Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesting 09.02.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Galleriet
Fylkestingssalen
09.02.2015
11:00 – 15:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen (til kl. 14:30)
Nestleder
Bente Stein Mathisen
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Gunnar Melgaard
Medlem
Terje Hegge
Medlem
Synnøve Kongsrud
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Trine-Lise Østlund Blime
Medlem
Dag Solbakken
Medlem
Øyvind Rideng
Medlem
Vegard Ellingsen
Medlem
Karin Adolfsen
Medlem
Kåre Sagård
Medlem
Jane Aambakk
Medlem
Sissel Haukland
Medlem
Siri Hov Eggen
Medlem
Rolf Lasse Lund
Medlem
Siri Baastad
Medlem
Tonje Brenna (fra kl. 14:00)
Medlem
Kjell Maartmann-Moe
Medlem
Marija Tomac
Medlem
Jens Petter Hagen
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Tove Irene Steen
Medlem
Ole-Erik Yrvin
Medlem
Vilde Lofthus Rooth
Medlem
Jan Johan Sandal
Medlem
Edvin Søvik
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem
Katrine Behsert
Medlem
Finn Terje Tønnessen
Medlem
Knut Auke
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Inge Solli
Medlem
Siri Engesæth
Medlem
Ruth Solveig Birkeland
Medlem
Andreas Halse
Medlem
Morten Vollset
Medlem

Representerer
H
KrF
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
V
V
V
SV
SV
Sp

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Erik Adland
Hallstein Flesland
Kari Aalerud

Representerer
H
H
Ap

Møtte for
Lise Hagen Rebbestad
Kirsti Birkeland
Sølvi Egner-Kaupang

Anette S. Øistad (til kl. 14:00)
Ingunn Ulfsten (fra kl 14:30)

Tonje Brenna
Lars Salvesen

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Kirsti Birkeland
Medlem
Sølvi Egner-Kaupang
Medlem

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Kristin Felde
Arnhild Danielsen
Øyvind Michelsen
John Arve Eide
Marianne Brynildsen
Knut Thiblin
Geir-Atle Mjeldheim
Bjørg Barslund
Trude Remme
Ole Kjendlie

Ap
KrF

Representerer
H
H
Ap

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Økonomisjef
Fylkesadvokat
Utvalgssekretariatet
Utvalgssekretariatet
Utvalgssekretær

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 15.12.14 ble godkjent.

Statens Vegvesen orienterte innledningsvis om «Raskere planlegging og gjennomføring –
Trygging av skoleveger i Akershus». Presentasjonen vil bli sendt medlemmene på epost.
I forbindelse med fylkesvaraordfører Lars Salvesens (KrF) permisjon ble Solveig Schytz
(V) enstemmig valgt som settevaraordfører etter kommunelovens § 32.4
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Saker til behandling
1/15 Innspill til Regionreformen
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. I Norge er det behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring, som
kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig
forvaltning.
2. Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver/sektorer som er
viktige for den regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med
kommunenes og statens virksomhet i regionen. Det regionale folkevalgte nivået styrker
demokratiet og innebærer maktspredning.
3. Det regionale nivået må styrkes gjennom samordning av sektorinteresser fremfor statlig
sektoriell detaljstyring. Oppgaver med regional/lokalt handlingsrom løses best av
folkevalgte regioner i samhandling med kommunene innenfor rammen av nasjonal
politikk.
4. Generalistprinsippet skal fremdeles gjelde for regionalt folkevalgt nivå.
5. Folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder:
a. Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger
b. Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet
c. Kjøp av regionale jernbanetjenester
d. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen
naturressursforvaltning av regional karakter
e. De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene
f. Miljø/klima
g. Landbruk
h. Prosjektskjønnsmidler
Mange av disse oppgavene er av en slik karakter at de forutsetter en annen regional
organisering enn dagens. Dette må ses i sammenheng med fremtidige endringer i
kommunestruktur.
6. Staten bør som hovedregel organisere sin virksomhet slik at den korresponderer med den
folkevalgte regionstruktur som blir etablert.
7. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn.
8. Alle avklaringer som gjelder det folkevalgte regionale nivå må skje parallelt med
tilsvarende avklaringer knyttet til kommunestrukturen, jamfør Stortingets forutsetning av
juni 2014. Med dette som utgangspunkt ber Akershus fylkesting om at Regjeringen i den
stortingsmeldingen som fremmes våren 2015 gir sin vurdering av de prinsipper som
ligger i dette vedtaket.
9. Akershus fylkeskommune mener at det i forbindelse med eventuelle overføringer av
oppgaver til kommunene eller fylkeskommunene ikke bare bør konstateres at det er

mulig. Det bør også gjøres vurderinger av hvilke konsekvenser det vil ha for kvalitet og
kostnadseffektivitet samlet sett, samt mulighet for politisk styring på lavest mulig
effektive nivå.
10. Prosessen med å vurdere eventuelle endringer av det regionale folkevalgte nivået bør
starte i det enkelte fylke i 2015, med siktemål om vedtak i fylkestingene høsten 2016.
11. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir
trukket aktivt med i det videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det
regionale folkevalgte nivå.

Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Frp) gjenopptok følgende alternative forslag fra
fylkesutvalget:
Akershus fylkeskommune ser ikke behov for et regionalt forvaltningsnivå i Norge.
Etter kommunereformen vil større og mer robuste kommuner kunne overta de oppgaver fra
fylkene som ikke går til staten.
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) gjenopptok fylkesrådmannens innstilling
punkt 5 d: Deler av Forskningsrådets programmer
Votering:
1. Gjelsviks gjenopptatte forslag fikk 5 stemmer (FrP) og falt.
2. Fylkesutvalgets innstilling bortsett fra siste avsnitt punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
3. Fylkesutvalgets innstilling punkt 5, siste avsnitt ble vedtatt med 26 mot 17 stemmer (Ap,
SV + Sp).
4. Birkelands gjenopptatte forslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt.
Vedtak:
1. I Norge er det behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring, som
kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning.
2. Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver/sektorer som er viktige
for den regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og
statens virksomhet i regionen. Det regionale folkevalgte nivået styrker demokratiet og
innebærer maktspredning.
3. Det regionale nivået må styrkes gjennom samordning av sektorinteresser fremfor statlig
sektoriell detaljstyring. Oppgaver med regional/lokalt handlingsrom løses best av
folkevalgte regioner i samhandling med kommunene innenfor rammen av nasjonal politikk.
4. Generalistprinsippet skal fremdeles gjelde for regionalt folkevalgt nivå.
5. Folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder:
a. Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger

b. Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet
c. Kjøp av regionale jernbanetjenester
d. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen
naturressursforvaltning av regional karakter
e. De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene
f. Miljø/klima
g. Landbruk
h. Prosjektskjønnsmidler
Mange av disse oppgavene er av en slik karakter at de forutsetter en annen regional
organisering enn dagens. Dette må ses i sammenheng med fremtidige endringer i
kommunestruktur.
6. Staten bør som hovedregel organisere sin virksomhet slik at den korresponderer med den
folkevalgte regionstruktur som blir etablert.
7. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn.
8. Alle avklaringer som gjelder det folkevalgte regionale nivå må skje parallelt med tilsvarende
avklaringer knyttet til kommunestrukturen, jamfør Stortingets forutsetning av juni 2014. Med
dette som utgangspunkt ber Akershus fylkesting om at Regjeringen i den stortingsmeldingen
som fremmes våren 2015 gir sin vurdering av de prinsipper som ligger i dette vedtaket.
9. Akershus fylkeskommune mener at det i forbindelse med eventuelle overføringer av
oppgaver til kommunene eller fylkeskommunene ikke bare bør konstateres at det er mulig.
Det bør også gjøres vurderinger av hvilke konsekvenser det vil ha for kvalitet og
kostnadseffektivitet samlet sett, samt mulighet for politisk styring på lavest mulig effektive
nivå.
10. Prosessen med å vurdere eventuelle endringer av det regionale folkevalgte nivået bør starte
i det enkelte fylke i 2015, med siktemål om vedtak i fylkestingene høsten 2016.
11. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket
aktivt med i det videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale
folkevalgte nivå.

2/15 Økonomifullmakter - forslag til endringer.
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget vedtar endringer i delegasjonsreglementet – økonomifullmaktene i samsvar med
vedlegg til saken.
Fylkesrådmannen fremmet ny innstilling etter anmodning fra fylkesutvalget:
Nye fullmakter:
1. Fylkesrådmannens fullmakter kap. 5.4.1 – nytt pkt. 3:
For programområde 7 Samferdsel og transport kan det omdisponeres mellom
investeringsprosjekter finansiert av fylkeskommunale midler innenfor det enkelte ansvar.

For programområde 7 kan det også omdisponeres mellom investeringsprosjekter finansiert
av belønningsmidler og mellom investeringsprosjekter finansiert av midler fra Oslopakke 3
innenfor det enkelte ansvar.
Som følge av denne endringen utgår pkt. 4,6 og7 i kap. 5.4.1.
2. Fylkesrådmannens fullmakter kap. 5.4.1 – nytt pkt. 4:
Ved overskudd/udisponert beløp i investeringsregnskapet: finansiere investeringsregnskapet
etter det som er nødvendig for full finansiering i følgende rekkefølge:





Bruk av lånemidler
Overføring fra drift til investeringsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet
Bruk av ubundet investeringsfond

3. 5.5 Regler for inndekking av overskridelser og tilbakeføring av besparelser ved
regnskapsavslutningen
I samsvar med fylkesutvalgets vedtak i sak 149/14 vedtas følgende endring:
Driftsbudsjettet netto besparelser:
Det settes en begrensning for virksomhetene på automatisk overføring av ubrukte
budsjettmidler (mindreforbruk) fra et år til annet på 3 prosent av nettobudsjettet. Ved
overføring av midler ut over 3 prosent må det framlegges en tiltaks- og fremdriftsplan.
Dersom slik plan ikke framlegges kan midler som overstiger 3 prosent inndras.
4. Endring av eksisterende fullmakter:
Eksisterende fullmakt
5.1 – Generelt:
Budsjettet skal brukes til å oppfylle de mål,
resultatkrav og forutsetninger mht. aktivitet
fylkestinget har vedtatt. Muligheten til å
omdisponere i løpet av året er gitt ut fra
denne forutsetningen. Justeringer må m.a.o.
ikke medføre vesentlige avvik fra de
premisser som ligger til grunn for
fylkestingets budsjettvedtak.
Gjennom gjeldende rapporteringssystem skal
det regelmessig fremlegges
styringsinformasjon om budsjettsituasjonen
og mål- og resultatkrav.

Forslag til endret fullmakt
5.1 – Generelt:
Budsjettet skal brukes til å oppfylle de
mål, og forutsetninger mht. aktivitet
fylkestinget har vedtatt. Fullmakter til å
omdisponere i løpet av året er gitt ut fra
dette.
Økonomifullmaktene kan ikke benyttes til
å iverksette tiltak som binder
fylkeskommunens økonomi ut over
budsjettåret.

Økonomifullmaktene kan ikke benyttes til å
iverksette tiltak som binder
fylkeskommunens økonomi ut over
budsjettåret.
5.2.2 – Fylkesutvalget
2. foreta omdisponering i kurante tilfeller og
med mindre beløp på driftsbudsjettet

5.2.2 – Fylkesutvalget
2. foreta omdisponering i kurante tilfeller
på driftsbudsjettet mellom

mellom programområdene.
3. foreta omdisponering i kurante tilfeller og
med mindre beløp mellom prosjekter på
investeringsbudsjettet.
4. foreta delvise strykninger ved
regnskapsavslutningen.

5.2.4 Styrene for Follo og Romerike
folkehøgskoler
Styrene for Follo og Romerike folkehøgskoler
har innen eget myndighetsområde, jf. vedlegg
2, fullmakt til å:

1. disponere hele nettodriftsbudsjettet

programområdene.
3. foreta omdisponering i kurante tilfeller
på investeringsbudsjettet
4. foreta delvise strykninger ved
regnskapsavslutningen dersom
driftsregnskapet gir et
regnskapsmessig merforbruk (kfr.
Forskrift om årsregnskap og
årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner §9).
5.2.4 Styrene for Follo og Romerike
folkehøgskoler

Styrene for Follo og Romerike
folkehøgskoler har innen eget
myndighetsområde, jf. vedlegg 2, fullmakt
til å:
1. Fastsette skolens budsjett og
vesentlige endringer i dette.

5.4.1 Fylkesrådmannen

5.4.1 Fylkesrådmannen

3. Bruke bevilgninger på driftsbudsjettet til å
finansiere innkjøp av utstyr, maskiner og tiltak
av investeringsmessig karakter.

Dette punktet utgår

5.5 Regler for inndekking av overskridelser og 5.5 Regler for inndekking av
tilbakeføring av besparelser ved
regnskapsavslutningen

overskridelser og tilbakeføring av
besparelser ved regnskapsavslutningen

Netto besparelse på bevilgninger av
prosjektkarakter o.l. overføres dersom denne:

Netto besparelse på bevilgninger av
prosjektkarakter o.l. overføres dersom
denne skyldes at prosjektet har en annen
framdrift enn budsjettåret.

• skyldes at prosjektet er forsinket i forhold til
fremdriftsplan.

Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å modifisere fylkesutvalgets innstilling følgende:
Fylkestinget vedtar endringer i delegasjonsreglementet – økonomifullmaktene som følger:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag etter 2. avsnitt i
innstillingens punkt 1:
Omdisponeringen skal skje innenfor prosjekter allerede prioritert av fylkestinget og i tråd med
den prioriteringsrekkefølgen som er vedtatt. Slike endringer som her er omtalt skal rapporteres
til fylkesutvalget.
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) foreslo å utsette saken.

Votering:
1. Birkelands utsettelsesforslag fikk 2 stemmer (SV) og falt.
2. Sollis modifiserte forslag til fylkesutvalgets innstilling, fylkesrådmannens utfyllende
innstilling, samt Melgaards tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget vedtar endringer i delegasjonsreglementet – økonomifullmaktene som følger:
Nye fullmakter:
1. Fylkesrådmannens fullmakter kap. 5.4.1 – nytt pkt. 3:
For programområde 7 Samferdsel og transport kan det omdisponeres mellom
investeringsprosjekter finansiert av fylkeskommunale midler innenfor det enkelte ansvar.
For programområde 7 kan det også omdisponeres mellom investeringsprosjekter finansiert
av belønningsmidler og mellom investeringsprosjekter finansiert av midler fra Oslopakke 3
innenfor det enkelte ansvar.
Omdisponeringen skal skje innenfor prosjekter allerede prioritert av fylkestinget og i tråd
med den prioriteringsrekkefølgen som er vedtatt. Slike endringer som her er omtalt skal
rapporteres til fylkesutvalget.
Som følge av denne endringen utgår pkt. 4,6 og7 i kap. 5.4.1.
2. Fylkesrådmannens fullmakter kap. 5.4.1 – nytt pkt. 4:
Ved overskudd/udisponert beløp i investeringsregnskapet: finansiere investeringsregnskapet
etter det som er nødvendig for full finansiering i følgende rekkefølge:





Bruk av lånemidler
Overføring fra drift til investeringsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet
Bruk av ubundet investeringsfond

3. 5.5 Regler for inndekking av overskridelser og tilbakeføring av besparelser ved
regnskapsavslutningen
I samsvar med fylkesutvalgets vedtak i sak 149/14 vedtas følgende endring:
Driftsbudsjettet netto besparelser:
Det settes en begrensning for virksomhetene på automatisk overføring av ubrukte
budsjettmidler (mindreforbruk) fra et år til annet på 3 prosent av nettobudsjettet. Ved
overføring av midler ut over 3 prosent må det framlegges en tiltaks- og fremdriftsplan.
Dersom slik plan ikke framlegges kan midler som overstiger 3 prosent inndras.
4. Endring av eksisterende fullmakter:
Eksisterende fullmakt
5.1 – Generelt:
Budsjettet skal brukes til å oppfylle de mål,
resultatkrav og forutsetninger mht. aktivitet

Forslag til endret fullmakt
5.1 – Generelt:
Budsjettet skal brukes til å oppfylle de
mål, og forutsetninger mht. aktivitet

fylkestinget har vedtatt. Muligheten til å
omdisponere i løpet av året er gitt ut fra
denne forutsetningen. Justeringer må m.a.o.
ikke medføre vesentlige avvik fra de
premisser som ligger til grunn for
fylkestingets budsjettvedtak.
Gjennom gjeldende rapporteringssystem skal
det regelmessig fremlegges
styringsinformasjon om budsjettsituasjonen
og mål- og resultatkrav.

fylkestinget har vedtatt. Fullmakter til å
omdisponere i løpet av året er gitt ut fra
dette.
Økonomifullmaktene kan ikke benyttes til
å iverksette tiltak som binder
fylkeskommunens økonomi ut over
budsjettåret.

Økonomifullmaktene kan ikke benyttes til å
iverksette tiltak som binder
fylkeskommunens økonomi ut over
budsjettåret.
5.2.2 – Fylkesutvalget
2. foreta omdisponering i kurante tilfeller og
med mindre beløp på driftsbudsjettet
mellom programområdene.
3. foreta omdisponering i kurante tilfeller og
med mindre beløp mellom prosjekter på
investeringsbudsjettet.
4. foreta delvise strykninger ved
regnskapsavslutningen.

5.2.4 Styrene for Follo og Romerike
folkehøgskoler
Styrene for Follo og Romerike folkehøgskoler
har innen eget myndighetsområde, jf. vedlegg
2, fullmakt til å:

1. disponere hele nettodriftsbudsjettet

5.2.2 – Fylkesutvalget
2. foreta omdisponering i kurante tilfeller
på driftsbudsjettet mellom
programområdene.
3. foreta omdisponering i kurante tilfeller
på investeringsbudsjettet
4. foreta delvise strykninger ved
regnskapsavslutningen dersom
driftsregnskapet gir et
regnskapsmessig merforbruk (kfr.
Forskrift om årsregnskap og
årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner §9).
5.2.4 Styrene for Follo og Romerike
folkehøgskoler

Styrene for Follo og Romerike
folkehøgskoler har innen eget
myndighetsområde, jf. vedlegg 2, fullmakt
til å:
2. Fastsette skolens budsjett og
vesentlige endringer i dette.

5.4.1 Fylkesrådmannen

5.4.1 Fylkesrådmannen

3. Bruke bevilgninger på driftsbudsjettet til å
finansiere innkjøp av utstyr, maskiner og tiltak
av investeringsmessig karakter.

Dette punktet utgår

5.5 Regler for inndekking av overskridelser og 5.5 Regler for inndekking av
tilbakeføring av besparelser ved
regnskapsavslutningen

overskridelser og tilbakeføring av
besparelser ved regnskapsavslutningen

Netto besparelse på bevilgninger av
prosjektkarakter o.l. overføres dersom denne:

Netto besparelse på bevilgninger av
prosjektkarakter o.l. overføres dersom
denne skyldes at prosjektet har en annen
framdrift enn budsjettåret.

• skyldes at prosjektet er forsinket i forhold til
fremdriftsplan.

3/15 Økonomiplan 2015 - 2018 - Oppfølging av verbalforslag
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar saken til orientering.

4/15 Akershusstatistikk 1/2015 Personer med innvandrerbakgrunn i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Saken tas til orientering.

5/15 Gang- og sykkelveiprosjekter - Utredning om bruk av rammeavtaler med private
aktører
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget tar til etterretning dagens bruk av rammeavtaler hos Statens vegvesen region øst.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar til etterretning dagens bruk av rammeavtaler hos Statens vegvesen region øst.

6/15 Rapportering om fylkesrådmannens gjennomgang av forbedringstitak etter
Forvaltningsrevisjon " Effekten av opprettelsen av AFK eiendom FKF "
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets /Kontrollutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

7/15 Miljø- og klimamessige utfordringer i nybygg og påbygg.
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering. Akershus Fylkeskommune søker partnerskap i Future Built ved
programmering av fremtidige aktuelle prosjekter.
Fylkestinget anbefaler at AFK eiendom FKF søker medlemskap i Grønn Byggallianse.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering. Akershus Fylkeskommune søker partnerskap i Future Built ved
programmering av fremtidige aktuelle prosjekter.
Fylkestinget anbefaler at AFK eiendom FKF søker medlemskap i Grønn Byggallianse.

8/15 Statistikk over inntak og formidling - skoleåret 2014-2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
«Statistikk over inntak og formidling – skoleåret 2014-2015» tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
«Statistikk over inntak og formidling – skoleåret 2014-2015» tas til orientering.

9/15 Sammenligning av driftskostnader i videregående skoler
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

10/15 Hvam videregående skole - Nytt grisehus
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Opplæring innen svineproduksjon videreføres.
2. Fylkestinget godkjenner videre utredning med utarbeidelse av byggeprogram for nytt
grisehus på Hvam. Hensynet til dyrevelferd, matsikkerhet og smittevern må prioriteres høyt.
3. Det legges frem en ny sak for fylkestinget i løpet av 2015.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Opplæring innen svineproduksjon videreføres.
2. Fylkestinget godkjenner videre utredning med utarbeidelse av byggeprogram for nytt
grisehus på Hvam. Hensynet til dyrevelferd, matsikkerhet og smittevern må prioriteres høyt.
3. Det legges frem en ny sak for fylkestinget i løpet av 2015.

11/15 Årsmelding fra elev- og lærlingeombudet for 2014
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Årsmelding 2014 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering.
Forslag som følger saken:
Forslag fra Andreas Halse (SV) på vegne av SV og Ap:
Administrasjonen legger frem en sak som vurderer utførelsen av ombudsrollen etter elev- og
lærlingeombudets egne anbefalinger.
Forslag fra Halse (SV) på vegne av SV og Ap)
Referansegruppen for yrkesfagløftet utvides med elev- og lærlingeombudet.
Forslag fra Halse på vegne av SV:
Fylkeskommunen politianmelder alle tilfeller av mobbing som tillegg til skolens egne
sanksjoner.
Forslag fra Maria Tomac (Ap) på vegne av Ap og SV:
- Tilrådninger fra elevombudet om arbeidsmiljøforhold for yrkesfagelever følges opp.

-

Alle lærlinger får besøk av avdeling for videregående opplæring innen de første 6 mnd. i
læretiden.
Alle elever på yrkesfaglinje VG 2 får informasjon om arbeidsmiljøforhold.

Utvalgets behandling:
Representanten Marija Tomac (Ap) gjenopptok forslaget fra hovedutvalget på vegne av H,
Ap, FrP, V, SV, KrF og Sp:
Fylkestinget ber administrasjonen følge opp de hovedanbefalinger ombudet påpeker for å sikre
lærlingene en trygg læretid og et godt læringsmiljø.
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo følgende tillegg til Tomacs gjenopptatte
forslag:
Det tilbakerapporteres om anbefalingene i sak om yrkesfagløftet.
…videre foreslo Melgaard å oversende følgende forslag uten realitetsvotering med
fylkestingets tilslutning:
 Fylkeskommunen politianmelder alle tilfeller av mobbing som tillegg til skolens egne
sanksjoner.
 Alle lærlinger får besøk av avdeling for videregående opplæring innen de første 6 mnd. i
læretiden.
…, og endring i tredje strekpunkt i Tomacs forslag som fulgte saken som følger:
- Alle elever på yrkesfaglinje VG 2 får informasjon om sine rettigheter etter
arbeidsmiljøloven.
Melgaards forslag ble støttet og fremmet på vegne av H, Ap, FrP, V, SV, KrF og Sp.
Fylkesordfører Anette Solli (H) spurte fylkestinget om følgende forslag som til Tomac
hadde fremmet var overflødig som følge av de fremkomne forslag: Alle elever på
yrkesfaglinje VG 2 får informasjon om arbeidsmiljøforhold, og fikk bekreftet dette.
Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Tomacs gjenopptatte forslag med fellesforslagets tillegg ble enstemmig vedtatt.
3. Halses forslag som fulgte saken vedrørende vurdering av utførelsen som ombud fikk 17
stemmer (Ap, SV + Sp) og falt.
4. Halses forslag om å utvide referansegruppen for yrkesfagløftet med elev- og
lærlingeombudet ble enstemmig vedtatt.
5. Tomacs forslag som fulgte saken med partienes endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmelding 2014 fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering med følgende
oppfølgingsmomenter:
 Fylkestinget ber administrasjonen følge opp de hovedanbefalinger ombudet påpeker for å
sikre lærlingene en trygg læretid og et godt læringsmiljø. Det tilbakerapporteres om
anbefalingene i sak om yrkesfagløftet.




Referansegruppen for yrkesfagløftet utvides med elev- og lærlingeombudet.
Alle elever på yrkesfaglinje VG 2 får informasjon om sine rettigheter etter
arbeidsmiljøloven.

Oversendelsesforslag:
 Fylkeskommunen politianmelder alle tilfeller av mobbing som tillegg til skolens egne
sanksjoner.
 Alle lærlinger får besøk av avdeling for videregående opplæring innen de første 6 mnd. i
læretiden.

12/15 Klagebehandling fag og svenneprøver
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Nytt pkt. 1.6.8 i delegasjonsreglement skal lyde:
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av fylkeskommunale organer, i
den utstrekning det ikke er gitt egne klageregler i særlov eller klagebehandlingen er lagt til
karakterklagenemnda. Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av
fylkesutvalget eller fylkestinget. Klagenemndas kompetanse reguleres av forvaltningsloven §§
28 og 34.
Nytt pkt. 1.6.9 i delegasjonsreglement skal lyde: Karakterklagenemnda skal behandle klager på
standpunktkarakter, muntlig eksamen, fag- og svenneprøver som er begrunnet med formelle feil
eller andre ikke-faglige forhold.
Pkt. 4.1 nr. 3 endres til: oppnevne medlemmer til karakterklagenemnda

Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nytt pkt. 1.6.8 i delegasjonsreglement skal lyde:
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av fylkeskommunale organer, i den
utstrekning det ikke er gitt egne klageregler i særlov eller klagebehandlingen er lagt til
karakterklagenemnda. Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av
fylkesutvalget eller fylkestinget. Klagenemndas kompetanse reguleres av forvaltningsloven §§

28 og 34.
Nytt pkt. 1.6.9 i delegasjonsreglement skal lyde: Karakterklagenemnda skal behandle klager på
standpunktkarakter, muntlig eksamen, fag- og svenneprøver som er begrunnet med formelle feil
eller andre ikke-faglige forhold.
Pkt. 4.1 nr. 3 endres til: oppnevne medlemmer til karakterklagenemnda.

13/15 Oppreisningsutvalget for tidligere barnevernsbarn - rapport etter 2 års drift
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Oppreisningsutvalgets rapport etter to års drift tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppreisningsutvalgets rapport etter to års drift tas til orientering.

14/15 Oppnevning av nye representanter etter Mani Hussainis (Ap) uttreden fra
fylkeskommunale verv
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget velger medlemmer og varamedlemmer til følgende utvalg der Hussaini (Ap) har
hatt verv fra dags dato og ut fylkestingsperioden, eller til den dato som er nevnt i
innstillingspunktet:
 Ivar Ekanger (Ap) velges som medlem av hovedutvalg for utdanning og kompetanse.
 Vilde Lofthus Rooth (Ap) velges som medlem av skoleutvalget ved Skedsmo
videregående skole.
 …. velges som varamedlem i fylkesutvalget.
 Morten Vollset (Sp) velges som varamedlem i skoleutvalget ved Nannestad vgs.
 Torunn Skottevik (Ap) velges som varamedlem i skoleutvalget ved Østbytunet skole.
 Marija Tomac (Ap) velges som varamedlem i Østlandssamarbeidets fagutvalg for
opplæring, kompetanse og verdiskapning.
 Edvin Søvik (Ap) velges som varamedlem til Sparebankstiftelsen DnB-NORs
generalforsamling – fra dags dato til juli 2016.
 Torunn Skottevik (Ap) velges som medlem i Distriktsprogramråd for NRK
Østlandssendingen fra dags dato til mars 2016

Utvalgets behandling:
Representanten Siri Hov Eggen (Ap) kom med følgende suppleringsforslag:
 Ole-Erik Yrvin (Ap) velges som nytt 5. varamedlem for Jens-Petter Hagen, mens Jan
Sandal (Ap) velges som nytt 7. varamedlem for Mani Hussaini i fylkesutvalget for
gruppen Ap og SV.
 Terje Granerud (Ap) velges som nytt 1. varamedlem i hovedutvalg for utdanning og
kompetanse.
*Hagen kan ikke være medlem eller varamedlem av andre utvalg med beslutningsmyndighet enn
fylkestinget når han er medlem av kontrollutvalget.

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling med Hov Eggens fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget supplerer som følge av Mani Hussainis uttreden (Ap), medlemmer og
varamedlemmer til følgende utvalg:
 Ivar Ekanger (Ap) velges som medlem av hovedutvalg for utdanning og kompetanse.
 Terje Granerud (Ap) velges som 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet i hovedutvalg
for utdanning og kompetanse.
 Vilde Lofthus Rooth (Ap) velges som medlem av skoleutvalget ved Skedsmo videregående
skole.
 Ole-Erik Yrvin (Ap) velges som 5. varamedlem i fylkesutvalget (som følge av Hagens
uttreden) for gruppen Ap og SV.
 Jan Sandal velges som 7. varamedlem i fylkesutvalget for gruppen Ap og SV.
 Morten Vollset (Sp) velges som varamedlem i skoleutvalget ved Nannestad vgs.
 Torunn Skottevik (Ap) velges som varamedlem i skoleutvalget ved Østbytunet skole.
 Marija Tomac (Ap) velges som varamedlem i Østlandssamarbeidets fagutvalg for
opplæring, kompetanse og verdiskapning.
 Edvin Søvik (Ap) velges som varamedlem til Sparebankstiftelsen DnB-NORs
generalforsamling – fra dags dato til juli 2016.
 Torunn Skottevik (Ap) velges som medlem i Distriktsprogramråd for NRK
Østlandssendingen fra dags dato til mars 2016

15/15 Nannestad kommune - Rutholen sør - Uttalelse til vedtak om varig dispensasjon for
parkeringsvirksomhet - Innanket FU-sak 2/15
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget påklager Nannestad kommunes vedtak om varig dispensasjon for
parkeringsvirksomhet på Rutholen sør.

Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FrP) gjenopptok følgende forslag fra fylkesutvalget:
Fylkesutvalget påklager ikke Nannestad kommunes vedtak om varig dispensasjon for
parkeringsvirksomhet på Rutholen sør.
Votering:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Gjelsviks gjenopptatte forslag,
ble Gjelsviks forslag vedtatt med 22 mot 21 stemmer (Ap, V, SV, KrF + Sp).
Vedtak:
Fylkesutvalget påklager ikke Nannestad kommunes vedtak om varig dispensasjon for
parkeringsvirksomhet på Rutholen sør.

Spørsmål
1/15 Spørsmål fra repr. Siri Engesæth (V) vedr. forenkling av saksdokumentene
Saksprotokoll i Fylkesting - 09.02.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Representanten Siri Engesæth fra Venstre har stilt spørsmål om hva som kan gjøres for å
forenkle og tydeliggjøre saksdokumentene.
I forkant av innføringen av elektroniske møtedokumenter i 2013 ble prosjektet «god politisk
sak» gjennomført. I forbindelse med prosjektet ble det laget nye maler for saksfremlegg, det ble
fokusert på korte og konsise saksfremlegg og en bevisst bruk av vedlegg. Prosjektet ble
gjennomført høsten 2011 og alle saksbehandlere deltok. Etter dette har det også blitt
gjennomført kurs i «klart språk» for alle saksbehandlere. I etterkant av kursene har noen
saksbehandlere sluttet, og nye har kommet til. Det er derfor et behov for oppfrisking av denne
kunnskapen hos saksbehandlere som jobber i fylkesadministrasjonen i dag. Det er samtidig
behov for igangsetting av opplæringsprogrammet «god politisk sak» for saksbehandlere som er
nye i jobben. Sistnevnte er allerede planlagt gjennomført våren og høsten 2015.
I innkallinger til fylkestinget er det i hovedsak vedleggene til saksfremleggene som bidrar til at
innkallingene blir omfattende. I november 2014 var saksfremleggene på til sammen 31 sider,
mens vedleggene var på 268 sider. I mai var saksfremleggene på til sammen 58 sider, mens
vedleggene var på 531 sider. Tilsvarende forholdstall finner man også i øvrige innkallinger i
2014. Desembermøtet er mer omfattende enn de øvrige møtene. Dette på grunn av sakene som
behandles der; økonomiplanen og samferdselsplanen blant annet.
I tråd med ønsket om å forenkle og tydeliggjøre saksdokumentene vil fylkesrådmannen legge
vekt på:
- Saksfremlegg skal gi et forsvarlig saksgrunnlag. Hovedfokus legges på et klart og
tydelig språk og nødvendige fakta for å fatte vedtak.
- Saksfremleggene holdes så korte som mulig, så lenge nevnte forhold er på plass.
- Det bør unngås omfattende bruk av «fagspråk».
- Forkortelser forklares.
- Kun vedlegg som er nødvendig for å fatte en beslutning skal legges ved saken.
- Saksbehandlere skal liste opp andre vedlegg som kan være relevante for saken (uten å
legge de ved), og politikerne etterspør disse dersom de er interessert.
- Det igangsettes et «oppfriskningskurs» for saksbehandlerne i alle avdelinger
- Det igangsettes nytt kurs i «god politisk sak» for nye saksbehandlere.

