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Politiske saker
164/16 Asker kommune - forslag til kommunal planstrategi 2016-2019 og planprogram for
rullering av kommuneplanen - uttalelse til offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslaget til kommunal planstrategi for Asker kommune redegjør godt
for strategiske valg og planbehov. Fylkesutvalget vurderer det slik at planstrategien
prioriterer planarbeid som er viktig for regionale interesser generelt, og som ivaretar viktige
oppgaver i oppfølgingen av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RPATP) spesielt.
2. Gjeldende kommuneplan løfter fram behovet for en helhetlig plan for Asker sentrum med
omgivelser. Fylkesutvalget mener en slik plan er viktig for å få til gode løsninger for bl.a.
gang- og sykkelforbindelser, bussfremkommelighet og parkering, og ber om at dette
planarbeidet inntas i den kommunale planstrategien.
3. Fylkesutvalget er positive til at den langsiktige areal- og transportstrategien for Asker, med
hovedsatsing på videreutvikling av Asker sentrum, og utvikling i Heggedal og Holmenområdet, inklusiv boligutvikling i Billingstad Vest, videreføres. Videreutvikling av disse
områdene er langt på vei i samsvar med de prioriterte vekstområdene i RP-ATP.
4. Med bakgrunn i forventningen om befolkningsvekst i regionen, innehar RP-ATP
retningslinjer der det forventes at kommunene utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for
vekst, særlig knyttet til bolig- og arbeidsplassvekst i de prioriterte vekstområdene, der
kapasiteten i det regionale kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt.
Videre er det i RP-ATP inntatt retningslinje om at utbyggingsområder som ikke er i tråd
med mål, strategier og føringer i RP-ATP skal vurderes tatt ut av kommuneplanen.
Fylkesutvalget ber Asker kommune legge vekt på å følge opp disse retningslinjene i det
videre arbeidet med kommuneplanen.
5. Fylkesutvalget mener forslag til planstrategi og planprogram oppgir flere plan- og
utredningsarbeid som følger opp pkt. H3 i handlingsprogrammet til RP-ATP, der det angis
sentrale oppgaver kommunene skal følge i arbeidet med revisjon av kommuneplanens
arealdel. Fylkesutvalget mener Asker kommune bør tydeliggjøre disse arbeidsoppgavene i
planprogrammet.
Utvalgets behandling:
Representanten Solveig Schytz (V) fremmer tilleggsforslag:
Tillegg til punkt 3:
Fylkesutvalget mener man i tråd med RP-ATP i størst mulig grad må konsentrere de større
satsningsområdene langs toglinjen.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag og tillegget fremmet av Schytz (V) ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslaget til kommunal planstrategi for Asker kommune redegjør godt
for strategiske valg og planbehov. Fylkesutvalget vurderer det slik at planstrategien
prioriterer planarbeid som er viktig for regionale interesser generelt, og som ivaretar
viktige oppgaver i oppfølgingen av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
(RP-ATP) spesielt.
2. Gjeldende kommuneplan løfter fram behovet for en helhetlig plan for Asker sentrum med
omgivelser. Fylkesutvalget mener en slik plan er viktig for å få til gode løsninger for bl.a.
gang- og sykkelforbindelser, bussfremkommelighet og parkering, og ber om at dette
planarbeidet inntas i den kommunale planstrategien.
3. Fylkesutvalget er positive til at den langsiktige areal- og transportstrategien for Asker, med
hovedsatsing på videreutvikling av Asker sentrum, og utvikling i Heggedal og Holmenområdet, inklusiv boligutvikling i Billingstad Vest, videreføres. Videreutvikling av disse
områdene er langt på vei i samsvar med de prioriterte vekstområdene i RP-ATP.
Fylkesutvalget mener man i tråd med RP-ATP i størst mulig grad må konsentrere de større
satsningsområdene langs toglinjen.
4. Med bakgrunn i forventningen om befolkningsvekst i regionen, innehar RP-ATP
retningslinjer der det forventes at kommunene utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for
vekst, særlig knyttet til bolig- og arbeidsplassvekst i de prioriterte vekstområdene, der
kapasiteten i det regionale kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt.
Videre er det i RP-ATP inntatt retningslinje om at utbyggingsområder som ikke er i tråd
med mål, strategier og føringer i RP-ATP skal vurderes tatt ut av kommuneplanen.
Fylkesutvalget ber Asker kommune legge vekt på å følge opp disse retningslinjene i det
videre arbeidet med kommuneplanen.
5. Fylkesutvalget mener forslag til planstrategi og planprogram oppgir flere plan- og
utredningsarbeid som følger opp pkt. H3 i handlingsprogrammet til RP-ATP, der det angis
sentrale oppgaver kommunene skal følge i arbeidet med revisjon av kommuneplanens
arealdel. Fylkesutvalget mener Asker kommune bør tydeliggjøre disse arbeidsoppgavene i
planprogrammet.

165/16 Bærum kommune - Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi - uttalelse til
offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslag til revidert samfunnsdel med arealstrategi løfter fram viktige
forhold i samfunns- og arealutviklingen, og slutter seg til valget av Fornebu, BekkestuaHøvik og Sandvika som de høyest prioriterte utbyggingsområdene.
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2. Fylkesutvalget mener det er viktig at kommunen vektlegger utarbeidelse av et
dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassvekst. Det bør ligge et vekstmål til grunn
for dette arbeidet, og fylkesutvalget ber kommunen om å tydeliggjøre vekstmålet i
kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi.
3. Fylkesutvalget oppfatter at kommunen har utfordringer knyttet til forvaltningen av ulike
naturressurser som vann, byggeråstoff og overskuddsmasser, og det er derfor prioritert å
utarbeide regionale planer for disse temaene. Fylkesutvalget mener disse utfordringene bør
løftes tydeligere fram i kommuneplanarbeidet i Bærum.
Utvalgets behandling:
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmer tilleggsforslag på vegne av SV, Ap og
MDG:
Nytt punkt 4:
Fylkesutvalget anbefaler å ta ut Avtjerna som prioritert utviklingsområde. Utbygging her vil
være i strid med samordnet areal- og transportplan.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Skaar (SV) fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV og MDG).
Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslag til revidert samfunnsdel med arealstrategi løfter fram viktige
forhold i samfunns- og arealutviklingen, og slutter seg til valget av Fornebu, BekkestuaHøvik og Sandvika som de høyest prioriterte utbyggingsområdene.
2. Fylkesutvalget mener det er viktig at kommunen vektlegger utarbeidelse av et
dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassvekst. Det bør ligge et vekstmål til grunn
for dette arbeidet, og fylkesutvalget ber kommunen om å tydeliggjøre vekstmålet i
kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi.
3. Fylkesutvalget oppfatter at kommunen har utfordringer knyttet til forvaltningen av ulike
naturressurser som vann, byggeråstoff og overskuddsmasser, og det er derfor prioritert å
utarbeide regionale planer for disse temaene. Fylkesutvalget mener disse utfordringene bør
løftes tydeligere fram i kommuneplanarbeidet i Bærum.

166/16 Bærum kommune - kommunedelplan 3 for Fornebu - uttalelse til varsel om
planoppstart
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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1. Fylkesutvalget er positiv til det igangsatte arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for
Fornebu (KDP 2), og mener tilrettelegging for økt utnyttelse av området vil utgjøre et viktig
ledd i oppfølgingen av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP).
2. Fylkesutvalget mener kombinasjonen av et godt kollektivtilbud og begrensninger i
parkeringstilgangen er viktig for å nå målet om at persontransportveksten skal tas med
kollektivtransport, gange og sykkel. Fylkesutvalget mener Bærum kommune bør legge vekt
på å sikre gode, helhetlige parkeringsløsninger for Fornebu, samt fastsette en
parkeringsnorm som er i samsvar med parkeringsføringene i kommuneplanens arealdel.
3. Som et ledd i å få realisert en baneløsning til Fornebu, mener Fylkesutvalget det er viktig at
revidert KDP 2 tydeliggjør forventningene om at en merutnyttelse av eiendommene i forhold
til gjeldende plan forutsetter grunneierbidrag til banefinansieringen. Fylkesutvalget mener
dette kan ivaretas gjennom å endre formuleringen av rekkefølgebestemmelsen knyttet til at
en baneløsning skal være sikret eller etablert før utbygging kan finne sted.
4. Fylkesutvalget mener kommunen bør løfte fram utredning av en endret bussløsning for
Fornebu, både uavhengig av baneløsning og løsning etter at et banetilbud er på plass. Det
bør videre arbeides med å finne areal for etablering av en bussterminal, noe fylkesutvalget
mener det vil være behov for, også etter at en baneløsning er etablert.
5. Fylkesutvalget er opptatt av at lokalisering av ny videregående skole bidrar til en god,
helhetlig utvikling på Fornebu, og mener derfor en nærmere utredning av alternativ
lokalisering av ny videregående skole bør inngå i arbeidet med revisjon av KDP 2.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer tilleggsforslag på vegne av MDG, Ap og
SV:
Nytt punkt 6:
Fylkesutvalget ber Bærum se på mulighetene for å legge bedre til rette for bruk av fjorden som
en sentral transportåre, ikke minst i lys av mulighetene for nye generasjoner av mer
miljøvennlige ferger.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 5 stemmer og falt (MDG, Ap og SV).
Vedtak:
1. Fylkesutvalget er positiv til det igangsatte arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for
Fornebu (KDP 2), og mener tilrettelegging for økt utnyttelse av området vil utgjøre et viktig
ledd i oppfølgingen av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP).
2. Fylkesutvalget mener kombinasjonen av et godt kollektivtilbud og begrensninger i
parkeringstilgangen er viktig for å nå målet om at persontransportveksten skal tas med
kollektivtransport, gange og sykkel. Fylkesutvalget mener Bærum kommune bør legge vekt
på å sikre gode, helhetlige parkeringsløsninger for Fornebu, samt fastsette en
parkeringsnorm som er i samsvar med parkeringsføringene i kommuneplanens arealdel.
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3. Som et ledd i å få realisert en baneløsning til Fornebu, mener Fylkesutvalget det er viktig at
revidert KDP 2 tydeliggjør forventningene om at en merutnyttelse av eiendommene i forhold
til gjeldende plan forutsetter grunneierbidrag til banefinansieringen. Fylkesutvalget mener
dette kan ivaretas gjennom å endre formuleringen av rekkefølgebestemmelsen knyttet til at
en baneløsning skal være sikret eller etablert før utbygging kan finne sted.
4. Fylkesutvalget mener kommunen bør løfte fram utredning av en endret bussløsning for
Fornebu, både uavhengig av baneløsning og løsning etter at et banetilbud er på plass. Det
bør videre arbeides med å finne areal for etablering av en bussterminal, noe fylkesutvalget
mener det vil være behov for, også etter at en baneløsning er etablert.
5. Fylkesutvalget er opptatt av at lokalisering av ny videregående skole bidrar til en god,
helhetlig utvikling på Fornebu, og mener derfor en nærmere utredning av alternativ
lokalisering av ny videregående skole bør inngå i arbeidet med revisjon av KDP 2.

167/16 Bærum kommune - områderegulering for E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta
og tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu - uttalele til offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget er opptatt av at ny E18-løsning sikrer god framkommelighet for sykkel og
kollektivtrafikk, og mener framkommeligheten blir ivaretatt gjennom separat sykkel- og
bussvei, samt ny forbindelse mellom Gjønnes og Strand og lenke mot Fornebu fra vest.
2. Fylkesutvalget er positive til at det nå legges opp til en nedskalering av dagens E18 til en
tofelts vei. Dette vil gi en vesentlig reduksjon av veianleggets barrierevirkning, samtidig
som arealet som frigis for annen utvikling både øker i omfang og kvalitet.
3. Fylkesutvalget mener hensynet til viktige kulturminneverdier, særlig Høvik kirke, må
tillegges vekt i det videre detaljplanarbeidet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget er opptatt av at ny E18-løsning sikrer god framkommelighet for sykkel og
kollektivtrafikk, og mener framkommeligheten blir ivaretatt gjennom separat sykkel- og
bussvei, samt ny forbindelse mellom Gjønnes og Strand og lenke mot Fornebu fra vest.
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2. Fylkesutvalget er positive til at det nå legges opp til en nedskalering av dagens E18 til
en tofelts vei. Dette vil gi en vesentlig reduksjon av veianleggets barrierevirkning,
samtidig som arealet som frigis for annen utvikling både øker i omfang og kvalitet.
3. Fylkesutvalget mener hensynet til viktige kulturminneverdier, særlig Høvik kirke, må
tillegges vekt i det videre detaljplanarbeidet.

168/16 Bærum kommune - Bekkestua - reguleringsplan for gbnr 19/73 mfl Nadderudveien 1og 3 og Fagertunveien 2 og 4 - uttalelse til offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget er positiv til at det legges opp til utbygging med høy arealutnyttelse på
Bekkestua, men mener samtidig det burde vært fremlagt et alternativ der bolighuset i
Fagertunveien 4 bevares, slik planutvalget i Bærum har vedtatt.
2. Fylkesutvalget mener hensynet til bussens fremkommelighet i Bekkestua ikke er
tilstrekkelig sikret, slik det er stilt krav om i områdereguleringen for Bekkestua Nord, og
fremmer derfor innsigelse til planforslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle
innsigelsen dersom hensynet blir tilfredsstillende ivaretatt.
3. Planforslaget dokumenterer ikke at støyforskriftens krav til at stille side blir ivaretatt, og
fylkesutvalget finner det nødvendig også av denne grunn å fremme innsigelse til
planforslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle innsigelsen dersom hensynet
blir tilfredsstillende ivaretatt.
4. Fylkesutvalget slutter seg til vurderingen fra Statens Vegvesen om at det ikke kan tillates
utkragede bygg over fylkesveigrunn før et bytilpasset gatenett på Bekkestua er
detaljregulert.
Utvalgets behandling:
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1, 2 og 4 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens forslag punkt 3 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H).
Vedtak:
1. Fylkesutvalget er positiv til at det legges opp til utbygging med høy arealutnyttelse på
Bekkestua, men mener samtidig det burde vært fremlagt et alternativ der bolighuset i
Fagertunveien 4 bevares, slik planutvalget i Bærum har vedtatt.
2. Fylkesutvalget mener hensynet til bussens fremkommelighet i Bekkestua ikke er
tilstrekkelig sikret, slik det er stilt krav om i områdereguleringen for Bekkestua Nord, og
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fremmer derfor innsigelse til planforslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle
innsigelsen dersom hensynet blir tilfredsstillende ivaretatt.
3. Planforslaget dokumenterer ikke at støyforskriftens krav til at stille side blir ivaretatt, og
fylkesutvalget finner det nødvendig også av denne grunn å fremme innsigelse til
planforslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle innsigelsen dersom hensynet
blir tilfredsstillende ivaretatt.
4. Fylkesutvalget slutter seg til vurderingen fra Statens Vegvesen om at det ikke kan tillates
utkragede bygg over fylkesveigrunn før et bytilpasset gatenett på Bekkestua er
detaljregulert.

169/16 Bærum kommune - Bekkestua - reguleringsplan for Bærumsveien 201 og 199 og
Fagertunveien 1 og 3A - uttalelse til offentlig ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget er positiv til at det legges opp til utbygging med høy arealutnyttelse på
Bekkestua, og mener det ville vært positivt for byutviklingen om også Fagertunveien 3 b
inngikk i sentrumsformålet.
2. Fylkesutvalget mener hensynet til bussens framkommelighet i Bekkestua ikke er
tilstrekkelig sikret, slik det er stilt krav om i områdereguleringen for Bekkestua Nord, og
fremmer derfor innsigelse til planforslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle
innsigelsen dersom hensynet blir tilfredsstillende ivaretatt.
3. Fylkesutvalget er ikke kjent med at det foreligger en støyrapport for utbyggingen, noe som
utgjør en vesentlig del av plangrunnlaget, og finner det nødvendig også av denne grunn å
fremme innsigelse til planforslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle innsigelsen
dersom hensynet blir tilfredsstillende ivaretatt.
Utvalgets behandling:
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens forslag punkt 3 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (H).
Vedtak:
1. Fylkesutvalget er positiv til at det legges opp til utbygging med høy arealutnyttelse på
Bekkestua, og mener det ville vært positivt for byutviklingen om også Fagertunveien 3 b
inngikk i sentrumsformålet.
2. Fylkesutvalget mener hensynet til bussens framkommelighet i Bekkestua ikke er tilstrekkelig
sikret, slik det er stilt krav om i områdereguleringen for Bekkestua Nord, og fremmer derfor
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innsigelse til planforslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle innsigelsen dersom
hensynet blir tilfredsstillende ivaretatt.
3. Fylkesutvalget er ikke kjent med at det foreligger en støyrapport for utbyggingen, noe som
utgjør en vesentlig del av plangrunnlaget, og finner det nødvendig også av denne grunn å
fremme innsigelse til planforslaget. Fylkesrådmannen gis myndighet til å frafalle innsigelsen
dersom hensynet blir tilfredsstillende ivaretatt.

170/16 Nesodden kommune - Byggesak - Gbnr 2/1238 - Øvreveien 13 - Nybygg bolig klage
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Den administrative klagen på Nesodden kommunes vedtak om dispensasjon og
rammetillatelse for oppføring av ny enebolig med tilhørende carport, fremmet i brev
datert 19.9.2016, opprettholdes. Rammene for tiltak av denne art i et område med store
kulturhistoriske verdier bør avklares gjennom regulering.
2. Nesodden kommune anbefales å gjenoppta arbeidet med en områdeplan for Flaskebekk,
slik at framtidige tiltak kan vurderes i et helhetlig perspektiv, ut fra klare bestemmelser
for bevaring. En eventuell innpassing av nye boliger, og rammene for dette, bør vurderes
i en slik planprosess.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes og behandles i ekstraordinært møte i
fylkesutvalget 24. oktober 2016.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært møte i fylkesutvalget 24. oktober 2016.

171/16 Urskog-Hølandsbanen - søknad om tilskudd til utbedring av naturskade
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
1. Det bevilges et tilskudd på 250.000 kr fra disposisjonsfond til utbedring av naturskade på
Urskog-Hølandsbanen.
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2. Det forutsettes at tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig dersom utbedringen helt eller
delvis dekkes ved tilskudd fra Statens Naturskadefond.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det bevilges et tilskudd på 250.000 kr fra disposisjonsfond til utbedring av naturskade
på Urskog-Hølandsbanen.
2. Det forutsettes at tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig dersom utbedringen helt eller
delvis dekkes ved tilskudd fra Statens Naturskadefond.

172/16 Årsmeldinger 2015 KFF - Nesoddparken AS og Viken Filmsenter AS
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Fylkesutvalget tar årsmeldingene til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget tar årsmeldingene til orientering.

173/16 Innspill til evalueringsrapporten om erfaringer med forsøk med samordning av
statlige innsigelser til kommunale planer og innspill til hvordan ordningen bør viderføres
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune tar evalueringsrapporten til orientering.
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2.

Akershus fylkeskommune mener samordning av de samlede innsigelser i plansaker i
stor grad handler om en interesseavveiing mellom politikkområder som krever
politisk skjønn. Samordningen av innsigelsen bør derfor legges til et demokratisk
valgt nivå og ikke til fylkesmannen som er en statlig administrativ etat. Endelig
avgjørelse kan fremdeles skje ved regjeringsbehandling.

3. Akershus fylkeskommune mener at fylkeskommunene som regional utviklingsaktør
og planmyndighet best kan ivareta denne samordningsrollen.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer tilleggsforslag på vegne av MDG, Ap og
SV:
Akershus fylkeskommune forutsetter at endringene ikke svekker befolkningens muligheter til å
kunne påvirke saker som berører dem.
Vi forutsetter også at det sikres at det ikke skjer svekkelse av langsiktige og overordnede
nasjonale hensyn og lover.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 6 stemmer og falt (MDG, Ap, SV og Sp)
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune tar evalueringsrapporten til orientering.
2.

Akershus fylkeskommune mener samordning av de samlede innsigelser i plansaker i
stor grad handler om en interesseavveiing mellom politikkområder som krever
politisk skjønn. Samordningen av innsigelsen bør derfor legges til et demokratisk
valgt nivå og ikke til fylkesmannen som er en statlig administrativ etat. Endelig
avgjørelse kan fremdeles skje ved regjeringsbehandling.

3. Akershus fylkeskommune mener at fylkeskommunene som regional utviklingsaktør og
planmyndighet best kan ivareta denne samordningsrollen.

174/16 Innspill til stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
1. Akershus fylkeskommune forventer at et sterkt regionalt nivå skal spille en viktig rolle for
utviklingen av bærekraftige byer og sterke distrikter.
2. Fylkestinget i Akershus vedtok i desember 2015 Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (RP-ATP), og i juni 2015 Regional plan for innovasjon og nyskaping (RP-IN), som er
utarbeidet i et tett samarbeid mellom stat, fylke og kommuner. De regionale planene gir en tydelig
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retning for utviklingen og prioriteringene og avklarer samarbeidet mellom stat, fylke og kommune,
og danner basis for Akershus fylkeskommunes innspill til stortingsmeldingen.
3. Akershus har som mål at hovedstadsregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i
Europa som utvikles med utgangspunkt i et flerkjernet og arealeffektivt utbyggingsmønster. Sammen
utgjør Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) og Regional plan for
innovasjon og nyskaping (RP-IN) et grunnlag for å svare på vekstutfordringene i hovedstadsområdet.
De skal bidra til å skape en bærekraftig region som tar innover seg de økonomiske, sosiale og
miljømessige endringene i samfunnet. Planene legger grunnlaget for en samordnet areal og
transportutvikling, et tilpassingsdyktig næringsliv og en bærekraftig vekst.
4. Fylkeskommunens kunnskap om sin region er et avgjørende grunnlag for å håndtere og forstå
utfordringsbildet i regionen. Det å ha sterke regioner og ta hensyn til de geografiske variasjonene og
ressursgrunnlaget i landet er essensielt for å utarbeide differensierte strategier og avveie tiltak som
bygger på distrikter og byregioners ulike potensial og utfordringer. En fornuftig forvaltning av
masser og vann er essensielt for en bærekraftig byutvikling, som Akershus fylkeskommune har tatt
på alvor i nylige vedtatte Regional plan for Masseforvaltning, samt regional plan for vannforvaltning
av Glomma vannregion (2010-2016).
5. Bærekraftige byer, sterke distrikter og hovedstadsregionen er i et gjensidig avhengighetsforhold. En
flerkjernet og konsentrert byutvikling i hele østlandsområdet, sammen med utviklingen av sterke
distrikter i landet forøvrig, er med på å komplementere hovedstadsregionen. Det er derfor en
forutsetning at det stilles tydelige forventninger til både hovedstadsområdet og distriktene om å
utvikle en tilpasset boligutvikling og næringsaktiviteter basert på lokale fortrinn.
6. En forutsetning for at hovedstadsregionen skal ivareta rollen som nasjonalt og administrativt senter,
er at samordningen på tvers av forvaltningsnivå, over administrative grenser og mellom
utviklingsaktører i regionen styrkes. Det er forventet at stortingsmeldingen tar opp hvordan økt
samarbeid og samordning kan foregå i pressområder.
7. AFK forutsetter at stortingsmeldingen vil behandle hvilken rolle byer og distrikter har for å

støtte opp under det grønne skiftet, og hvordan vi på best mulig måte kan tilpasse oss en nær
fremtid med endret klima og nye globale forutsetninger. Dette vil kreve nytenkning innen en
rekke felt, som en endret måte å bygge og leve på, et endret næringsliv, og et større behov
for å tenke nasjonal og regional matsikkerhet. Om Norge skal møte utfordringene på en god
måte er det viktig å ligge i forkant og skape et bærekraftig og klimasmart samfunn, og
stimulere næringslivet til innovasjon og eksport av grønne løsninger innen en rekke felt.
8. Det vises ellers til saksframlegget.

Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende protokolltilførsel:
Fremskrittspartiets representant viser til at partiet stemte i mot regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus av hensyn til at representantene mente planen har for stor inngripen
i lokaldemokratiet. Når partiets representant likevel stemmer for innstilling er det med bakgrunn
i gode momenter opp mot planen, men det ønskes likevel å bemerke viktigheten av å ivareta
lokaldemokratiet.
Utvalgets behandling:
Votering:
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Hovedutvalgets innstilling punkt 1 til 6, første setning i punkt 7 og hele punkt 8 ble
enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling punkt 7 (etter første setning) ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer
(H og KRF).

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune forventer at et sterkt regionalt nivå skal spille en viktig rolle for utviklingen
av bærekraftige byer og sterke distrikter.
2. Fylkestinget i Akershus vedtok i desember 2015 Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (RP-ATP), og i juni 2015 Regional plan for innovasjon og nyskaping (RP-IN), som er
utarbeidet i et tett samarbeid mellom stat, fylke og kommuner. De regionale planene gir en tydelig
retning for utviklingen og prioriteringene og avklarer samarbeidet mellom stat, fylke og kommune,
og danner basis for Akershus fylkeskommunes innspill til stortingsmeldingen.
3. Akershus har som mål at hovedstadsregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region
i Europa som utvikles med utgangspunkt i et flerkjernet og arealeffektivt utbyggingsmønster.
Sammen utgjør Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) og Regional plan
for innovasjon og nyskaping (RP-IN) et grunnlag for å svare på vekstutfordringene i
hovedstadsområdet. De skal bidra til å skape en bærekraftig region som tar innover seg de
økonomiske, sosiale og miljømessige endringene i samfunnet. Planene legger grunnlaget for en
samordnet areal og transportutvikling, et tilpassingsdyktig næringsliv og en bærekraftig vekst.
4. Fylkeskommunens kunnskap om sin region er et avgjørende grunnlag for å håndtere og forstå
utfordringsbildet i regionen. Det å ha sterke regioner og ta hensyn til de geografiske variasjonene og
ressursgrunnlaget i landet er essensielt for å utarbeide differensierte strategier og avveie tiltak som
bygger på distrikter og byregioners ulike potensial og utfordringer. En fornuftig forvaltning av
masser og vann er essensielt for en bærekraftig byutvikling, som Akershus fylkeskommune har tatt på
alvor i nylige vedtatte Regional plan for Masseforvaltning, samt regional plan for vannforvaltning av
Glomma vannregion (2010-2016).
5. Bærekraftige byer, sterke distrikter og hovedstadsregionen er i et gjensidig avhengighetsforhold. En
flerkjernet og konsentrert byutvikling i hele østlandsområdet, sammen med utviklingen av sterke
distrikter i landet forøvrig, er med på å komplementere hovedstadsregionen. Det er derfor en
forutsetning at det stilles tydelige forventninger til både hovedstadsområdet og distriktene om å
utvikle en tilpasset boligutvikling og næringsaktiviteter basert på lokale fortrinn.
6. En forutsetning for at hovedstadsregionen skal ivareta rollen som nasjonalt og administrativt senter,
er at samordningen på tvers av forvaltningsnivå, over administrative grenser og mellom
utviklingsaktører i regionen styrkes. Det er forventet at stortingsmeldingen tar opp hvordan økt
samarbeid og samordning kan foregå i pressområder.
7. AFK forutsetter at stortingsmeldingen vil behandle hvilken rolle byer og distrikter har for å

støtte opp under det grønne skiftet, og hvordan vi på best mulig måte kan tilpasse oss en nær
fremtid med endret klima og nye globale forutsetninger. Dette vil kreve nytenkning innen en
rekke felt, som en endret måte å bygge og leve på, et endret næringsliv, og et større behov
for å tenke nasjonal og regional matsikkerhet. Om Norge skal møte utfordringene på en god
måte er det viktig å ligge i forkant og skape et bærekraftig og klimasmart samfunn, og
stimulere næringslivet til innovasjon og eksport av grønne løsninger innen en rekke felt.
8. Det vises ellers til saksframlegget.
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Protokolltilførsel fra FRP:
Fremskrittspartiets representant viser til at partiet stemte i mot regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus av hensyn til at representantene mente planen har for stor
inngripen i lokaldemokratiet. Når partiets representant likevel stemmer for innstilling er det
med bakgrunn i gode momenter opp mot planen, men det ønskes likevel å bemerke viktigheten
av å ivareta lokaldemokratiet.

175/16 Invitasjon til medeierskap i AskersHus AS
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
1. Akershus fylkeskommune går inn som offentlig deleier med inntil kr 324 000 i AskersHus AS fra
innsatsområde innovasjon 311130. Det lokale næringslivet skal ha over 50 % eierandel i selskapet.

2. Selskapet AskersHus AS må tilby tjenester og arbeide innenfor de målene som er vedtatt i Regional
plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. Det må legges vekt på innovasjon og
entreprenørskap, i tett samarbeid med næringslivet og næringsorganisasjoner i vestregionen.

Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) gjenopptar Yrvums (H) tilleggsforslag fremmet i
hovedutvalg for plan, næring og miljø på vegne av H, V og KRF:
Akershus fylkeskommune presiserer at vi ikke forplikter oss til å støtte fremtidig drift av
selskapet AskersHus AS.
Representanten Torunn Skottevik (Ap) gjenopptar eget tilleggsforslag fremmet i
hovedutvalg for plan, næring og miljø på vegne av Ap og SV:
Akershus fylkeskommune anmoder om plass i styret når de går inn på eiersiden, samt plass i
generalforsamlingen.
Votering:
 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Melgaard (H) ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og MDG).
 Forslaget fremmet av Skottevik (Ap) fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV og MDG).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune går inn som offentlig deleier med inntil kr 324 000 i AskersHus AS fra
innsatsområde innovasjon 311130. Det lokale næringslivet skal ha over 50 % eierandel i selskapet.

2. Selskapet AskersHus AS må tilby tjenester og arbeide innenfor de målene som er vedtatt i Regional
plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. Det må legges vekt på innovasjon og
entreprenørskap, i tett samarbeid med næringslivet og næringsorganisasjoner i vestregionen.

3. Akershus fylkeskommune presiserer at vi ikke forplikter oss til å støtte fremtidig drift av
selskapet AskersHus AS.
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176/16 Evaluering av spesialtransport skoleelever
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
Akershus fylkeskommune ber Ruter AS vurdere anbefalingene i rapport om evaluering av
spesialtransport for skoleelever og melde tilbake til fylkeskommunen hvordan de vil følge opp
denne.
Fylkeskommunen er spesielt bekymret for økningen av de administrative kostnadene, og ber
styret i Ruter vurdere tiltak for å redusere disse til et forsvarlig nivå for å ivareta
fylkeskommunens ansvar for skoleskyss.
Fylkeskommunen ber også om at Ruter vurderer om a) spesialtransport kan integreres i et Ruter
Flex-tilbud til alle i spredtbygde strøk og b) bør vurdere andre former for organisering av
spesialskyss, både kontraktmessig og strukturelt.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Akershus fylkeskommune ber Ruter AS vurdere anbefalingene i rapport om evaluering av
spesialtransport for skoleelever og melde tilbake til fylkeskommunen hvordan de vil følge opp
denne.
Fylkeskommunen er spesielt bekymret for økningen av de administrative kostnadene, og ber
styret i Ruter vurdere tiltak for å redusere disse til et forsvarlig nivå for å ivareta
fylkeskommunens ansvar for skoleskyss.
Fylkeskommunen ber også om at Ruter vurderer om a) spesialtransport kan integreres i et Ruter
Flex-tilbud til alle i spredtbygde strøk og b) bør vurdere andre former for organisering av
spesialskyss, både kontraktmessig og strukturelt.

177/16 Årsmeldinger 2015. Fjellinjen AS, Ruter AS, Vaterland Bussterminal AS og
Vegfinans AS
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
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1. Årsrapporter inkl. regnskap for Fjellinjen AS, Ruter AS, Vaterland Bussterminal AS og
Vegfinans AS tas til orientering.
2. Fylkesutvalget ber generalforsamlingen i Ruter om å påse at Ruter også rapporterer
samtlige punkter i henhold til vedtatt eierstrategi:
Det skal utarbeides årlige eiermeldinger. Eiermeldingen skal primært vise i
hvilken grad selskapet oppfyller eiers resultatmål og resultatkrav, gi informasjon
om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i
kostnadsnivået for selskapet. Resultater fra styrets egenevaluering skal også
fremkomme.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Årsrapporter inkl. regnskap for Fjellinjen AS, Ruter AS, Vaterland Bussterminal AS og
Vegfinans AS tas til orientering.
2. Fylkesutvalget ber generalforsamlingen i Ruter om å påse at Ruter også rapporterer
samtlige punkter i henhold til vedtatt eierstrategi:
Det skal utarbeides årlige eiermeldinger. Eiermeldingen skal primært vise i
hvilken grad selskapet oppfyller eiers resultatmål og resultatkrav, gi informasjon
om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i
kostnadsnivået for selskapet. Resultater fra styrets egenevaluering skal også
fremkomme.

178/16 Årsmeldinger 2015. Vigo IKS og Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Årsmeldingene for henholdsvis Vigo IKS og Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS tas til
orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Årsmeldingene for henholdsvis Vigo IKS og Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS tas til
orientering.

179/16 Utbygging av Eikeli videregående skole - Antall elevplasser og ny idrettshall
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Det utarbeides byggeprogram for utbygging av Eikeli videregående skole og ny
idrettshall i samarbeid med Bærum kommune.
2. Det planlegges for maksimalt antall elevplasser ut fra bygnings-, regulerings- og
tomtemessige forhold, begrenset oppad til 8 paralleller studiespesialiserende.
3. Byggeprogram fremmes til politisk behandling våren 2017.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptar representanten Kristin Antuns (MDG)
tilleggsforslag fremmet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Nye punkter etter fylkesrådmannens forslag:
1. Det skal utarbeides særskilt miljøoppfølgingsplan som blant annet skal sikre at
byggeprosessen og bygningene skal være Svanemerket og BREEAM Nor-sertifisert med
minstestandard excellent eller tilsvarende.
2. Byggene skal i utgangspunktet være energinøytrale (Zero Emission Building) eller
nesten-nullenergibygg.
Votering:
 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV og MDG).
Vedtak:
1. Det utarbeides byggeprogram for utbygging av Eikeli videregående skole og ny
idrettshall i samarbeid med Bærum kommune.
2. Det planlegges for maksimalt antall elevplasser ut fra bygnings-, regulerings- og
tomtemessige forhold, begrenset oppad til 8 paralleller studiespesialiserende.
3. Byggeprogram fremmes til politisk behandling våren 2017.

180/16 Utbygging av Ås videregående skole - framskyving av ferdigstillelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Det utarbeides byggeprogram for utbygging av Ås videregående skole for 300 nye
elevplasser.
2. Utbyggingen planlegges med ferdigstillelse til skolestart i 2021.
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3. Utbyggingen planlegges i sammenheng med planlagt inneklimatiltak.
4. Byggeprogram fremmes til politisk behandling våren 2017.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptar representanten Kristin Antuns (MDG)
tilleggsforslag fremmet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
5. Det skal utarbeides særskilt miljøoppfølgingsplan som blant annet skal sikre at
byggeprosessen og bygningene skal være Svanemerket og BREEAM Nor-sertifisert med
minstestandard excellent eller tilsvarende.
6. Byggene skal i utgangspunktet være energinøytrale (Zero Emission Building) eller
nesten-nullenergibygg.
Votering:
 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV og MDG).
Vedtak:
1. Det utarbeides byggeprogram for utbygging av Ås videregående skole for 300 nye
elevplasser.
2. Utbyggingen planlegges med ferdigstillelse til skolestart i 2021.
3. Utbyggingen planlegges i sammenheng med planlagt inneklimatiltak.
4. Byggeprogram fremmes til politisk behandling våren 2017.

181/16 Høringsuttalelse - Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget i Akershus anmoder om at strukturen for fylkesmannsembetene avventer
resultatet av regionreformen og gjøres identisk med regionstrukturen.
2. Fylkesutvalget i Akershus anbefaler at hensynet til effektivitet og kvalitet i forvaltningen
sammen med ønsket om en demokratireform legges til grunn for oppgavefordelingen
mellom regionen og fylkesmannen.
3. Fylkesutvalget i Akershus anmoder om at fylkesmannens rolle i saker som er beslektet
med de nye regionenes samfunnsutviklerrolle overføres til regionen.
4. Fylkesutvalget i Akershus anbefaler at fylkesmannens oppgaver blir knyttet til tilsyn og
kontroll.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

21

Vedtak:
1. Fylkesutvalget i Akershus anmoder om at strukturen for fylkesmannsembetene avventer
resultatet av regionreformen og gjøres identisk med regionstrukturen.
2. Fylkesutvalget i Akershus anbefaler at hensynet til effektivitet og kvalitet i forvaltningen
sammen med ønsket om en demokratireform legges til grunn for oppgavefordelingen
mellom regionen og fylkesmannen.
3. Fylkesutvalget i Akershus anmoder om at fylkesmannens rolle i saker som er beslektet
med de nye regionenes samfunnsutviklerrolle overføres til regionen.
4. Fylkesutvalget i Akershus anbefaler at fylkesmannens oppgaver blir knyttet til tilsyn og
kontroll.

182/16 Galleri Akershus AS - Årsrapport 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2015 for Galleri Akershus AS tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsrapport 2015 for Galleri Akershus AS tas til orientering.

183/16 TV-aksjonen 2016 - aksjonsbidrag fra Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter årets TV-aksjon med 60 000 kr. Aksjonsbidraget går til
Røde Kors
2. Beløpet dekkes over budsjettpost 111021.40000 – fylkesutvalget til disposisjon
3. TV-aksjonen 2016 kan overføre unyttede driftsmidler til aksjonsbidrag
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune støtter årets TV-aksjon med 60 000 kr. Aksjonsbidraget går til
Røde Kors
2. Beløpet dekkes over budsjettpost 111021.40000 – fylkesutvalget til disposisjon
3. TV-aksjonen 2016 kan overføre unyttede driftsmidler til aksjonsbidrag

184/16 Oversendte forslag fra fylkestinget 13.6.16
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
 Oversendelsesforslag i fylkestingssak 61/16 M2016, følges opp i saken om hvordan flest
mulig mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bruke ordinær kollektivtransport i
Akershus, jamfør vedtak i fylkestinget 15.02.16.


Oversendelsesforslag fra Ap i fylkestingssak 75/16 Inntektsrammer og strategier følges
opp med nye saker.



Oversendelsesforslag i saken i fylkesutvalgssak 78/16 ny driftskontrakt for fylkesveier
på Romerike øst 2016, følges opp ved at kravene knyttet til fjerning av vegetasjon med
begrensninger i bruk av roundup blir lagt inn i kontrakten. Høsten 2016 vil
administrasjonen legge frem sak til politisk behandling der det vurderes om og hvordan
dette kan innarbeides i eksisterende og framtidige kontrakter.

Oversendelsesforslag i fylkesutvalgssak 83/16
- Det legges fram sak der en vurderer hvordan Klima og energi planen skal håndtere
klimatilpasning i 2017.
- Problemstillingen rundt matsikkerhet og jordvern behandles i landbruksmeldingen
som legges fram til politisk behandling i 2017.
- Endelig vedtak av regional planstrategi legges fram i november 2016, hvor
folkehelse og integrering vil være et tverrgående tema.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
 Oversendelsesforslag i fylkestingssak 61/16 M2016, følges opp i saken om hvordan flest
mulig mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bruke ordinær kollektivtransport i
Akershus, jamfør vedtak i fylkestinget 15.02.16.
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Oversendelsesforslag fra Ap i fylkestingssak 75/16 Inntektsrammer og strategier følges
opp med nye saker.



Oversendelsesforslag i saken i fylkesutvalgssak 78/16 ny driftskontrakt for fylkesveier på
Romerike øst 2016, følges opp ved at kravene knyttet til fjerning av vegetasjon med
begrensninger i bruk av roundup blir lagt inn i kontrakten. Høsten 2016 vil
administrasjonen legge frem sak til politisk behandling der det vurderes om og hvordan
dette kan innarbeides i eksisterende og framtidige kontrakter.

Oversendelsesforslag i fylkesutvalgssak 83/16
- Det legges fram sak der en vurderer hvordan Klima og energi planen skal håndtere
klimatilpasning i 2017.
- Problemstillingen rundt matsikkerhet og jordvern behandles i landbruksmeldingen
som legges fram til politisk behandling i 2017.
- Endelig vedtak av regional planstrategi legges fram i november 2016, hvor
folkehelse og integrering vil være et tverrgående tema.

185/16 Rapport 2. tertial 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2016 til orientering.
2. Det foretas følgende endringer av investeringsbudsjett og finansiering:
Rebudsjetteringer og endringer investeringsbudsjett

Beløp

(tall i 1 000 kr)
Utdanning og kompetanse - nedjustering prosjekter
Tannhelse - nedjustering prosjekter
Samferdsel og transport - nedjustering prosjekter
Tannhelse - nedjustering investeringer i utstyr
Overføring av låmedmidler til AFK eiendom FKF
Sum investeringsutgifter

-118 579
-3 250
-138 606
-2 000
-6 400
-268 835

Finansiering
Reduksjon mva-kompensasjon investeringer

53 000

Overføring fra drift til investering

13 435

Reduksjon av lån

202 400

Sum finansiering

268 835

3. Som følge av ny prognose for investeringer og rebudsjetteringer pr. 2. tertial 2016, foreslås
rammen for finansiering med lån justert ned med 202,4 mill. kr inntil 266 mill. kr.
4. Fylkestinget tar oversikten for 12 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til
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orientering (jf. vedlegg 3 i saken).
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5. Det foretas følgende budsjettreguleringer:
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Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

DRIFTSBUDSJETT AFK
912100
944000
980100
901010
902000

-8 000 000,00
111 435 000,00
-13 435 000,00
-139 100 000,00
49 100 000,00
0,00

PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
Økning renteinntekter
Økt avsetning disposisjonsfond - fra økning frie inntekter/renteinntekter
Overføring fra drift til investering (overføringskonto)
Økt anslag skatteinntekter
Redusert rammetilskudd

PO4 Tannhelse
-10 500 000,00 Innsparing drift tannhelse - overføres disposisjonsfond
10 500 000,00 Økt avsetning disposisjonsfond - fra innsparing tannhelse
0,00

401100
944000

701020
701020
720213
720213
721415
721415
721415
720213
980100
744002

-200 000,00
200 000,00
8 000 000,00
-8 000 000,00
-15 579 000,00
-3 902 000,00
3 902 000,00
15 579 000,00
-1 500 000,00
1 500 000,00
0,00

PO7 Samferdsel og transport
Løyver - lavere inntekter enn forventet
Løyver - lavere inntekter enn forventet
Reduksjon bruk av fond - endring av sonestruktur i Follo
Reduksjon bruk av fond - endring av sonestruktur i Follo
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes fra Vaterland Bussterminal - endret kontantstrøm omløpsavgift
Overføring fra investering til drift (overføringskonto)
Til drift fra investering - Tilskudd til andres investeringer (Kollektivtrafikk)

PO8 Diverse sektoruavhengige utgifter/inntekter
-2 612 000,00 Avsetning til premieavviksfond
2 612 000,00 Arbeidsgiverandel AIPK
0,00

831200
831200

0,00 Sum - Driftsbudsjett AFK

INVESTERINGSBUDSJETT AFK
PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
53 000 000,00 Reduksjon mva-kompensasjon investeringer (reduserte inntekter)
-53 000 000,00 Bruk av lån (oppjustering i 2016) pga lavere mva-kompensasjon
0,00

097001
091000

00910

021000
021000
021000
021000
021000
021000
091000
098000

87224
10500
10601
10301
13192
33291
00910
00989

-8 000 000,00
-74 500 000,00
-10 000 000,00
-23 000 000,00
-500 000,00
-2 579 000,00
105 144 000,00
13 435 000,00
0,00

023000
023000
401100
401100
091000
091000
092200
091000

80129
80140
87400
87400
00910
00910
00922
00910

-1 500 000,00
-250 000,00
-1 500 000,00
-2 000 000,00
2 000 000,00
3 250 000,00
-6 400 000,00
6 400 000,00
0,00

PO2 Utdanning og kompetanse
Nedjustering Nytt skoleadministrativt system (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Erverv av tomter og infrastruktur (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Programmering/prosjektering (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Ombygg/utbygg for økt elevkapasitet (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Lørenskog vgs - nybygg og kap.utvid (rebudsjetteres i 2017)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)
Overføring fra drift til investering (overføringskonto)

PO4 Tannhelse
Nedjustering Ås tannklinikk - nye lokaler (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Elektronisk bildebehandlingssystem (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Investering utstyr (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Investering utstyr
Bruk av lån (nedjustering i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)
Overføring av lånemidler til AFK Eiendom
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017) (AFK eiendom FKF)
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Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

26 000,00
3 582 000,00
-21 551 000,00
10 845 000,00
7 098 000,00
10 000 000,00
-10 000 000,00

PO7 Samferdsel (AFK midler)
Omdisponering - Strekningsvisetiltak
Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Miljø- og service
Omdisponering - Kollektivtrafikktiltak
Omdisponering - Store kollektivtiltak
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie (Streningsvisetiltak)
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie (Gang- og sykkelveier)

075110
075130
075150
075160
075161
075110
075130

07520
07580
07590
07550
07701
07520
07580

075160
098000

07550
00989

075110
075120
075130
075140
075150
075160
075170
091000

07520
07530
07580
07540
07590
07550
07510
00910

14 556 000,00
-62 725 000,00
-52 386 000,00
-12 733 000,00
-12 418 000,00
-1 700 000,00
-11 200 000,00
138 606 000,00
0,00

075130
075170
075110
075130

07580
07510
07520
07550

5 000 000,00
-5 000 000,00
-10 000 000,00
10 000 000,00

072000
072000
075130
075160
075170

07563
07564
07580
07550
07510

-111 110 000,00
-123 563 000,00
-38 247 000,00
-48 900 000,00
-8 438 000,00
-330 258 000,00

075130
075170
075110
075130

07580
07510
07520
07550

-5 000 000,00
5 000 000,00
10 000 000,00
-10 000 000,00

Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Planlegging
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie

072000
072000
075130
075160
075170

07563
07564
07580
07550
07510

111 110 000,00
123 563 000,00
38 247 000,00
48 900 000,00
8 438 000,00
330 258 000,00

Nedjustering inntekter Kolsåsbanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Fornebubanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Gang- og sykkelveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Planlegging (rebudsjetteres i 2017)

-1 500 000,00 Fra investering til drift - Kollektivtrafikk
1 500 000,00 Overføring fra investering til drift (overføringskonto)
Oppjustering Strekningsvise tiltak (nedjusteres i 2017)
Nedjustering Mindre utbedringer (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Gang- og sykkeleveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Trafikksikkerhetstiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Miljø- og servicetiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Planlegging (rebudsjetteres i 2017)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)

PO7 Samferdsel (Oslopakke 3)
Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Planlegging
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Nedjustering Kolsåsbanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Fornebubanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Gang- og sykkelveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Planlegging (rebudsjetteres i 2017)

0,00 Sum - Investeringsbudsjett AFK

Utvalgets behandling:
Nils Kaarbø, avdelingsdirektør for Akershus i Statens Vegvesen, ga en orientering om
investeringer i samferdselssektoren og årsaken til at det er ubenyttede midler.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget tar rapport pr. 2. tertial 2016 til orientering.
2. Det foretas følgende endringer av investeringsbudsjett og finansiering:
Rebudsjetteringer og endringer investeringsbudsjett

Beløp

(tall i 1 000 kr)
Utdanning og kompetanse - nedjustering prosjekter
Tannhelse - nedjustering prosjekter
Samferdsel og transport - nedjustering prosjekter
Tannhelse - nedjustering investeringer i utstyr
Overføring av låmedmidler til AFK eiendom FKF
Sum investeringsutgifter

-118 579
-3 250
-138 606
-2 000
-6 400
-268 835

Finansiering
Reduksjon mva-kompensasjon investeringer

53 000

Overføring fra drift til investering

13 435

Reduksjon av lån

202 400

Sum finansiering

268 835

3. Som følge av ny prognose for investeringer og rebudsjetteringer pr. 2. tertial 2016, foreslås
rammen for finansiering med lån justert ned med 202,4 mill. kr inntil 266 mill. kr.
4. Fylkestinget tar oversikten for 12 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til
orientering (jf. vedlegg 3 i saken).
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5. Det foretas følgende budsjettreguleringer:
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Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

DRIFTSBUDSJETT AFK
912100
944000
980100
901010
902000

-8 000 000,00
111 435 000,00
-13 435 000,00
-139 100 000,00
49 100 000,00
0,00

PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
Økning renteinntekter
Økt avsetning disposisjonsfond - fra økning frie inntekter/renteinntekter
Overføring fra drift til investering (overføringskonto)
Økt anslag skatteinntekter
Redusert rammetilskudd

PO4 Tannhelse
-10 500 000,00 Innsparing drift tannhelse - overføres disposisjonsfond
10 500 000,00 Økt avsetning disposisjonsfond - fra innsparing tannhelse
0,00

401100
944000

701020
701020
720213
720213
721415
721415
721415
720213
980100
744002

-200 000,00
200 000,00
8 000 000,00
-8 000 000,00
-15 579 000,00
-3 902 000,00
3 902 000,00
15 579 000,00
-1 500 000,00
1 500 000,00
0,00

PO7 Samferdsel og transport
Løyver - lavere inntekter enn forventet
Løyver - lavere inntekter enn forventet
Reduksjon bruk av fond - endring av sonestruktur i Follo
Reduksjon bruk av fond - endring av sonestruktur i Follo
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes til Ruter - endret kontantstrøm omløpsavgift
Midler flyttes fra Vaterland Bussterminal - endret kontantstrøm omløpsavgift
Overføring fra investering til drift (overføringskonto)
Til drift fra investering - Tilskudd til andres investeringer (Kollektivtrafikk)

PO8 Diverse sektoruavhengige utgifter/inntekter
-2 612 000,00 Avsetning til premieavviksfond
2 612 000,00 Arbeidsgiverandel AIPK
0,00

831200
831200

0,00 Sum - Driftsbudsjett AFK

INVESTERINGSBUDSJETT AFK
PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
53 000 000,00 Reduksjon mva-kompensasjon investeringer (reduserte inntekter)
-53 000 000,00 Bruk av lån (oppjustering i 2016) pga lavere mva-kompensasjon
0,00

097001
091000

00910

021000
021000
021000
021000
021000
021000
091000
098000

87224
10500
10601
10301
13192
33291
00910
00989

-8 000 000,00
-74 500 000,00
-10 000 000,00
-23 000 000,00
-500 000,00
-2 579 000,00
105 144 000,00
13 435 000,00
0,00

023000
023000
401100
401100
091000
091000
092200
091000

80129
80140
87400
87400
00910
00910
00922
00910

-1 500 000,00
-250 000,00
-1 500 000,00
-2 000 000,00
2 000 000,00
3 250 000,00
-6 400 000,00
6 400 000,00
0,00

PO2 Utdanning og kompetanse
Nedjustering Nytt skoleadministrativt system (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Erverv av tomter og infrastruktur (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Programmering/prosjektering (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Ombygg/utbygg for økt elevkapasitet (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Lørenskog vgs - nybygg og kap.utvid (rebudsjetteres i 2017)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)
Overføring fra drift til investering (overføringskonto)

PO4 Tannhelse
Nedjustering Ås tannklinikk - nye lokaler (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Elektronisk bildebehandlingssystem (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Investering utstyr (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Investering utstyr
Bruk av lån (nedjustering i 2016)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)
Overføring av lånemidler til AFK Eiendom
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017) (AFK eiendom FKF)
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Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

26 000,00
3 582 000,00
-21 551 000,00
10 845 000,00
7 098 000,00
10 000 000,00
-10 000 000,00

PO7 Samferdsel (AFK midler)
Omdisponering - Strekningsvisetiltak
Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Miljø- og service
Omdisponering - Kollektivtrafikktiltak
Omdisponering - Store kollektivtiltak
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie (Streningsvisetiltak)
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie (Gang- og sykkelveier)

075110
075130
075150
075160
075161
075110
075130

07520
07580
07590
07550
07701
07520
07580

075160
098000

07550
00989

075110
075120
075130
075140
075150
075160
075170
091000

07520
07530
07580
07540
07590
07550
07510
00910

14 556 000,00
-62 725 000,00
-52 386 000,00
-12 733 000,00
-12 418 000,00
-1 700 000,00
-11 200 000,00
138 606 000,00
0,00

075130
075170
075110
075130

07580
07510
07520
07550

5 000 000,00
-5 000 000,00
-10 000 000,00
10 000 000,00

072000
072000
075130
075160
075170

07563
07564
07580
07550
07510

-111 110 000,00
-123 563 000,00
-38 247 000,00
-48 900 000,00
-8 438 000,00
-330 258 000,00

075130
075170
075110
075130

07580
07510
07520
07550

-5 000 000,00
5 000 000,00
10 000 000,00
-10 000 000,00

Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Planlegging
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie

072000
072000
075130
075160
075170

07563
07564
07580
07550
07510

111 110 000,00
123 563 000,00
38 247 000,00
48 900 000,00
8 438 000,00
330 258 000,00

Nedjustering inntekter Kolsåsbanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Fornebubanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Gang- og sykkelveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering inntekter Planlegging (rebudsjetteres i 2017)

-1 500 000,00 Fra investering til drift - Kollektivtrafikk
1 500 000,00 Overføring fra investering til drift (overføringskonto)
Oppjustering Strekningsvise tiltak (nedjusteres i 2017)
Nedjustering Mindre utbedringer (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Gang- og sykkeleveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Trafikksikkerhetstiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Miljø- og servicetiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Planlegging (rebudsjetteres i 2017)
Bruk av lån (nedjustering i 2016, rebudsjetteres i 2017)

PO7 Samferdsel (Oslopakke 3)
Omdisponering - Gang- og sykkelveier
Omdisponering - Planlegging
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Omdisponering - Lagt på feil ansvar ved en inkurie
Nedjustering Kolsåsbanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Fornebubanen (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Gang- og sykkelveier (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Kollektivtiltak (rebudsjetteres i 2017)
Nedjustering Planlegging (rebudsjetteres i 2017)

0,00 Sum - Investeringsbudsjett AFK

186/16 Midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster (beredskapstakster) på dager med
fare for høy luftforurensing i Oslo
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
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1. Akershus fylkeskommune støtter at Samferdselsdepartementet, med hjemmel i lov av 21.
juni 1963 nr. 23 om vegar § 27 (2), kan fastsette forskrift om midlertidige
tidsdifferensierte bompengetakster i Oslo, til bruk på dager med fare for høy
luftforurensning. Følgende legges til grunn for forskriften:
 Forskriften fastsettes til bruk i fremtidige tilfeller med fare for høy
luftforurensning i Oslo.
 Midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster skal kunne iverksettes ved varsel
om timemiddel NO2 på over 200 μg/m³ i større områder, og det samtidig er
varslet en inversjonsperiode. Takstene innføres fra midnatt og gjelder
døgnkontinuerlig – dvs. fra kl. 00:00 til 24:00.
 Midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster innebærer en femdobling av
bompengetakstene.
 Det gjøres ikke unntak fra midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster ut over
de som allerede er unntatt betaling i bomringen. Gjeldende fritak og
rabattordninger videreføres.
2. Akershus fylkeskommune legger videre til grunn at inntekter som følge av
beredskapstakster går inn i det ordinære bompengeregnskapet og fordeles i tråd med
Oslopakke 3-avtalen, og at fram mot iverksetting må mulighetene for økt kapasitet på
kollektivtransportmidlene i perioder med beredskapstakster avklares.
3. Dersom Bærumssnittet skal inkluderes i ordning med beredskapstakster forutsetter
Akershus fylkeskommune at Bærum kommune fatter vedtak om dette.
4. Akershus henstiller Oslo om å intensivere arbeidet med å redusere luftforurensningen fra
vedfyring og båttrafikk i Oslo.
5. Akershus fylkeskommune ber om at det utredes hvordan økt kapasitetsbehov i
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan dekkes på dager der beredskapstakstene
gjelder, og hvordan man kan få til en ordning med gratis kollektivtrafikk disse dagene.
Utvalgets behandling:
Representanten Trine-Lise Østlund Blime (H) gjenopptar eget endrings- og tilleggsforslag
fremmet i hovedutvalg for samferdsel:
Første kulepunkt endres til:
Forskriften fastsettes til bruk i fremtidige tilfeller med fare for høy luftforurensning i Oslo.
Tilleggsforslag:
Det skal være høy grad sannsynlighet for at grenseverdien vil bli nådd uten tiltaket. Forskriften
gjelder vintersesongen 16/17 må revideres når det er miljødifferensierte takster i bomringen.
Representanten Torunn Skottevik (Ap) gjenopptar eget tilleggsforslag til kulepunkt 1
under punkt 1 fremmet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Brukere med HC-kort omfattes ikke av tidsdifferensierte bompengesatser.

Votering:
 Hovedutvalgets innstilling, bortsett fra første kulepunkt i punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
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Ved alternativ votering over hovedutvalgets innstilling kulepunkt 1 i punkt 1 og
endringsforslaget til samme punkt fremmet av Blime (H) ble hovedutvalgets innstilling
vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H og KRF).
Tilleggsforslaget fremmet av Blime (H) ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremmet av Skottevik (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune støtter at Samferdselsdepartementet, med hjemmel i lov av 21.
juni 1963 nr. 23 om vegar § 27 (2), kan fastsette forskrift om midlertidige
tidsdifferensierte bompengetakster i Oslo, til bruk på dager med fare for høy
luftforurensning. Følgende legges til grunn for forskriften:
 Forskriften fastsettes til bruk i fremtidige tilfeller med fare for høy
luftforurensning i Oslo.
 Midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster skal kunne iverksettes ved varsel
om timemiddel NO2 på over 200 μg/m³ i større områder, og det samtidig er
varslet en inversjonsperiode. Takstene innføres fra midnatt og gjelder
døgnkontinuerlig – dvs. fra kl. 00:00 til 24:00.
 Midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster innebærer en femdobling av
bompengetakstene.
 Det gjøres ikke unntak fra midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster ut
over de som allerede er unntatt betaling i bomringen. Gjeldende fritak og
rabattordninger videreføres.
 Brukere med HC-kort omfattes ikke av tidsdifferensierte bompengesatser.
2. Akershus fylkeskommune legger videre til grunn at inntekter som følge av
beredskapstakster går inn i det ordinære bompengeregnskapet og fordeles i tråd med
Oslopakke 3-avtalen, og at fram mot iverksetting må mulighetene for økt kapasitet på
kollektivtransportmidlene i perioder med beredskapstakster avklares.
3. Dersom Bærumssnittet skal inkluderes i ordning med beredskapstakster forutsetter
Akershus fylkeskommune at Bærum kommune fatter vedtak om dette.
4. Akershus henstiller Oslo om å intensivere arbeidet med å redusere luftforurensningen
fra vedfyring og båttrafikk i Oslo.
5. Akershus fylkeskommune ber om at det utredes hvordan økt kapasitetsbehov i
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan dekkes på dager der beredskapstakstene
gjelder, og hvordan man kan få til en ordning med gratis kollektivtrafikk disse dagene.
6. Det skal være høy grad sannsynlighet for at grenseverdien vil bli nådd uten tiltaket.
Forskriften gjelder vintersesongen 16/17 må revideres når det er miljødifferensierte
takster i bomringen.

187/16 Nedleggelse av Fornebubåten B12
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
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Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
Akershus fylkeskommune etterkommer ikke innbyggerinitiativet som ber Ruter reversere sin
avgjørelse om å avvikle båttilbudet mellom Aker Brygge og Fornebu.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptar representanten Kristin Antuns (MDG)
alternative forslag fremmet i hovedutvalg for samferdsel:
1. Akershus fylkeskommune etterkommer innbyggerinitiativet som ber Ruter reversere sin
avgjørelse om å avvikle båttilbudet mellom Aker Brygge og Fornebu.
2. Det legges frem en helhetlig sak om fergesatsning i Oslofjorden, i lys av mulighetene for
elektrifisering av fergene, og eventuell innføring av ”bybane til sjøs”, og hvilke
konsekvenser et utvidet og mer miljøvennlig fergetilbud kan få for avlastning av veinettet
og for videreutvikling av andre deler av bo- og arbeidsmarkedet i regionen.
3. Driften av Fornebu-båtlinjen opprettholdes inntil det er gjort en bred vurdering av hvordan
denne linjen passer inn i et fremtidig tilbud, slik at vi nå ikke svekker muligheten for en
langsiktig fergesatsning ved å stoppe tilbudet bare i lys av dagens løsninger.
Votering:
Ved alternativ votering over hovedutvalgets innstilling og forslaget fremmet av Solum (MDG)
ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 12 mot 1 stemme (MDG).
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus fylkeskommune etterkommer ikke innbyggerinitiativet som ber Ruter reversere sin
avgjørelse om å avvikle båttilbudet mellom Aker Brygge og Fornebu.

188/16 Innspill til nasjonal kompetansepolitisk strategi fra Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til innspill til nasjonal kompetansepolitisk
strategi.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok eget tilleggsforslag fremmet i
hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Det grønne skiftet forutsetter et skifte i norsk kompetansepolitikk. En ny nasjonal
kompetansepolitisk strategi må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en
satsning som fremmer det grønne skiftet.
Strategien må også bidra til at vi får den kompetansen vi trenger for å opprettholde og
videreutvikle et mer bærekraftig samfunn, som blant annet ivaretar nødvendige klima og
miljøhensyn.
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Møteleder Anette Solli (H) påpekte at protokollen fra hovedutvalg for plan, næring og
miljø er feil gjengitt i sakskart 2 og foreslo derfor at Solums (MDG) forslag følger saken til
fylkestinget uten votering i fylkesutvalget. Fylkesutvalget ga tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til innspill til nasjonal kompetansepolitisk
strategi.
Forslag fra Øyvind Solum (MDG) som følger saken:
Det grønne skiftet forutsetter et skifte i norsk kompetansepolitikk. En ny nasjonal
kompetansepolitisk strategi må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en
satsning som fremmer det grønne skiftet.
Strategien må også bidra til at vi får den kompetansen vi trenger for å opprettholde og
videreutvikle et mer bærekraftig samfunn, som blant annet ivaretar nødvendige klima og
miljøhensyn.

189/16 Regional plan for masseforvaltning i Akershus: Vedtak av plan
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget vedtar Regional plan for masseforvaltning i Akershus med handlingsprogram for
perioden 2017-2020.
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) gjenopptar eget tilleggsforslag fremmet i
hovedutvalg for plan, næring og miljø på vegne av Ap, SV og MDG:
Akershus fylkeskommune tar initiativ til et samarbeid med aktuelle fylker vedrørende mottak og
deponering av overskuddsmasser.
I inneværende periode får hovedutvalg for plan, næring og miljø en rapport om kommunens
oppfølging av masseforvaltningsplanen.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Skottevik (Ap) fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV og MDG).
Fylkesutvalgets innstilling:
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Fylkestinget vedtar Regional plan for masseforvaltning i Akershus med handlingsprogram for
perioden 2017-2020.

190/16 Politisk møteplan for 2017
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget vedtar følgende møteplan for 2017:
Møteplan 2017
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Koordineringsutvalget



28
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( )= reservemøte. Arrangeres dersom det er saker.
*Obs! Møte i FU tirsdag 2. mai og tirsdag 6. juni – p.g.a. 1. mai og andre pinsedag.
**Eiermøter i fylkesutvalget
***27. november er det kun økonomiplanbehandling. Ved behov gjennomføres koordineringsutvalg før eller etter
møtet i FU.

Utvalgets behandling:
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Møteleder Anette Solli (H) påpekte at oktobermøtene i hovedutvalgene kolliderer med
Open Days i Brussel. Det ble derfor foreslått å avlyse møtene i hovedutvalgene,
administrasjonsutvalget og yrkesopplæringsnemnda i oktober.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag med forslaget fremmet av Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget vedtar følgende møteplan for 2017:
Møteplan 2017
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Koordineringsutvalget
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( )= reservemøte. Arrangeres dersom det er saker.
*Obs! Møte i FU tirsdag 2. mai og tirsdag 6. juni – p.g.a. 1. mai og andre pinsedag.
**Eiermøter i fylkesutvalget
***27. november er det kun økonomiplanbehandling. Ved behov gjennomføres koordineringsutvalg før eller etter
møtet i FU.
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191/16 Regionreform - valg av vararepresentanter til forhandlingsutvalget
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget velger
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
…som vararepresentanter til forhandlingsutvalget.
Utvalgets behandling:
Representanten Lars Salvesen (KrF) fremmet følgende forslag:
Gunnar Melgaard (H) som personlig vara for Anette Solli (H).
Solveig Schytz (V) som personlig vara for Lars Salvesen (KrF).
Vibeke Limi (FrP) som personlig vara for Arne-Rune Gjelsvik (FrP).
Representanten Amund Kjernli (Ap) fremmet følgende forslag:
Jens Petter Hagen (Ap) som personlig vara for Tonje Brenna Ap).
Votering:
Fylkesrådmannens forslag med forslagene fremmet av Salvesen (KRF) og Kjernli (AP) ble
enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget velger
Gunnar Melgaard (H) som personlig vara for Anette Solli (H).
Solveig Schytz (V) som personlig vara for Lars Salvesen (KrF).
Vibeke Limi (FrP) som personlig vara for Arne-Rune Gjelsvik (FrP).
Jens Petter Hagen (Ap) som personlig vara for Tonje Brenna Ap).
…som vararepresentanter til forhandlingsutvalget.

192/16 Kommunelovutvalgets utredning (NOU 2016:4): SUPPLERENDE Høringsuttalelse
fra Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget vil, under henvisning til avsnitt 15.1 i sitt vedtak i sak 162/16 (Høring NOU
2016:4 Ny kommunelov – Akershus fylkeskommunes uttalelse), presisere følgende:
Akershus fylkeskommune vil fastholde standpunktene som ble inntatt i et felles brev 19.12.2014
fra Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune til Kommunal- og
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moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Brevet har overskriften
«Finansiering av kostnadsdelingsprosjekt i samferdselssektoren». Det skal særlig vises til
følgende avsnitt i brevet:
« I tilfeller der det er hensiktsmessig med spleiselag (kostnadsdeling) mellom en
fylkeskommune og en kommune når det gjelder finansiering av en vei, vurderer vi det
slik at det oppstår finansielle utfordringer i henhold til dagens regelverk om finansiering
av investeringer. Ved at den ene parten skal eie veien, kan ikke den andre parten
lånefinansiere tiltaket, og må finansiere sin andel over sitt driftsbudsjett. Dette vil være
til hinder for at nødvendige prosjekter blir gjennomført, fordi finansiering over
driftsbudsjettet vil bli en for stor økonomiske belastning.
Dersom vår fortolkning av dagens regelverk er riktig, er dagens regelverk ikke
hensiktsmessig for kostnadsdelingsprosjekter på vegområdet. Vi ønsker at det skal være
mulig å kunne budsjettere kostnadsdelingsprosjekter på veiområdet som en investering
for begge parter, og at begge parter kan lånefinansiere tiltaket. Vi ber derfor om at
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser på
muligheter for en hensiktsmessig løsning på dette som likebehandler
finansieringsmulighetene for bygninger og veier.»
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkesutvalget vil, under henvisning til avsnitt 15.1 i sitt vedtak i sak 162/16 (Høring NOU
2016:4 Ny kommunelov – Akershus fylkeskommunes uttalelse), presisere følgende:
Akershus fylkeskommune vil fastholde standpunktene som ble inntatt i et felles brev 19.12.2014
fra Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Brevet har overskriften
«Finansiering av kostnadsdelingsprosjekt i samferdselssektoren». Det skal særlig vises til
følgende avsnitt i brevet:
« I tilfeller der det er hensiktsmessig med spleiselag (kostnadsdeling) mellom en
fylkeskommune og en kommune når det gjelder finansiering av en vei, vurderer vi det
slik at det oppstår finansielle utfordringer i henhold til dagens regelverk om finansiering
av investeringer. Ved at den ene parten skal eie veien, kan ikke den andre parten
lånefinansiere tiltaket, og må finansiere sin andel over sitt driftsbudsjett. Dette vil være
til hinder for at nødvendige prosjekter blir gjennomført, fordi finansiering over
driftsbudsjettet vil bli en for stor økonomiske belastning.
Dersom vår fortolkning av dagens regelverk er riktig, er dagens regelverk ikke
hensiktsmessig for kostnadsdelingsprosjekter på vegområdet. Vi ønsker at det skal være
mulig å kunne budsjettere kostnadsdelingsprosjekter på veiområdet som en investering
for begge parter, og at begge parter kan lånefinansiere tiltaket. Vi ber derfor om at
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Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser på
muligheter for en hensiktsmessig løsning på dette som likebehandler
finansieringsmulighetene for bygninger og veier.»

193/16 Vedrørende styrerepresentant for KunstSkansen
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
- Med bakgrunn i endringen av KunstSkansens rolle og virksomhet ved Blaker Skanse,
oppnevnes det ikke lenger representanter fra Akershus fylkeskommune til styret i
KunstSkansen
- Den fylkeskommunale støtten til KunstSkansen i sin nåværende form fases ut fra og med
2017
- Om det er aktuelt for Akershus fylkeskommune å bidra til en videre utvikling av Blaker
Skanse avhenger av en ny avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Statsbygg og Sørum kommune, og om hvorvidt en ny driftsmodell for Blaker Skanse kan
forventes å bidra til å oppnå mål i Kulturplan for Akershus 2016-2023
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmer alternativt forslag på vegne av Sp, H, V og
KrF:
Fylkesutvalget avventer vurderingen av fylkeskommunens fremtidige bidrag (økonomisk og
administrativt) til økonomiplanbehandlingen i desember dette året. Det forutsettes at det
foreligger en avtale om ny driftsmodell for Blaker Skanse.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag og forslaget fremmet av Vollset (Sp) ble
Vollsets forslag enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkesutvalget avventer vurderingen av fylkeskommunens fremtidige bidrag (økonomisk og
administrativt) til økonomiplanbehandlingen i desember dette året. Det forutsettes at det
foreligger en avtale om ny driftsmodell for Blaker Skanse.
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Orienteringsnotater
6/16 Akershus som en del av en ny folkevalgt region - status og tilbakemelding på
høringsbrev
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016

Utvalgets vedtak:
Notatet ble tatt til orientering.

7/16 Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 17.10.2016

Utvalgets vedtak:
Notatet ble tatt til orientering.
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