasjon vært 

 konsentrert om prosjekter innenfor fornybar energi. Oslo

regionens klyngesamarbeid for fornybar energi (OREEC)  

er et hovedprosjekt innenfor dette området og omfatter et 

bredt partnerskap blant kunnskapsbedrifter og forsknings 

og utdanningsinstitusjoner. Fylkeskommunen deltar 

 gjennom regionale prosjekter, gjennom «Virkemidler  for 

 regional innovasjon» (VRI) og gjennom det internasjonale 

samarbeidsprosjektet «Fornybar energi i Midtre  

Skandinavia» (FEM).

•  Regionalt forskningsfond er etablert. Formålet med fondene 

er å styrke regional forskning og innovasjon. Fondene skal 

møte FoUbehov i fylkene ved å støtte FoUprosjekter initiert 

av private og/eller offentlige virksomheter. 

•  Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har etablert 

felles fondsregion som én av totalt syv fondsregioner i Norge.  

Det er utarbeidet en felles FoUstrategi for Oslo og 

 Akershus som grunnlag for fondets virksomhet.

•  Akershus fylkeskommunes næringsfond er innlemmet i 

det nyopprettede Akershus teknologifond med en samlet 

kapital på 65 mill. kr. Fylkeskommunen og Campus Kjeller 

gikk sammen om å opprette fondet som skal investere i 

vekstbedrifter i regionen med særlig fokus på kunnskaps

miljøene på Kjeller, Ås og Fornebu. 

•  Næringsmeldingen ble lagt fram i 2010. Hovedinnholdet  

er status og analyse av næringslivet i regionen, og en rede

gjørelse for innholdet i og organiseringen av det nærings

politiske arbeidet. Meldingen vil være et kunnskapsgrunnlag 

for det videre planarbeidet innenfor dette området. Dette 

vil skje innenfor rammene av regional planstrategi.

rEGIoNaL UtVIKLING
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•  Fylkestinget har vedtatt handlingsprogrammet til Kunstpoli

tisk plan for Akershus i 2010. Det har gitt mulighet for å gjen

nomføre flere nye tiltak innen produksjon og formidling av 

kunst og kultur.

•  Det er fortsatt stor og stabil aktivitet i Den kulturelle skole

sekken (Dks). Alle grunnskolene og de videregående skolene 

i fylket er nå med i ordningen.

•  Det har etter lang tids arbeid ikke lyktes å få til en avtale med 

Arne Ekelands arving og arbeidet ble avsluttet. Avsetning til 

etablering av et galleri og innkjøp av Arne Ekelands kunst  

på 14 mill. kr skal brukes til å finansiere andre kulturtiltak.

•  Arbeidet med realiseringen av et kombinert visningssted for 

Follo museums samling av østnorske trebåter/kystkulturmu

seum i Vollen i Asker, fortsatte i 2010. Byggestart februar 2011.

•  Arbeidet med etablering av Viken filmsenter AS gikk inn 

i sluttfasen i 2010 og etableres våren 2011 sammen med 

Buskerud, Vestfold og Østfold fylkeskommuner.

•  Fylkesbibliotekets utlån er økt til 210 000 i 2010, en økning 

på 8,5 prosent. Bibliotekets internettbaserte tjenester er 

 utviklet videre innenfor rammen av et felles nettsted 

Akershus.kulturnett.no.

•  Forsvarets Flysamling Gardermoen ble konsolidert med 

Akershusmuseet fra 2010, og Follo museum er konsolidert 

med virkning fra 2011. Det arbeides nå med innfusjone

ring også av Norsk Landbruksmuseum fra 2012. Arbeidet 

med konsolideringen har medført at statens bidrag til 

 museene i fylket har økt fra 9,7 mill. kr i 2007 til 14,9 mill. kr  

i 2010.

KULtUr

nøkkeltall kUltUr

2006 2007 2008 2009 2010

Utlån fylkesbiblioteket 165 000 173 000 192 103 193 600 210 000 *)

Endring i utlån fylkesbiblioteket (%) 0,4 4,8 11,0 0,8 8,5 

Deltakere ungdommens kulturmønstring 2 989 3 097 4 177 3 457 3 078 

kulturtiltak i institusjoner

Konserter 231 260 246 252 450 

teaterforestillinger 20 10 22 25 6 

Utstillinger 60 60 73 79 224 

*) 110 000 fra bokbuss

2006 2007 2008 2009 2010

grunnskole videregående
skole

grunnskole videregående
skole

tiltak innenfor den kulturelle skolesekken

skolekonserter:

produksjoner 28 28 27 28 6 28 34 

Konserter 840 849 891 898 43 689 732 

publikum 142 600 145 600 146 540 147 400 11 700 148 000 159 700 

pilotgalleri:

antall utstillingsdager 1 152 1 169 1 038 750 84 476 26 

antall produksjoner 33 31 30 23 8 21 6 

antall deltakende barn 50 000 51 000 49 300 36 400 3 215 35 300 2 168 

akershus teater:

Forestillinger 517 505 378 351 20 306 326 

publikum 58 600 61 400 59 482 56 756 2 965 32 104 35 069 

Film:

arrangementer 178 177 169 190 41 380 421 

publikum 6 600 9 500 11 001 11 530 4 695 13 697 18 392 

Kulturarv:

arrangementer 174 134 272 289 0 461 461 

publikum 8 200 7 300 8 587 12 580 0 13 790 13 790 

Litteratur:

arrangementer 194 264 297 314 6 384 390 

publikum 10 600 13 400 14 653 19 820 950 16 927 17 877 

*) Fra skoleåret 2009-10 er det også tiltak innenfor Den kulturelle skolesekken på videregående skole    
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•  Ny visjon og et nytt verdigrunnlag for ansatte i Akershus 

fylkeskommune er vedtatt.

•  En medarbeiderundersøkelse for alle ansatte ble for første 

gang gjennomført. Resultatene viser at svært mange opp

lever fylkeskommunen som en attraktiv arbeidsplass. Samtidig 

gir tilbakemeldingene et godt grunnlag for å prioritere for

bedringer.

•  Introduksjonsprogram for nye toppledere og virksomhets

ledere er utviklet og iverksatt.

•  En overordnet strategi for kompetanseutvikling er ferdigstilt.

•  Arbeidet med å utvikle en livsfasepolitikk er snart sluttført.

•  Helsefremmende arbeidsplasser er et satsingsområde. 

 Sykefraværet for 2010 var på 5,7 prosent, som er en bedring 

fra 2009 da sykefraværet lå på 7,7 prosent. 

•  Andelen kvinnelige toppledere er stabil og ligger på noe 

over 40 prosent. Kvinners gjennomsnittslønn har nærmet 

seg menns gjennomsnittlønn hvert eneste år de siste 56 

årene. Forskjellene i gjennomsnittslønn gjenspeiler i 

hoved sak at det er klart flere kvinner i yrkeskategorier  

med  lavere lønnsinnplassering.

•  Første versjon av felles strategi for informasjonssikkerhet 

og håndbok for informasjonssikkerhet er ferdigstilt.

•  Ny overordnet kommunikasjonsstrategi er utarbeidet  

og vedtatt.

•  Fylkeskommunens nettsider ble prisbelønnet for god 

 tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold.

•  Ordningen med overføring av fylkestingsmøtene på 

 webTV videreføres.

•  Arbeidet med fylkeskommunens deltakelse og synlighet  

på Facebook og Twitter er startet opp.

FELLEsoMråDEr oG  
sENtraLt stYrINGsNIVå

gjennomsnittslønn

2006 2007 2008 2009 2010

Gjennomsnittslønn menn 377 000 391 400 417 400 432 599 453 166

Gjennomsnittslønn kvinner 351 400 366 700 393 600 411 121 430 786

Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn 93,2 93,7 94,3 95,0 95,1

kjønnsFordeling i Ulike lønnskategorier

kvinner menn totalt
prosent av

alle kvinner
prosent av
alle menn

prosent
 av alle

< 299.999 55 30 85 1,9 1,6 1,8

300.000 - 399.999 936 371 1 307 33,1 19,3 27,5

400.000 - 499.999 1 245 988 2 233 44,0 51,3 46,9

500.000 - 599.999 540 463 1 003 19,1 24,0 21,1

600.000 > 54 75 129 1,9 3,9 2,7

totalt 2 830 1 927 4 757 100,0 100,0 100,0

lederstillinger i 2010

kvinner menn totalt
prosent 
kvinner

prosent
menn

Virksomhetsledere inkl. rektorer og ledere i sentraladministrasjonen 27 35 62 43,5 56,5

assisterende rektorer og mellomledere i skolene 107 100 207 51,7 48,3
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•  Fylkeskommunen har et positivt netto driftsresultat på 

602,8 mill. kr i 2010, som er 11,5 prosent av driftsinntektene. 

Etter vedtatte og pliktige avsetninger til bl.a. finansiering 

av investeringer og fond, blir det regnskapsmessige over

skuddet på 330,9 mill. kr.

•  Det er besparelser i forhold til budsjett på alle program

områdene på i alt 199 mill. kr, dvs. 4,6 prosent av driftsutgift

ene. Stor deler av besparelsene er knyttet til prosjekter og 

tiltak som ikke er fullført i 2010, men som videreføres i 2011. 

 Besparelsene kan dermed ikke uten videre omdisponeres 

til andre formål.

•  Det er investert 654 mill. kr i anleggsmidler i 2010. Dette er 

115 mill. kr mer enn i 2009. Investeringene innen utdanning  

er 61 mill. kr lavere, mens investeringene i fylkesveier er  

156 mill. kr høyere enn i 2009. Det er en udisponert mer

inntekt fra salg av eiendom i 2010 på 12,8 mill. kr.

•  Fylkeskommunen har udisponerte midler på disposisjons

fond pr 31.12.2010 på 101 mill. kr, på pensjonspremiefond 

39,8 mill. kr og på investeringsfond 14 mill. kr.

•  Fylkeskommunens lånegjeld er på 2 011 mill. kr pr 

31.12.2010. Dette er en økning på 210 mill. kr i 2010. Gjennom

snittlig rente i låneporteføljen er 3,5 prosent. I 2010 har fylke s

kommunen 50 prosent lånefinansiering av  investeringene. 

Lånegjelden er fortsatt lav sett i forhold til driftsinntektene.

Se kapitlet «Oversikt og nøkkeltall» for tabeller med hovedtall 

fra driftsregnskapet 2010 og regnskapsresultat 2010 for 

 programområdene.

brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finans

poster. Korrigert for avskrivninger er brutto driftsresultat  

i 2010 på ca. 437 mill. kr, mens det i 2009 var på ca. 48 mill. kr.

Overskuddet på den løpende driften i 2010 skyldes at real

veksten i driftsinntekter er på 7,4 prosent, mens realveksten  

i driftsutgifter er 0,8 prosent (jf. figuren øverst). Det er mer

inntekter i forhold til budsjett på ca. 42 mill. kr, mens det er 

mindreforbruk på programområdene med samlet ca. 199 mill. kr.

netto driftsresultat
Det viktigste målet for økonomisk balanse, netto driftsresultat, 

viser hva fylkeskommunen har disponibelt når driftsutgifter 

og netto finansresultat (finansutgifter minus inntekter) 

trekkes fra driftsinntektene. Netto driftsresultatet må være 

stort nok til å dekke nødvendig egenfinansiering av nye  

investeringer, fondsavsetning og eventuelt underskudd fra 

tidligere år. Et netto driftsresultat på 3 prosent av driftsinn

tekter brukes som et mål på en kommuneøkonomi i finansiell 

balanse.

øKoNoMI

REALVEKST I DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER
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*) Investeringer i bygninger, anlegg og utstyr er 633,3 mill. kr i 2010 (94,4 mill. kr mer   
enn i 2009). Prosentandel: utdanning 56,6%, folkehelse, kultur og næring 2,2%, 
samferdsel 39,7%, andre 1,5%.    
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LANGSIKTIG GJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
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*)  Brutto rente- og avdragsbelastning = brutto rente- og avdragsutgifter i prosent av totale 
driftsinntekter (nederste linje i figur). Netto finansinntekter = finansinntekter inkl. utbytte  
fra akershus Energi (aE) fratrukket finansutgifter i prosent av totale driftsinntekter  
(øverste linje i figur). 
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Akershus fylkeskommune har i 2010 et netto drifts

resultat på ca. 603 mill. kr, som er 11,5 prosent av 

driftsinntektene. Gjennomsnittlig resultatgrad for 

fylkeskommunene ligger i 2010 på 8,7 prosent. Korri

gert for bundne fondsmidler (fordi eksterne bundne 

midler «blåser opp» netto driftsresultatet, men kor

rigeres ved avsetning til fond) og premieavvik, ligger 

netto driftsresultatet på 453 mill. kr, dvs. 8,6 prosent 

av driftsinntektene (se figur i midten, forrige side).

netto driftsresultat i kostra
KOSTRAtall viser at Akershus har et høyere drifts

resultat enn landsgjennomsnittet og alle de andre 

fylkeskommunene på Østlandet (11,5 prosent) (se 

 figur, nederst, forrige side). Landsgjennomsnittet 

ligger på 8,3 prosent.

brutto og netto rente- og avdragsbelastning

Andelen av driftsinntektene som går til å dekke 

 rente og avdragsutgiftene har ligget på vel 3 prosent  

i hele perioden 20062010. Gjennomsnittet for fylkes

kommunene er på 4  prosent i 2010. Gjennomsnittet 

for flytende rente de 5 siste år er vel 4 prosent. De to 

siste årene har vært en periode med lave markeds

renter, som (i tillegg til etterslep for investerings

utgifter og låneopptak) har bidratt til at rentebelast

ningen ikke er høyere.

Høy investeringsaktivitet
Investeringsregnskapet er gjort opp med en udispo

nert merinntekt på 12,8 mill. kr. Dette skyldes ikke

budsjettert salg av eiendommer i 2010.

Figuren i midten viser investeringene i Akershus 

fylkeskommune de siste fem år, og hvordan disse 

fordeler seg pr. formål.

langsiktig gjeld
Fylkeskommunens langsiktige lånegjeld (ekskl. 

pensjons forpliktelser) økte med 210 mill. kr til vel  

2 milliarder kr i 2010.

Langsiktig lånegjeld sett i forhold til driftsinntekter 

ligger på samme nivå som i 2009  38 prosent, som er 

lavere enn landsgjennomsnittet på 54 prosent. Låne

gjeld i forhold til driftsinntektene er et interessant 

nøkkeltall, fordi det viser  fylkeskommunens evne  

til å «bære» gjeld. Nøkkeltallet for egenfinansiering 

av investeringer viser en positiv utvikling i 2010 på 

grunn av oppskrivingen av eiendomsverdier.

Figuren nederst hentet fra KOSTRA viser langsiktig 

gjeld inkl. pensjonsforpliktelser i forhold til drifts

inntektene for  fylkeskommunene på Østlandet og 

landsgjennomsnittet.

Akershus ligger under landsgjennomsnittet når det 

gjelder prosent langsiktig gjeld i forhold til brutto 

driftsinntekter, og lavere enn de fleste andre av fylkes

kommunene i Østlandssamarbeidet.
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poLItIsK oG aDMINIstratIV orGaNIsErING

Eierskap i selskaper: 
akershus Energi as (100 prosent), ruter as 
(40 prosent), Vaterland as (80 prosent), 
 samt deleierskap i andre selskaper.

Fylkesutvalget Hovedutvalg for  
utdanning og kompetanse

Hovedutvalg for  
samferdsel

Hovedutvalg for kultur, 
frivillighet og folkehelse

Hovedutvalg for miljø  
og næring

(fra mars 2011)

Yrkesopplæringsnemda

Klagenemda

administrasjons-
utvalget

Eldrerådet

rådet for mennesker  
med nedsatt  
funksjonsevne

Kontrollutvalg- 
sekretariatet

Fylkesrevisjonenombud for elever og lærlinger

Fylkestinget Kontrollutvalget

aFK 
Eiendom 
FKF
(fra 1.1.2011) 

akershus 
kollektiv-
terminaler 
(aKt)

• Videregående skoler
• Veiledningssentre
• Folkehøgskoler 
• skoler ved institusjoner

• tannhelsetjenesten
• kultur.akershus
• Lønn og regnskap

VIrKsoMHEtEr

sENtraLaDMINIstrasJoNEN

Fylkesrådmannen

Fylkesdirektør
avdeling for plan, 
næring og miljø 

• seksjon plan
•  sekjson næring  

og miljø

Fylkesdirektør
avdeling for  
samferdsel og  
transport

• seksjon samferdsel
•  transport enheten

Fylkesdirektør
avdeling for kultur, 
frivillighet og folke-
helse

•  seksjon kultur, folke-
helse og frivillighet

•  seksjon kulturminn-
evern

   - Feltenheten

Fylkesdirektør
administrasjons-
avdelingen

• analysestab
• Juridisk stab

•  It og service
• Hr 
• økonomi
• Innkjøp

Kommunikasjonsdirektør

Fylkesdirektør
avdeling for 
 videregående  
opplæring

•  skolebyggteam
•  Virksomhetsteam
•  pedagogisk team
• Inntaksteam
• Fagopplæring
 

politiske organer administrative organer Virksomheter/foretak

Kartet viser ny organisering i sentraladministrasjonen fra 1.5.2011.
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