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Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Øyvind Rideng
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Rolf Lasse Lund
Medlem
Siri Hov Eggen (til 16:10)
Medlem
Siri Baastad
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Ruth Solveig Birkeland
Medlem
Morten Vollset
Medlem

Representerer
H
KRF
H
H
H
H
FRP
AP
AP
AP
V
SV
SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Tonje Brenna (fra 16:10)
Siri Hov Eggen

Representerer
Ap

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Siri Hov Eggen (fra 16:10)
Medlem

Representerer
Ap

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Arnhild Danielsen
Øyvind Michelsen
Kristin Felde
Pål Riis
Marianne Brynildsen
Geir Atle Mjeldheim
Thomas Tvedt
Per Kierulf
Monika Svanberg
Christian Hintze-Holm
Øystein Strand
Jan Ivar Bøe
Knut Thiblin
Trude Remme

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesdirektør, Samferdsel
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Kommunikasjonsdirektør
Fylkesadvokat
Ass. fylkesdirektør, Samferdsel
Ass. fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Ass. fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Ass. fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Ass. fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Pressesjef
Økonomisjef
Utvalgssekretær

2

Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

205/14

Frogn kommune - Gbnr 86/87 - Torggata 2 -Handelshuset - forslag om fredning høring

206/14

Bærum kommune - Områderegulering for E18 Oslo grense - Ramstadsletta uttalelse til varsel om planoppstart

207/14

Bærum kommune - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 - Uttalelse til offentlig
ettersyn

208/14

Skedsmo kommune - Reguleringsplan - Depotgata 22 - Klage på vedtak om
dispensasjon

209/14

Aurskog-Høland kommune - Gbnr 160/2 - vestre Bunes - riving av låve - klage på
kommunens vedtak

210/14

Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2015

211/14

Forslag til høringsutkast: Regional plan for innovasjon og nyskaping i
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Hovedstadsregionen
212/14

Internasjonalt arbeid - Samarbeid med høgskolesektoren og region Värmland

213/14

Søknad fra HYOP om tilskudd til drift av hydrogenstasjoner

214/14

Høring vedrørende konsesjonsloven og boplikten

215/14

Høring - Endring i lov om Innovasjon Norge

216/14

Interreg 5A Sverige-Norge og Øresund Kategat Skagerak (ØKS)Nominering av
norske representanter til overvåkningskomite og styringskomite

217/14

Asker kommune - Gbnr 41/5 - Fredet kalkovn ved Sandbukta - Brønnøya AskeladdenID 86086-1

218/14

Planprogram regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 20162030

219/14

Orientering om status for prosjektet "9. april 1940 - 9. april 2015" på Oscarsborg.

220/14

Orientering om statlig medvirkning i forprosjekt - " Fremtidig utvikling av Nordre
Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser "

221/14

Utgivelse av "Spor i landskapet - et riss av kulturhistorien"

222/14

Oversendte forslag fra fylkestinget 22. september og 20. oktober 2014

223/14

Eierstyring AFK - struktur og oppfølging

224/14

Sluttrapport for Interreg-prosjektet COINCO/The Scandinavian 8 Million City

225/14

Ekstraordinær generalforsamling i Ruter As 12.12.2014

226/14

Samferdselsplan del II Handlingsprogram 2015-2018

227/14

Skolestruktur i et 20-års perspektiv fase 1

228/14

Investerings- og rehabiliteringsplan 2015-2018

229/14

Miljø- og klimamessige utfordringer i nybygg og påbygg.

230/14

Revisjon av godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune oppstart

231/14

Fellesreglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne i Akershus fylkeskommune - beslutning

232/14

Fritakssøknad fra verv i yrkesopplæringsnemnda og oppnevning av ny representant
fra NHO

Innkalling ble godkjent.
Innstillingssakene til fylkestinget ble behandlet først i møtet, dvs fra sak 226/14 og utover.
Representanten Siri Hov Eggen (Ap) deltok i behandlingen av disse sakene, men forlot møtet
under behandlingen av sak 208/14 kl 16:10. Representanten Tonje Brenna (Ap) deltok i
behandlingen av sak 208/14 til og med sak 225/14.
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Politiske saker
205/14 Frogn kommune - Gbnr 86/87 - Torggata 2 - Handelshuset - Forslag om fredning Høring
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av Handelshuset i Drøbak, Torggata 2, med
hovedhus, uthus, hage og gårdsplass, med hjemmel i kulturminnelovens § 15, i tråd med
fylkesrådmannens forslag.
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet endringsforslag på vegne av H:
Ny setning som supplerer vedtaksforslaget:
Fylkesutvalget anbefaler imidlertid at fredningsforslaget endres i henhold til følgende skisse
datert 8.12.14:
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Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med endringsforslaget fremmet av Melgaard (H) ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
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Akershus fylkeskommune anbefaler fredning av Handelshuset i Drøbak, Torggata 2, med
hovedhus, uthus, hage og gårdsplass, med hjemmel i kulturminnelovens § 15, i tråd med
fylkesrådmannens forslag.
Fylkesutvalget anbefaler imidlertid at fredningsforslaget endres i henhold til følgende skisse
datert 8.12.14:
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206/14 Bærum kommune - Områderegulering for E18 Oslo grense - Ramstadsletta uttalelse til varsel om planoppstart
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Fylkesutvalget imøteser det videre reguleringsarbeidet for strekningen Oslo grense Ramstadsletta i E18-korridoren.
2. Fylkesutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan fylkesutvalgets vedtak til forslag til
KDP for E18-korridoren Lysaker-Slependen følges opp. Fylkesutvalget er opptatt av at de
vurderinger og utredninger det ble bedt om, blir gjennomført og legges til grunn for det
videre planarbeidet.
Utvalgets behandling:
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (SV).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget imøteser det videre reguleringsarbeidet for strekningen Oslo grense Ramstadsletta i E18-korridoren.
2. Fylkesutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan fylkesutvalgets vedtak til forslag til
KDP for E18-korridoren Lysaker-Slependen følges opp. Fylkesutvalget er opptatt av at de
vurderinger og utredninger det ble bedt om, blir gjennomført og legges til grunn for det
videre planarbeidet.

207/14 Bærum kommune - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 - Uttalelse til offentlig
ettersyn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget mener Bærum kommune har gjennomført et omfattende og godt arbeid med
revisjon av arealdelen til kommuneplanen, og mener arealstrategien som ligger til grunn for
revisjonsarbeidet i stor grad er i samsvar med mål, strategier og retningslinjer i
høringsforslaget til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
2. Fylkesutvalget er positive til at kommunen vektlegger satsing på videreutvikling av
Sandvika, Fornebu og Lysaker, samt at det legges opp til noe fortetting og transformasjon i
nærområdene til stasjonene på Kolsåsbanen og jernbanen.
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Med bakgrunn i de store statlige og fylkeskommunale investeringene som er lagt i
oppgraderingen av Kolsåsbanen, samt målsettingene om at persontransportbehovet for den
forventede befolkningsveksten skal løses med kollektiv, sykkel og gange, hadde
fylkesutvalget en forventning om at Bærum kommune skulle legge mer vekt på utbygging
langs Kolsåsbanen. Fylkesutvalget mener det er meget uheldig at kommunen ikke legger til
rette for en større utbygging nær stasjonsområdene på banestrekningen.
3. Sett i sammenheng med det store potensialet for boligutvikling i Sandvika og på Fornebu og
Lysaker, samt stort potensial for ytterligere utbygging langs Kolsåsbanen, mener
fylkesutvalget en videre satsing på utvikling i aksen Sandvika nord-Vøyen bør avvente.
Ut fra kombinasjonen av stort utbyggingspotensial andre steder i kommunen, og viktige
kulturlandskaps- og kulturminneverninteresser i området, fremmer fylkesutvalget innsigelse
til omdisponering av Jong/Bjørnegård til boligformål.
4. Fylkesutvalget fremmet innsigelse til tilrettelegging for boligutvikling på jordene øst for
gårdsbebyggelsen på gårdene Skui og Kveise ved behandling av KDP for Tanumplatået og
Hornimarka i møte 07.04.14. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen.
5. Fylkesutvalget mener det er viktig, og forventer, at Bærum kommune tar sitt ansvar som
lokal planmyndighet og ikke legger til rette for utbygging i områder som er i strid med
kommunens egen arealstrategi. De foreslåtte nye boligområdene ved Grorud gård, mellom
Bærums verk og Lommedalen, og på Frogner/Berghoff, sør for Isi, har en lokalisering som
ikke støtter opp under målsettingen om at persontrafikkveksten skal tas med kollektiv,
sykkel og gange. Områdene er samtidig av mindre omfang, og fylkesutvalget overlater til
kommunen å ta en avgjørelse på om utbygging er forsvarlig. Fylkesutvalget fraråder
imidlertid at områdene avsettes for boligbygging.
6. Fylkesutvalget mener etablering av baneløsning som vilkår for en evt. fremtidig utbygging
av Avtjerna er viktig for å kunne oppnå en kollektivandel av betydning. Fylkesutvalget
varsler derfor at det kan bli aktuelt å påklage vedtaket dersom kommunen vedtar å ta ut
kravet om at baneløsning skal være sikret og finansiert før utbygging.
7. Forslag til parkeringsnorm legger opp til differensiering av parkeringstilgangen for
kontorvirksomheter, der det gis åpning for større parkeringsdekning ved etablering utenfor
de mest sentrale områdene. Fylkesutvalget mener dette vil medvirke til å trekke
kontorbedrifter vekk fra kollektivpunktene, noe som er lite ønskelig.
Ut fra at foreliggende forslag til parkeringsnorm for kontorvirksomheter, særlig for
kontoretableringer utenfor de mest sentrale områdene, ikke vurderes som tilstrekkelig
restriktiv, og dermed ikke et godt virkemiddel, for å redusere bruk av privatbil til fordel for
sykkel, gange og kollektivtransport, fremmer fylkesutvalget innsigelse til forslag til
parkeringsnorm.
8. Planforslaget åpner for plasskrevende varehandel i Rud-Hauger-området, i Grini
næringspark og på et areal nord for Vøyenenga. Fylkesutvalget mener området nord for
Vøyenenga er mindre egnet, både ut fra manglende separerende løsninger for myke
trafikanter og bilkjørende kunder i området, områdets begrensede utvidelsesmuligheter, samt
at området ligger så vidt nært Rud-Hauger-området at handelsbehovet kan løses der.
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Fylkesrådmannen fraråder derfor at det åpnes for handel med plasskrevende varer i område
#24, nord for Vøyenenga.
9. Fylkesutvalget mener Bærum kommune har inntatt gode bestemmelser for ivaretakelse av
barn og unges interesser i planleggingen. Fylkesutvalget ber kommunen om å innta en
bestemmelse om at ved utbygging skal områdene utformes etter prinsipper for universell
utforming.
Utvalgets behandling:
Representanten Siri Baastad (Ap) fremmet tilleggsforslag på vegne av Ap:
Etter 2. avsnitt til fylkesrådmannens punkt 2:
Fylkesutvalget ber Bærum fortette langs Kolsåsbanen. Avløs gård og Løken gård ved Kolsås bør
tas inn i planen.
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer endringsforslag på vegne av H:
- Pkt 2, Avsnitt 2: ordet «meget» går ut
- Pkt 3 fjernes
- Pkt 5 fjernes
- Pkt 7 fjernes
- Pkt 8 fjernes
Representanten Vibeke Limi (Frp) fremmer endringsforslag på vegne av Frp:
- Pkt 4 fjernes
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmer tilleggsforslag på vegne av SV:
Fylkesutvalget anbefaler å ta ut de nye boligområdene på Fossum. Fylkesutvalget anser det som
svært vanskelig å etablere en god nok kollektivløsning for en så stor befolkning som det her
planlegges for. Buss har begrensa kapasitet, og framkommeligheten for buss er problematisk
allerede med dagens trafikk. I tillegg vil verdifullt kulturlandskap bli borte og viktige
vannbaserte økosystemer bli bygget ned og ødelagt.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 første avsnitt ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 andre avsnitt med endringsforslaget til punktet
(ordet «meget» fjernet) fremmet av Rideng (H) ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (Ap,
SV, Sp og Frp).
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling punkt 2 andre avsnitt og
fylkesrådmannens innstilling med tilleggsforslaget fremmet av Baastad (Ap) ble
fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 4 stemmer (Ap og Frp).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 første avsnitt ble vedtatt mot 5 stemmer (H).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 andre avsnitt fikk 6 stemmer og falt (Ap, SV, Sp
og V).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 4 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 5 fikk 2 stemmer og falt (SV og Sp).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 6 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 7 fikk 6 stemmer og falt (Ap, SV, Sp og V).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 8 ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer (3H og Frp).
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Fylkesrådmannens innstilling punkt 9 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fremmet av Ruth Solveig Birkeland (SV) ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H
og Frp).

Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Bærum kommune har gjennomført et omfattende og godt arbeid med
revisjon av arealdelen til kommuneplanen, og mener arealstrategien som ligger til grunn for
revisjonsarbeidet i stor grad er i samsvar med mål, strategier og retningslinjer i
høringsforslaget til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
2. Fylkesutvalget er positive til at kommunen vektlegger satsing på videreutvikling av
Sandvika, Fornebu og Lysaker, samt at det legges opp til noe fortetting og transformasjon i
nærområdene til stasjonene på Kolsåsbanen og jernbanen.
Med bakgrunn i de store statlige og fylkeskommunale investeringene som er lagt i
oppgraderingen av Kolsåsbanen, samt målsettingene om at persontransportbehovet for den
forventede befolkningsveksten skal løses med kollektiv, sykkel og gange, hadde
fylkesutvalget en forventning om at Bærum kommune skulle legge mer vekt på utbygging
langs Kolsåsbanen. Fylkesutvalget mener det er uheldig at kommunen ikke legger til rette
for en større utbygging nær stasjonsområdene på banestrekningen.
3. Sett i sammenheng med det store potensialet for boligutvikling i Sandvika og på Fornebu og
Lysaker, samt stort potensial for ytterligere utbygging langs Kolsåsbanen, mener
fylkesutvalget en videre satsing på utvikling i aksen Sandvika nord-Vøyen bør avvente.
4. Fylkesutvalget fremmet innsigelse til tilrettelegging for boligutvikling på jordene øst for
gårdsbebyggelsen på gårdene Skui og Kveise ved behandling av KDP for Tanumplatået og
Hornimarka i møte 07.04.14. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen.
5. Fylkesutvalget mener etablering av baneløsning som vilkår for en evt. fremtidig utbygging
av Avtjerna er viktig for å kunne oppnå en kollektivandel av betydning. Fylkesutvalget
varsler derfor at det kan bli aktuelt å påklage vedtaket dersom kommunen vedtar å ta ut
kravet om at baneløsning skal være sikret og finansiert før utbygging.
6. Planforslaget åpner for plasskrevende varehandel i Rud-Hauger-området, i Grini
næringspark og på et areal nord for Vøyenenga. Fylkesutvalget mener området nord for
Vøyenenga er mindre egnet, både ut fra manglende separerende løsninger for myke
trafikanter og bilkjørende kunder i området, områdets begrensede utvidelsesmuligheter,
samt at området ligger så vidt nært Rud-Hauger-området at handelsbehovet kan løses der.
Fylkesrådmannen fraråder derfor at det åpnes for handel med plasskrevende varer i område
#24, nord for Vøyenenga.
7. Fylkesutvalget mener Bærum kommune har inntatt gode bestemmelser for ivaretakelse av
barn og unges interesser i planleggingen. Fylkesutvalget ber kommunen om å innta en
bestemmelse om at ved utbygging skal områdene utformes etter prinsipper for universell
utforming.
8. Fylkesutvalget anbefaler å ta ut de nye boligområdene på Fossum. Fylkesutvalget anser det
som svært vanskelig å etablere en god nok kollektivløsning for en så stor befolkning som det
her planlegges for. Buss har begrensa kapasitet, og framkommeligheten for buss er
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problematisk allerede med dagens trafikk. I tillegg vil verdifullt kulturlandskap bli borte og
viktige vannbaserte økosystemer bli bygget ned og ødelagt.

208/14 Skedsmo kommune - Reguleringsplan - Depotgata 22 - Klage på vedtak om
dispensasjon
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget opprettholder administrativ klage fremmet av fylkesrådmannen 07.11.2014.
Klagen kan følges opp administrativt.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (1H og Frp).
Vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder administrativ klage fremmet av fylkesrådmannen 07.11.2014.
Klagen kan følges opp administrativt.

209/14 Aurskog-Høland kommune - Gbnr 160/2 - vestre Bunes - riving av låve - klage på
kommunens vedtak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Administrativ klage på Aurskog-Høland kommunes rammetillatelse for riving av låven på vestre
Bunes opprettholdes. Låven er et sentralt element i et viktig kulturmiljø som er vurdert å ha
nasjonal og regional verdi. Utvikling og forvaltning av miljøet bør vurderes som del av en
reguleringsprosess.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo å utsette saken for befaring og fikk fylkesutvalgets tilslutning
til dette.
Votering:
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.
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210/14 Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2015
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2015 i prioritert
rekkefølge:
1. Bedring av kornøkonomien, og en større differensiering på prising av mat- og fôrkorn
2. Økning i grøftetilskudd for å oppnå bedre jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive
mer miljøvennlig kornproduksjon, og å oppnå målene om økt produksjon.
3. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøene på Ås.
4. Transportforurensning i forbindelse med transport av innsatsfaktorer til, og produkter fra
landbruket generelt og økologisk landbruk spesielt må reduseres. Dette kan best oppnås
ved at transportvolumet reduseres. Reduksjon av transportvolumet kan oppnås ved å
endre «fraktordningen for korn og kraftfor», slik at det skapes incitament til at
kraftforbasert husdyrproduksjon skjer på de eiendommene i de distriktene kornet til
kraftforet produseres. Dette vil samtidig bidra til tilgang på husdyrgjødsel til økologisk
kornproduksjon.
5. Bedre rammevilkårene for bønder som ønsker å satse som selvstendig næringsdrivende
på heltid.
6. Endring av jordlovens bestemmelser om delingsforbud.
7. Bidra til at arbeidet med utvikling av nisje- og spesialprodukter i landbruket samt
markedsføring av disse, intensiveres.
8. Økt satsing på bioenergi innen landbruket.
9. Opprett ordning med mulighet for avsetninger i eget fond innen jordbruket etter modell
fra skogbruket.
10. Bedre avskrivningsregler for husdyrbygg i jord- og skogbruk.
11. Beskatte realisasjonsgevinst ved salg av landbrukseiendommer som kapitalinntekt.
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet alternativ innstilling på vegne av Sp, Ap og
SV:
Økt norsk matproduksjon på norske ressurser forutsetter at vi setter jordbruksarealene i arbeid.
Det nødvendiggjør en variert bruksstruktur der også små og brattere areal utnyttes i Akershus.
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En variert bruksstruktur med relativt mange besetninger og ikke for stor konsentrasjon av dyr på
ett sted, vil redusere smittespredning mellom besetninger og gi produsentene en bedre mulighet
til å opprettholde den gode dyrevelferden vi har i Norge i dag.
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2015 i prioritert
rekkefølge:
1. Norsk landbruk skal fortsatt ha et lavt forbruk av antibiotika. Store besetninger øker
smittepresset. Forskning som utvikler forebygging i form av riktig ressursbruk og gode metoder
må støttes og utvikles.
2. Bedring av kornøkonomien. Produsenter som evner å øke produksjonen må motiveres. Dette
kan gjøres ved at noe av dagens flate arealtilskudd omgjøres til grunntilskudd pr. kg og økte
kornpriser.
3. Økt arealtilskuddet til grovfôr for å øke produksjonen på norske ressurser.
4. Økning i satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre jordstruktur, imøtekomme kravene for å
drive mer miljøvennlig kornproduksjon, og å oppnå målene om økt produksjon.
5. Fortsatt satsing på økologisk produksjon. Akershus ligger særlig godt til rette for
det pga markedsnærhet og gode vekstvilkår for de fleste arter.
6. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov for økt
satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøene på Ås.
7. Fylkesutvalget er bekymret for en utvikling med større melkekvotetak og større
kvoteregioner. Norge har utviklet et robust og bærekraftig landbruk som spiller på lag med det
agronomiske og biologiske med mål om økt norsk sjølforsyning.
8. Etablering av en offentlig investeringspakke vil gjøre det mer forutsigbart og mer økonomisk
motiverende å investere i nytt driftsapparat.
9. Bidra til arbeidet med nisje- og spesialprodukter i landbruket og muligheter for bynært
landbruk i form av andelsjordbruk og kolonihager.
10. Økt satsing på bioenergi innen landbruket.
Møteleder Anette Solli (H) foreslo å utsette saken for behandling i ekstraordinært
fylkesutvalgsmøte 15. desember 2014 og fikk fylkesutvalgets tilslutning til dette. Forslaget
fra Vollset følger saken.
Votering:
Vedtak:
Saken utsettes for behandling i ekstraordinært møte i fylkesutvalget 15.12.14.
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211/14 Forslag til høringsutkast: Regional plan for innovasjon og nyskaping i
Hovedstadsregionen
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Det vedlagte utkast til strategidokument og de strategiske temaområdene som er valgt for
planen, tas foreløpig til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det vedlagte utkast til strategidokument og de strategiske temaområdene som er valgt for
planen, tas foreløpig til orientering.

212/14 Internasjonalt arbeid - Samarbeid med høgskolesektoren og region Värmland
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget tar saken til orientering.

213/14 Søknad fra HYOP om tilskudd til drift av hydrogenstasjoner
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
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Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget bevilger HYOP AS et tilskudd inntil 2,5 mill. kr til drift av
hydrogenstasjoner i Akershus i 2015.
2. Bevilgningen forutsetter at det blir tinglyst heftelser i stasjonsanleggene, som sikrer
at bruken ikke kan endres uten godkjenning fra fylkeskommunen.
3. Bevilgningen dekkes fra ansvar 715102, klima og miljø – innsatsmidler.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget bevilger HYOP AS et tilskudd inntil 2,5 mill. kr til drift av
hydrogenstasjoner i Akershus i 2015.
2. Bevilgningen forutsetter at det blir tinglyst heftelser i stasjonsanleggene, som sikrer
at bruken ikke kan endres uten godkjenning fra fylkeskommunen.
3. Bevilgningen dekkes fra ansvar 715102, klima og miljø – innsatsmidler.

214/14 Høring vedrørende konsesjonsloven og boplikten
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesutvalget stiller seg bak Departementets forslag om oppheving av konsesjonsloven,
boplikten og endring av odelslovens §§ 27-28, 39 og 51.
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) gjenopptar fylkesrådmannens innstilling punkt 2:
Fylkesutvalget mener at konsesjonsloven og boplikten bør opprettholdes
Representanten Solveig Schytz (V) gjenopptar eget alternative forslag fremmet i
hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Akershus fylkeskommune tar ikke stilling til selve lovforslaget, men oppfordrer til at
konsekvensene ved å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i odelsloven utredes
grundig før lovforslaget behandles i Stortinget, og at et alternativ med eventuelle endringer i
nåværende konsesjon vurderes.
Representanten Vibeke Limi (Frp) gjenopptar representanten Knut Aukes (Frp) forslag
fremmet i hovedutvalg for plan, næring og miljø:
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Pkt. 1 som innstillingen.
Nytt pkt. 2:
I det videre bør departementet vurdere å oppheve delingsforbudet slik det følger av
jordloven
Votering:
 Schytz’ (V) forslag fikk 2 stemmer og falt (V og 1H)
 Ved alternativ votering over hoveduvalgets innstilling og Vollsets (Sp) forslag ble
Vollsets (Sp) forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H og Frp).
 Limis (Frp) gjenopptatte forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Vedtak:
Fylkesutvalget mener at konsesjonsloven og boplikten bør opprettholdes

215/14 Høring - Endring i lov om Innovasjon Norge
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Hovedutvalgets innstilling:
Fylkesutvalget slutter seg til hovedtrekkene i felles uttalelse fra fylkeskommunene på Næringsog fiskeridepartementets høringsforslag til endring i lov om Innovasjon Norge.
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til Nærings- og fiskeridepartementets ambisjoner
om effektivisering av virkemiddelbruken, herunder Innovasjon Norges virkemidler.
2. Akershus fylkeskommune ønsker at Innovasjon Norge videreføres som et særlovselskap
med dagens eierstruktur. Fylkeskommunene vil i fellesskap vurdere organiseringen av
eget eierskap for å effektivisere styringen.
3. Akershus fylkeskommune vil opprettholde dagens formulering i loven om minimum 6
eierrepresentanter i hovedstyret. Hovedstyret i Innovasjon Norge må favne bredden i
næringsstrukturen og regional representasjon. Dette forholdet er mer vesentlig enn
styrets størrelse.
4. Akershus fylkeskommune støtter likeledes forslaget om at solidarisk ansvar avskaffes og
at ansvaret legger opp til et mønster av lov om statsforetak/aksjeloven. Dette betyr at
ansvaret begrenses til den til enhver tid innskutte kapital.
5. Endringer i loven kan ha som konsekvens at eierskapet må tilføre selskapet ny
egenkapital. Det forutsettes at det før beslutning fattes i foretaksmøtet, blir gjort en
analyse av kapitalbehovet.
Utvalgets behandling:
Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) gjenopptar fylkesrådmannens innstilling punkt 4:
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Akershus fylkeskommune slutter seg ikke til Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å
fjerne lovfestingen av regionale styrer i lov om Innovasjon Norge. Akershus fylkeskommune ber
om at eierne sammen med selskapets styre og ledelse i fellesskap utvikler nye
modeller/fullmakter for distriktskontorene, herunder styrene.
Representanten Vibeke Limi (Frp) gjenopptar Knut Aukes (Frp) forslag fremmet i
hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Pkt. 1,5,6 som innstillingen.
Nye punkter i pkt. 2,3,4:
2. Akershus fylkeskommune ønsker at Innovasjon Norge omgjøres til et 100 pst eid statlig
selskap. Dette for å sikre en mer lik og landsomfattende innretning av støtte-, tilskuddsog låneordningene Innovasjon Norge tilbyr.
3. Akershus fylkeskommune ønsker en mer næringsretting av støtte-, tilskudds- og
låneordningene Innovasjon Norge tilbyr og at disse tildeles på bakgrunn av objektive
kriterier.
4. Akershus fylkeskommune ønsker at styret i foretaket skal være bredt sammensatt og
inneha kompetanse innen økonomi, finans og næringsliv, samt sammensettes på en slik
måte hvor representanter fra næringslivet skal inneha majoriteten
Votering:
 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Limis (Frp) forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
 Lunds (Ap) forslag fikk 6 stemmer (Ap, SV, Sp og KrF) og falt.
Vedtak:
Fylkesutvalget slutter seg til hovedtrekkene i felles uttalelse fra fylkeskommunene på Næringsog fiskeridepartementets høringsforslag til endring i lov om Innovasjon Norge.
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til Nærings- og fiskeridepartementets ambisjoner
om effektivisering av virkemiddelbruken, herunder Innovasjon Norges virkemidler.
2. Akershus fylkeskommune ønsker at Innovasjon Norge videreføres som et særlovselskap
med dagens eierstruktur. Fylkeskommunene vil i fellesskap vurdere organiseringen av
eget eierskap for å effektivisere styringen.
3. Akershus fylkeskommune vil opprettholde dagens formulering i loven om minimum 6
eierrepresentanter i hovedstyret. Hovedstyret i Innovasjon Norge må favne bredden i
næringsstrukturen og regional representasjon. Dette forholdet er mer vesentlig enn
styrets størrelse.
4. Akershus fylkeskommune støtter likeledes forslaget om at solidarisk ansvar avskaffes og
at ansvaret legger opp til et mønster av lov om statsforetak/aksjeloven. Dette betyr at
ansvaret begrenses til den til enhver tid innskutte kapital.
5. Endringer i loven kan ha som konsekvens at eierskapet må tilføre selskapet ny
egenkapital. Det forutsettes at det før beslutning fattes i foretaksmøtet, blir gjort en
analyse av kapitalbehovet.

18

216/14 Interreg 5A Sverige-Norge og Øresund Kategat Skagerak (ØKS)Nominering av
norske representanter til overvåkningskomite og styringskomite
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkesutvalget nominerer følgende representanter til overvåkningskomiteer og styringskomiteer
for INTERREG-programmene Sverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS).
Sverige-Norge programmet:
1. Overvåkningskomiteen
Medlem: AFK

Varamedlem: AFK

2. Styringskomiteen for Indre Skandinavia
Medlem: AFK
Medlem: AFK

Varamedlem: AFK
Varamedlem: AFK

3. Styringskomiteen for Grenseløst samarbeid
Medlem: AFK
Medlem: AFK

Varamedlem: AFK
Varamedlem: AFK

Øresund-Kattegat-Skagerak programmet:
1. Overvåkningskomiteen
1. halvdel av programperioden:
Medlem: Oppnevnes av Oslo kommune
2. halvdel av programperioden:
Medlem: AFK

Varamedlem: AFK
Varamedlem: Oppnevnes av Oslo kommune

2. Styringskomiteen
1. halvdel av programperioden:
Medlem: AFK
Varamedlem: Oppnevnes av Oslo kommune
2. halvdel av programperioden:
Medlem: Oppnevnes av Oslo kommune
Varamedlem: AFK
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo å utsette saken til ekstraordinært møte i fylkesutvalget
15.12.14 og fikk fylkesutvalgets tilslutning til dette.
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Votering:
Vedtak:
Saken utsettes for behandling i ekstraordinært møte i fylkesutvalget 15.12.14

217/14 Asker kommune - Gbnr 41/5 - Fredet kalkovn ved Sandbukta - Brønnøya AskeladdenID 86086-1
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

218/14 Planprogram regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 20162030
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2030
vedtas.
2. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med den regionale planen.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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1. Planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2030
vedtas.
2. Planprogrammet legges til grunn for arbeidet med den regionale planen.

219/14 Orientering om status for prosjektet "9. april 1940 - 9. april 2015" på Oscarsborg.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

220/14 Orientering om statlig medvirkning i forprosjekt - " Fremtidig utvikling av Nordre
Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser "
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
1. Sak om eventuell statlig medvirkning i forprosjekt - "Fremtidig utvikling av Nordre
Øyeren og Fetsund lenser" tas til orientering.
2. Det legges fram ny sak om videre arbeid i prosjektet våren 2015, etter at
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har svart på søknader om økonomisk støtte og faglig
bistand til prosjektet.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Sak om eventuell statlig medvirkning i forprosjekt - "Fremtidig utvikling av Nordre
Øyeren og Fetsund lenser" tas til orientering.
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2. Det legges fram ny sak om videre arbeid i prosjektet våren 2015, etter at
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har svart på søknader om økonomisk støtte og faglig
bistand til prosjektet.

221/14 Utgivelse av "Spor i landskapet - et riss av kulturhistorien"
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Saken utsettes til neste hovedutvalgs- og fylkesutvalgsmøte. Vedlagt saken skal det følges en
økonomisk oversikt, som inkluderer en nettversjon.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste hovedutvalgs- og fylkesutvalgsmøte. Vedlagt saken skal det følges en
økonomisk oversikt, som inkluderer en nettversjon.

222/14 Oversendte forslag fra fylkestinget 22. september og 20. oktober 2014
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Oversendelsesforslaget fra Birkeland (SV) i sak om strategi innfartsparkering oversendes
Ruter
2. Oversendelsesforslaget fra Vilde Lofthus Rooth (Ap) om bruk av kollektivtransport for
mennesker med nedsatt funksjonsevne oversendes Ruter for vurdering, og svar på
forslaget.
3. Oversendelsesforslaget fra Jan Sandal (Ap) om bekjempelse av ekstremisme følges opp
med ny sak i fylkestinget i mars 2015.
4. Oversendelsesforslaget fra Solveig Schytz om å samordne kollektivsystemet i hele landet
oversendes Ruter for å få en statusrapport på arbeidet med de omtalte forslagene.
Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Oversendelsesforslaget fra Birkeland (SV) i sak om strategi innfartsparkering
oversendes Ruter
2. Oversendelsesforslaget fra Vilde Lofthus Rooth (Ap) om bruk av kollektivtransport for
mennesker med nedsatt funksjonsevne oversendes Ruter for vurdering, og svar på
forslaget.
3. Oversendelsesforslaget fra Jan Sandal (Ap) om bekjempelse av ekstremisme følges opp
med ny sak i fylkestinget i mars 2015.
4. Oversendelsesforslaget fra Solveig Schytz om å samordne kollektivsystemet i hele landet
oversendes Ruter for å få en statusrapport på arbeidet med de omtalte forslagene.

223/14 Eierstyring AFK - struktur og oppfølging
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

224/14 Sluttrapport for Interreg-prosjektet COINCO/The Scandinavian 8 Million City
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1) Interreg-prosjektet COINCO/8 million City gir en grundig og oversiktlig belysning av
hvordan jernbanesystemet mellom Oslo-Gøteborg - København kan videreutvikles på
kort og lang sikt. Dette fordrer spesielt et sterkere fokus på de grensekryssende
jernbanekryssinger mellom de Skandinaviske land.
2) For Norge er den grensekryssende strekningen mellom Halden og Trollhättan svært
viktig både for gods- og passasjertrafikken. Det er lagt opp til at Intercity utbyggingen
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med dobbeltspor fra Oslo til Halden skal sluttføres i 2030. Det bør derfor være et mål at
videreføringen med utbygging av et sammenhengende dobbeltspor fram til Trollhättan
på svensk side, også ferdigstilles i 2030. Hele jernbanestrekningen Oslo -Gøteborg vil da
framstå som et moderne og framtidsrettet jernbanenett av høy kvalitet og vil innebære
betydelige fordeler både for befolkning og næringsliv i Norge og Sverige.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Interreg-prosjektet COINCO/8 million City gir en grundig og oversiktlig belysning av
hvordan jernbanesystemet mellom Oslo-Gøteborg - København kan videreutvikles på
kort og lang sikt. Dette fordrer spesielt et sterkere fokus på de grensekryssende
jernbanekryssinger mellom de Skandinaviske land.
2) For Norge er den grensekryssende strekningen mellom Halden og Trollhättan svært
viktig både for gods- og passasjertrafikken. Det er lagt opp til at Intercity utbyggingen
med dobbeltspor fra Oslo til Halden skal sluttføres i 2030. Det bør derfor være et mål at
videreføringen med utbygging av et sammenhengende dobbeltspor fram til Trollhättan
på svensk side, også ferdigstilles i 2030. Hele jernbanestrekningen Oslo -Gøteborg vil
da framstå som et moderne og framtidsrettet jernbanenett av høy kvalitet og vil innebære
betydelige fordeler både for befolkning og næringsliv i Norge og Sverige.

225/14 Ekstraordinær generalforsamling i Ruter As 12.12.2014
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Til å representere Akershus fylkeskommune på kommende ekstraordinære
generalforsamling i Ruter AS den 12.12.2014 velges fylkesordfører Anette Solli.
2. Akershus fylkeskommunes representant gis fullmakt til å treffe beslutning i de saker som
generalforsamlingen har til behandling.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

24

Vedtak:
1. Til å representere Akershus fylkeskommune på kommende ekstraordinære
generalforsamling i Ruter AS den 12.12.2014 velges fylkesordfører Anette Solli.
2. Akershus fylkeskommunes representant gis fullmakt til å treffe beslutning i de saker som
generalforsamlingen har til behandling.

226/14 Samferdselsplan del II Handlingsprogram 2015-2018
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 legges til grunn
for Samferdselsplan Del II Handlingsprogram 2015-2018.
2. Prosjektportefølje i handlingsprogrammet vedtas slik det fremgår av vedlegg 2.
3. Ved framtidig prioritering av samferdselsplanens handlingsplan legges det til grunn at
behovet for ny vei-kapasitet skal ses i sammenheng med økt tilbud og kapasitet i
kollektivtrafikken
Utvalgets behandling:
Representanten Siri Hov Eggen (Ap) gjenopptar forslag fra Ap, SV og Sp fremmet i
hovedutvalg for samferdsel:
Verbalforslag fra Ap, SV, Sp
1. Mål, utviklingsområder og status pr.31.12.2015
a. Trygging av skoleveger skal gjelde både for grunnskoleelever og elever ved de
videregående skolene. Status i pkt.1.1 må derfor endres i tråd med dette: 4 km til
grunnskoler og 6 km til videregående skoler.
b. Det bes om at en bruker absolutte måltall i stedet for «andel» under kolonnen for
Status pr 31.12.2015. Etter hvert som vi blir flere/mengden øker så vokser også
beregningsgrunnlaget. Sammenlikning av «andeler» med ulikt
beregningsgrunnlag er problematisk. Spesielt i forhold til målet om at
trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange vil «andel» ikke være
opplysende i forhold til i hvilken grad dette målet faktisk nås.
2. Økonomiske rammer og føringer
Fylkestinget vil understreke at gang- og sykkelveger langs skoleveg og til knutepunkter,
framkommelighet for kollektivtrafikk og knutepunktutvikling prioriteres særskilt.
3. Reguleringsplaner og trygging av skoleveger
For å sikre framdrifta i prosjektet Trygging av skoleveger innen 10 år, kan det ikke være
et krav at reguleringsplaner skal være ferdige før de enkelte prosjektene løftes inn i
samferdselsplanens fireårige handlingsprogram. De røde lenkene i rapporten Trygging av
skoleveger i Akershus skal sikres i løpet av de kommende tiårene, og må løftes inn i
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handlingsprogrammet så raskt som mulig. Reguleringsplaner må kunne komme til under
vegs, og bevilgninger skal kunne gis dersom reguleringsplan er vedtatt et halvt år før
planlagt prosjektoppstart. Planarbeidet for disse røde lenkene skal ha høy prioritet.
Fylkeskommunen tar ansvar for utarbeidelsen av reguleringsplanene, kommunene legger
dem så ut på høring og vedtar dem.
4. Trygge skoleveger, framdrift
a. For å sikre oss at vi har mest mulig oppdaterte planer, ber fylkestinget om at
rapporten Trygging av skoleveger gjennomgås hvert andre år.
b. Fylkestinget ber om en sak der det gjøres rede for hvordan 10-årsplanen for
trygging av skoleveger kan finansieres.
5. Fv.33 Feiring – Oppland grense
I det videre arbeidet med utbedring av fv.33 gjennom Feiring til Oppland grense, bes det
om at forholdene for syklister ivaretas, for eksempel med sykkelfelt der det ikke bygges
gang- og sykkelveg.
6. E6-kryss V23, Gardermoen næringspark
Det er svært uheldig at næringsutviklingen i Gardermoen Næringspark hindres på grunn
av statlige krav på statlige veger. Samtidig utbygging av V24 (flyplasskrysset) og V23
(næringsparkkrysset) vil være mest rasjonelt og også kostnadsbesparende. Akershus
fylkeskommune anmoder på det sterkeste staten om å bevilge penger slik at V23 og V24
kan bygges samtidig. I fall en ikke når fram, og annen finansiering heller ikke kommer
på plass, bes det om at en går i dialog med Ullensaker kommune om en mulig
finansiering ved hjelp av bompenger.
7. Fv.156 Frogn – Nesodden
Det bes om en mulighetsstudie for hvordan innfartsvegen til Nesodden, fv.156, kan
gjøres bedre. Det må vurderes både kortsiktige og langsiktige løsninger.
Trafikksikkerheten må ivaretas spesielt.
8. Fv.167 Røykenvegen
Det bes om en mulighetsstudie for hvordan trafikksikkerhet og framkommelighet på
fv.167 Røykenvegen kan bedres. Det må vurderes både kortsiktige og langsiktige
løsninger.
9. Fv.170, Kompveien
Fylkestinget ber om at arbeidet med midtdeler på fv.170, Kompveien fra Fetsund til
Aursmoen, framskyndes. Dette for å forhindre dødsulykker og andre alvorlige
trafikkulykker. De to mest ulykkeutsatte strekningene østover fra Fetsund prioriteres og
prosjektet innarbeides i fylkesveibudsjettet fra 2015. Bygging kan da starte så snart
reguleringsplanarbeidet er ferdigstilt.
10. Glommakryssinga
Ny rv.22 Lillestrøm – Fetsund åpnes i løpet av 2015. Dette nødvendiggjør framskynding
av ny bru over Glomma. Fylkestinget ber om en sak hvordan planlegging og oppstart
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kan framskyndes. Finansiering må avklares.
11. Refleksbruk
Fylkestinget er bekymret for den nedadgående bruken av refleks, og ber fylkets
trafikksikkerhetsutvalg, FTU, igangsette en holdningskampanje for økt bruk av refleks.
12. O3-skilting
Det bes om at infrastrukturtiltak som er finansiert med bompenger fra Oslopakke 3
skiltes. Det vises til hvordan det skiltes i tilknytning til Trondheims miljøpakke. Det bør
også skiltes på prosjekter som fylkeskommunen betaler: «Her bygger Akershus
fylkeskommune …»
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmer tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF og Frp:

Fylkestinget i Akershus ber om at arbeidet med ny Glommakrysning prioriteres. Det bes om en
ny sak om hvordan planlegging og oppstart kan framskyndes. I den forbindelse med ny
Glommakrysning, er det naturlig at FV170 – Kompveien – som sentral tilførselsvei også får en
nødvendig utbedring. Veien er utsatt for ulykker og for å forhindre møteulykker er det viktig å
få på plass midtdeler på denne veien som en del av Glommakrysnings-prosjektet. I tillegg bes
fylkesrådmannen se på umiddelbare tiltak som kan iverksettes på FV170 for å begrense antall
ulykker.
Melgaard (H) ber videre om at punkt 3 i forslaget fra Ap, SV og Sp oversendes.
Votering:
 Hovedutvalgets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
 Hovedutvalgets innstilling punkt 3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
 Forslaget fremmet av Eggen (Ap) punkt 1B, 5, 7, 8 og 11 ble enstemmig vedtatt.
 Melgaards (H) forslag om å oversende pkt 3 i forslaget fra Eggen (Ap) ble enstemmig
vedtatt.
 Forslaget fremmet av Eggen (Ap) punkt 6 fram til siste setning ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Eggen (Ap) punkt 6 siste setning fikk 5 stemmer (Ap, SV og Sp)
og falt.
 Forslaget fremmet av Eggen (Ap) punkt 12 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp).
 Forslaget fremmet av Eggen (Ap) punkt 1A, 2, 4A, 4B, 9 og 10 fikk 5 stemmer (Ap, SV
og Sp) og falt.
 Forslaget fremmet av Melgaard (H) ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 legges til grunn
for Samferdselsplan Del II Handlingsprogram 2015-2018.
2. Prosjektportefølje i handlingsprogrammet vedtas slik det fremgår av vedlegg 2.
3. Ved framtidig prioritering av samferdselsplanens handlingsplan legges det til grunn at
behovet for ny vei-kapasitet skal ses i sammenheng med økt tilbud og kapasitet i
kollektivtrafikken
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4. Mål, utviklingsområder og status pr.31.12.2015: Det bes om at en bruker absolutte
måltall i stedet for «andel» under kolonnen for Status pr 31.12.2015. Etter hvert som vi
blir flere/mengden øker så vokser også beregningsgrunnlaget. Sammenlikning av
«andeler» med ulikt beregningsgrunnlag er problematisk. Spesielt i forhold til målet om
at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange vil «andel» ikke være
opplysende i forhold til i hvilken grad dette målet faktisk nås.
5. Fv.33 Feiring – Oppland grense
I det videre arbeidet med utbedring av fv.33 gjennom Feiring til Oppland grense, bes det
om at forholdene for syklister ivaretas, for eksempel med sykkelfelt der det ikke bygges
gang- og sykkelveg.
6. E6-kryss V23, Gardermoen næringspark
Det er svært uheldig at næringsutviklingen i Gardermoen Næringspark hindres på grunn
av statlige krav på statlige veger. Samtidig utbygging av V24 (flyplasskrysset) og V23
(næringsparkkrysset) vil være mest rasjonelt og også kostnadsbesparende. Akershus
fylkeskommune anmoder på det sterkeste staten om å bevilge penger slik at V23 og V24
kan bygges samtidig.
7. Fv.156 Frogn – Nesodden
Det bes om en mulighetsstudie for hvordan innfartsvegen til Nesodden, fv.156, kan
gjøres bedre. Det må vurderes både kortsiktige og langsiktige løsninger.
Trafikksikkerheten må ivaretas spesielt.
8. Fv.167 Røykenvegen
Det bes om en mulighetsstudie for hvordan trafikksikkerhet og framkommelighet på
fv.167 Røykenvegen kan bedres. Det må vurderes både kortsiktige og langsiktige
løsninger.
9. Refleksbruk
Fylkestinget er bekymret for den nedadgående bruken av refleks, og ber fylkets
trafikksikkerhetsutvalg, FTU, igangsette en holdningskampanje for økt bruk av refleks.
10. O3-skilting
Det bes om at infrastrukturtiltak som er finansiert med bompenger fra Oslopakke 3
skiltes. Det vises til hvordan det skiltes i tilknytning til Trondheims miljøpakke. Det bør
også skiltes på prosjekter som fylkeskommunen betaler: «Her bygger Akershus
fylkeskommune …»
11. Fylkestinget i Akershus ber om at arbeidet med ny Glommakrysning prioriteres. Det bes
om en ny sak om hvordan planlegging og oppstart kan framskyndes. I den forbindelse
med ny Glommakrysning, er det naturlig at FV170 – Kompveien – som sentral
tilførselsvei også får en nødvendig utbedring. Veien er utsatt for ulykker og for å
forhindre møteulykker er det viktig å få på plass midtdeler på denne veien som en del av
Glommakrysnings-prosjektet. I tillegg bes fylkesrådmannen se på umiddelbare tiltak som
kan iverksettes på FV170 for å begrense antall ulykker.
Forslag som oversendes:
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Reguleringsplaner og trygging av skoleveger
For å sikre framdrifta i prosjektet Trygging av skoleveger innen 10 år, kan det ikke være et krav
at reguleringsplaner skal være ferdige før de enkelte prosjektene løftes inn i samferdselsplanens
fireårige handlingsprogram. De røde lenkene i rapporten Trygging av skoleveger i Akershus
skal sikres i løpet av de kommende tiårene, og må løftes inn i handlingsprogrammet så raskt
som mulig. Reguleringsplaner må kunne komme til under vegs, og bevilgninger skal kunne gis
dersom reguleringsplan er vedtatt et halvt år før planlagt prosjektoppstart. Planarbeidet for
disse røde lenkene skal ha høy prioritet. Fylkeskommunen tar ansvar for utarbeidelsen av
reguleringsplanene, kommunene legger dem så ut på høring og vedtar dem.

227/14 Skolestruktur i et 20-års perspektiv fase 1
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Følgende legges til grunn for videre planlegging:
1. Ny skole på Fornebu etableres med ferdigstillelse til 2021/2022. Ulike lokaliseringer og
modeller for utbygging utredes. Skolens størrelse og innhold avklares i løpet av 2015.
2. Yrkesarena på Rud utvikles med ferdigstillelse til skolestart i 2023. Skolens størrelse og
innhold utredes i løpet av 2015.
3. Eikeli videregående skole bygges ut med 100 nye elevplasser til skolestart i 2019. Det
gjennomføres samtidig tiltak for universell utforming.
4. Muligheter for etablering av permanent idrettshall i Asker for utdanningsprogrammet
idrettsfag utredes i 2015. Sak om utvidelser av elevplasser og lokalisering av idrettsfag
fremmes deretter.
5. Organisering og lokalisering av Holmen skole utredes innen juni 2015, med sikte på
integrering i en videregående skole i regionen innen skolestart 2018.
6. Nye Jessheim videregående skole vurderes utvidet med ytterligere 5000 m2, 300
elevplasser, med ferdigstillelse til skolestart i 2024.
7. Det foretas mindre tilpasning/ombygning av Sørumsand videregående skole, med
tilrettelegging for 200-250 nye elevplasser inne skolestart 2018.
8. Skedsmo videregående skole utvides med 300 nye elevplasser til skolestart 2020.
9. Lørenskog videregående skole utvides med 400 elevplasser til skolestart i 2023.
10. Ny skole i Ski sentrum etableres med 1000-1100 nye elevplasser til skolestart i 2021.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole. Det tas
kontakt med Ski kommune for erverv av tomt.
11. Det etableres mellom 300-700 nye elevplasser i Ås. Utbygging av Ås videregående skole
og alternativ etablering av ny skole i Campus Ås utredes i 2015.
12. Ved etablering av nye idrettsanlegg/kroppsøvingssaler inngås i størst mulig grad
samarbeid med de respektive kommuner.
13. Foreliggende sak med vedtak sendes til kommuner og idrettsråd for innspill og
synspunkter med frist 1 mars 2015.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer følgende endringsforslag på vegne av H, Ap,
Frp, SV, Sp, KrF og V:
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5. Holmen videregående skole skal fortsette sin drift organisert som egen skole med et skjermet
tilbud.
Representanten Vibeke Limi (Frp) gjenopptar endringsforslaget fremmet av Wenche
Bjerke (Frp) i hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Nytt pkt. 10.
Administrasjonen bes vurdere mulighetene for alternativ plassering av ny skole i Ski. Å erverve
ny sentral tomt i Ski sentrum antas å kunne være meget kostnadskrevende. Rådmannen bes
vurdere mulige plasseringer i alle Follo kommuner, med spesielt vekt på kommuner som i dag
ikke har videregående skole etablert.
Møteleder Anette Solli (H) foreslo å legge innspillet fra hovedutvalg for utdanning og
kompetanse til grunn og fikk fylkesutvalgets tilslutning til dette:
Følgende legges til grunn for videre planlegging:
1. Ny skole på Fornebu etableres med ferdigstillelse til 2021/2022. Ulike lokaliseringer og
modeller for utbygging utredes. Skolens størrelse og innhold avklares i løpet av 2015.
2. Yrkesarena på Rud utvikles med ferdigstillelse til skolestart i 2023. Skolens størrelse og
innhold utredes i løpet av 2015.
3. Eikeli videregående skole bygges ut med 100 nye elevplasser til skolestart i 2019. Det
gjennomføres samtidig tiltak for universell utforming.
4. Muligheter for etablering av permanent idrettshall i Asker for utdanningsprogrammet
idrettsfag utredes i 2015. Sak om utvidelser av elevplasser og lokalisering av idrettsfag
fremmes deretter.
5. Holmen videregående skole fortsetter sin drift som i dag.
6. Nye Jessheim videregående skole vurderes utvidet med ytterligere 5000 m2, 300
elevplasser, med ferdigstillelse til skolestart i 2024.
7. Det foretas mindre tilpasning/ombygning av Sørumsand videregående skole, med
tilrettelegging for 200-250 nye elevplasser inne skolestart 2018.
8. Skedsmo videregående skole utvides med 300 nye elevplasser til skolestart 2020.
9. Lørenskog videregående skole utvides med 400 elevplasser til skolestart i 2023.
10. Ny skole i Ski sentrum etableres med 1000-1100 nye elevplasser til skolestart i 2021.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole. Det tas
kontakt med Ski kommune for erverv av tomt.
11. Det etableres mellom 300-700 nye elevplasser i Ås. Utbygging av Ås videregående skole
og alternativ etablering av ny skole i Campus Ås utredes i 2015.
12. Ved etablering av nye idrettsanlegg/kroppsøvingssaler inngås i størst mulig grad
samarbeid med de respektive kommuner.
13. Foreliggende sak med vedtak sendes til kommuner og idrettsråd for innspill og
synspunkter med frist 1. mars 2015.
14. når det bygges nye bygg skal det vektlegges at rom som er spesielt interessante for
kommuner og frivillige organisasjoner å leie utenom skoletiden, plasseres slik at utleie
blir praktisk gjennomførbart. Dette gjelder for eksempel rom for musikk, dans og drama.
15. Ved bygging av nye skoler, skal det i alle saker der det ligger andre videregående skoler
i gangavstand fra den nye skolen, gjøres en vurdering av om skolene bør samlokaliseres,
eventuelt driftes mer enhetlig enn i dag. Det skal i så fall vurderes om salg av
overflødige bygninger til kommunene for omgjøring til for eksempel grunnskole, kan
være hensiktsmessig i et helhetlig perspektiv for samfunnet.
Votering:
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Hovedutvalgets innstilling punkt 1-14 med endringen i punkt 5 fremmet av Rideng (H)
ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innstilling punkt 15 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og Sp).
Limis (Frp) forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Følgende legges til grunn for videre planlegging:
1. Ny skole på Fornebu etableres med ferdigstillelse til 2021/2022. Ulike lokaliseringer og
modeller for utbygging utredes. Skolens størrelse og innhold avklares i løpet av 2015.
2. Yrkesarena på Rud utvikles med ferdigstillelse til skolestart i 2023. Skolens størrelse og
innhold utredes i løpet av 2015.
3. Eikeli videregående skole bygges ut med 100 nye elevplasser til skolestart i 2019. Det
gjennomføres samtidig tiltak for universell utforming.
4. Muligheter for etablering av permanent idrettshall i Asker for utdanningsprogrammet
idrettsfag utredes i 2015. Sak om utvidelser av elevplasser og lokalisering av idrettsfag
fremmes deretter.
5. Holmen videregående skole skal fortsette sin drift organisert som egen skole med et
skjermet tilbud.
6. Nye Jessheim videregående skole vurderes utvidet med ytterligere 5000 m2, 300
elevplasser, med ferdigstillelse til skolestart i 2024.
7. Det foretas mindre tilpasning/ombygning av Sørumsand videregående skole, med
tilrettelegging for 200-250 nye elevplasser inne skolestart 2018.
8. Skedsmo videregående skole utvides med 300 nye elevplasser til skolestart 2020.
9. Lørenskog videregående skole utvides med 400 elevplasser til skolestart i 2023.
10. Ny skole i Ski sentrum etableres med 1000-1100 nye elevplasser til skolestart i 2021.
Eksisterende elevplasser på Drømtorp videregående skole integreres i ny skole. Det tas
kontakt med Ski kommune for erverv av tomt.
11. Det etableres mellom 300-700 nye elevplasser i Ås. Utbygging av Ås videregående skole
og alternativ etablering av ny skole i Campus Ås utredes i 2015.
12. Ved etablering av nye idrettsanlegg/kroppsøvingssaler inngås i størst mulig grad
samarbeid med de respektive kommuner.
13. Foreliggende sak med vedtak sendes til kommuner og idrettsråd for innspill og
synspunkter med frist 1. mars 2015.
14. når det bygges nye bygg skal det vektlegges at rom som er spesielt interessante for
kommuner og frivillige organisasjoner å leie utenom skoletiden, plasseres slik at utleie
blir praktisk gjennomførbart. Dette gjelder for eksempel rom for musikk, dans og drama.
15. Ved bygging av nye skoler, skal det i alle saker der det ligger andre videregående skoler
i gangavstand fra den nye skolen, gjøres en vurdering av om skolene bør samlokaliseres,
eventuelt driftes mer enhetlig enn i dag. Det skal i så fall vurderes om salg av
overflødige bygninger til kommunene for omgjøring til for eksempel grunnskole, kan
være hensiktsmessig i et helhetlig perspektiv for samfunnet.

228/14 Investerings- og rehabiliteringsplan 2015-2018
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
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1. Prioriterte tiltak innenfor rammen av midler for 2015 godkjennes
Nr.
1
2
3
4
3
5
6

pnr

skole

Beregnet
kostnad

tiltak

22 262 Rud vgs

Fasader bygg A

35 177 Strømmen vgs
12 503 Vestby vgs

2 015 2 016

2 017 2 018

13,95

13,95

Rehabilitering bygg B

22,5

22,5

Utbedringer av glasstak

6,25

6,25

34 725 Bjertnes vgs

Inneklima

85,5

35,0

50,5

29 165 Asker vgs

Inneklima

65,1

35,0

30,1

31 182 Bjørkelangen vgs Inneklima og rehabilitering
15 452 Ås vgs

Inneklima

Sum

32,5

20,0

12,5

112,2

10,0

6,9

50,0

331,8

42,7 100,0

100,0

50,0

2. Foreslåtte tiltak for 2016-18 tas til orientering. Tiltakene legges til grunn for fordeling av
midler ved behandling av rullerende økonomiplan
3. Prioriterte tiltak blir fra og med 2016 ivaretatt i forbindelse med forslag til
investeringsbudsjett programområde 2 ved behandling av rullerende økonomiplan
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Prioriterte tiltak innenfor rammen av midler for 2015 godkjennes
Nr.
1
2
3
4
3
5
6

pnr

skole

Beregnet
kostnad

tiltak

22 262 Rud vgs

Fasader bygg A

35 177 Strømmen vgs
12 503 Vestby vgs

2 015 2 016

2 017 2 018

13,95

13,95

Rehabilitering bygg B

22,5

22,5

Utbedringer av glasstak

6,25

6,25

34 725 Bjertnes vgs

Inneklima

85,5

35,0

50,5

29 165 Asker vgs

Inneklima

65,1

35,0

30,1

31 182 Bjørkelangen vgs Inneklima og rehabilitering
15 452 Ås vgs

Inneklima

Sum

32,5

20,0

12,5

112,2

10,0

6,9

50,0

331,8

42,7 100,0

100,0

50,0

2. Foreslåtte tiltak for 2016-18 tas til orientering. Tiltakene legges til grunn for fordeling
av midler ved behandling av rullerende økonomiplan
3. Prioriterte tiltak blir fra og med 2016 ivaretatt i forbindelse med forslag til
investeringsbudsjett programområde 2 ved behandling av rullerende økonomiplan

229/14 Miljø- og klimamessige utfordringer i nybygg og påbygg.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
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Fylkesrådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. Partnerskap i Future Built vurderes ved programmering av fremtidige
aktuelle prosjekter.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes slik at hovedutvalg for plan, næring og miljø
også kan behandle saken og fikk fylkesutvalgets tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes og sendes også til behandling i hovedutvalg for plan, næring og miljø.

230/14 Revisjon av godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune oppstart
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Fylkestinget iverksetter revisjon av godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Akershus
fylkeskommune.
Revisjonsarbeidet skal særlig konsentrere seg om følgende områder:
 Sikre at reglementet er i tråd med berørt lovverk
 Definere hvilke politiske oppdrag det gis godtgjøring for
 Godtgjøringsnivået
 Erstatning for tap av arbeidsfortjeneste
 Dekning av utgifter i forbindelse med politiske oppdrag, herunder studiereiser,
deltakelse på konferanser/seminarer, interkommunale adhoc-utvalg mv.
 Pensjon og sosiale ordninger
 Kontrollordninger
 Det skal i løpet av arbeidet vurderes om partistøtten skal ses i sammenheng med
godtgjøringsordningene
Administrasjonen vil fungere som sekretariat under revisjonsarbeidet.
Det nedsettes en politisk referansegruppe bestående av 4 medlemmer:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune legges fram i
fylkestinget i juni 2015.
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Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H:
Det nedsettes en politisk referansegruppe bestående av fortrinnsvis alle gruppelederne.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med endringen fremmet av Melgaard (H) ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget iverksetter revisjon av godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Akershus
fylkeskommune.
Revisjonsarbeidet skal særlig konsentrere seg om følgende områder:
 Sikre at reglementet er i tråd med berørt lovverk
 Definere hvilke politiske oppdrag det gis godtgjøring for
 Godtgjøringsnivået
 Erstatning for tap av arbeidsfortjeneste
 Dekning av utgifter i forbindelse med politiske oppdrag, herunder studiereiser,
deltakelse på konferanser/seminarer, interkommunale adhoc-utvalg mv.
 Pensjon og sosiale ordninger
 Kontrollordninger
 Det skal i løpet av arbeidet vurderes om partistøtten skal ses i sammenheng med
godtgjøringsordningene
Administrasjonen vil fungere som sekretariat under revisjonsarbeidet.
Det nedsettes en politisk referansegruppe bestående av fortrinnsvis alle gruppelederne.
Revidert godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune legges fram i
fylkestinget i juni 2015.

231/14 Fellesreglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne i Akershus fylkeskommune - beslutning
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Fylkesutvalgets innstilling:
Fellesreglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Akershus fylkeskommune vedtas:
1. Virkeområde
Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.
Bestemmelsene gjelder med de utfyllende regler som fremgår av lov.
2. Organenes roller
2.1 Yrkesopplæringsnemnda
Yrkesopplæringsnemnda har funksjoner og oppgaver som er angitt i opplæringsloven (jf.
§§ 4-3, 4-8, 12-3 og 12-4). Rådet kan på eget initiativ ta opp saker og fremme forslag
ovenfor fylkeskommunale organ med beslutningsmyndighet.
2.2 Eldrerådet
Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen jf. eldreloven § 6.
Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår.
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker og fremme forslag overfor fylkeskommunale
organer med beslutningsmyndighet.
2.3 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ jf. § 1 i lov om
råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske
med nedsett funksjonsevne m.m.
Rådet skal gi anbefalinger til fylkeskommunale organ i saker som er særlig viktig for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet universell utforming,
arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester og levekår
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker og fremme forslag overfor fylkeskommunale
organer med beslutningsmyndighet.
2

Sammensetning og valg
3.1 Medlemstall og sammensetning mv.
3.1.1Yrkesopplæringsnemnda:
Nemnda oppnevnes i hht. § 12-3 i opplæringsloven.
Partene i arbeidslivet skal ha flertall i nemnda.
Det velges minst 2 medlemmer fra fylkestinget.
Nemnda velger selv leder og nestleder selv.
3.1.2 Eldrerådet:
Eldrerådet oppnevnes etter eldrerådslova § 6.
Fylkespensjonistforeningene har rett til å komme med forslag på medlemmer til
eldrerådet.
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister.
Det velges minst 2 medlemmer fra fylkestinget.
Eldrerådet velger selv leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene.
3.1.3 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
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Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevnes i tråd med § 1 i lov om råd
eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med
nedsett funksjonsevne m.m.
Regionale brukerorganisasjoner, etater mv. har rett til å komme med forslag til
medlemmer.
Det velges minst 3 medlemmer fra fylkestinget.
Fylkestinget velger leder og nestleder.
3.2 Kjønnsbalanse
Likestillingsloven § 13 gjelder ved valg av eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. For yrkesopplæringsnemnda gjelder koml. § 36.2.
3.3 Valg, funksjonstid og varamedlemmer
Medlemmer og personlige varamedlemmer velges av fylkestinget for valgperioden, med
unntak av representantene for elevene, lærlingene og lærekandidatene i
yrkesopplæringsnemnda som blir oppnevnte for to år av gangen.
4

Saksbehandlingsregler
4.1 Møteprinsippet
Organet behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Andre organer enn
fylkestinget kan behandle saker og treffe vedtak i fjernmøte eller ved skriftlig
saksbehandling når vilkårene i koml. § 30 er oppfylt.
4.2 Innkalling og saksliste
Leder kunngjør organets møter etter bestemmelsene i koml. § 32. Samtidig sendes
innkalling til hvert medlem.
Kunngjøringen og innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtene,
oversikt over de saker som skal behandles og opplysning om hvor saksdokumentene er
lagt ut.
Saker som skal behandles sendes normalt åtte dager før møtet.
Sakene legges samtidig ut til ettersyn på de steder som er nevnt i kunngjøringen, så fremt
saken ikke unntatt fra offentlighet.
4.3 Møteplikt. Forfall. Varamedlemmer
Medlemmene har plikt til å delta i organets møter jf. koml. § 40 nr. 1, med mindre det
foreligger gyldig forfall. Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte, skal
han/hun uten opphold melde dette til møtelederen og opplyse om forfallsgrunnen.
Må et medlem søke møteleder om permisjon under møtet, skal krav om gyldig forfall
gjelde på same måte. Møtelederen kaller straks inn varamedlem etter reglene i koml. §
16. Det samme gjøres når leder er kjent med at noen fratrer som inhabil i sak som skal
behandles i møtet.
Møtende varamedlemmer har samme stilling som medlemmer.
4.4 Forslagsrett for medlem av folkevalgt organ
Et medlem av rådene eller nemnda har rett til å fremme forslag i saker som behandles av
organet. Forslag fremsettes under sakens behandling i møtet.
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Forslag leveres skriftlig til møtelederen, med unntak av forslag om at noen skal velges,
at en sak skal utsettes eller oversendes til annet organ.
4.5 Møte- og talerett for andre enn organets medlemmer
Fylkesrådmannen har møte- og talerett personlig eller ved en av sine underordnede i
rådene/nemnda, jf. koml. § 23.
Rådene og nemnda kan be andre enn organets medlemmer om å møte for å gi
opplysninger eller redegjørelser til organet.
4.6 Møteleder
Møtene ledes av organets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg, jf. koml. § 32. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved
loddtrekning.
4.7 Åpne eller lukkede møter
Møtene i rådene/nemnda er åpne med mindre organet treffer vedtak om å lukke møte i
medhold av koml. § 31.
4.8 Møtets åpning
Møter i rådene/nemnda innledes med at møtelederen erklærer møtet for satt og
kontrollerer at de innkalte medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Medlemmer og
varamedlemmer som møter etter at møtet er satt, melder seg for møtelederen før de tar
sete. Spørsmål om noens rett til å delta i møtet og spørsmål om å utsette møtet avgjøres
før den øvrige behandlingen av saker tar til.
4.9 Forfall og fritak under møtet
Må noen på grunn av gyldig forfall forlate møtet, melder han eller hun straks fra til
møtelederen.
Rådet/nemnda avgjør om det foreligger inhabilitet etter kommuneloven § 40.
Organet kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han eller hun
ber om det før saken tas til behandling, og vektige, personlige grunner tilsier det, jf.
koml. § 40.
4.10 Vedtaksførhet
Organet kan bare treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er til stede jf. koml.
§ 33.
4.11 Rekkefølgen for behandling av sakene.
Sakene behandles i den rekkefølge som følger av innkallingen. Organet kan vedta en
annen rekkefølge.
4.12 Saker som ikke er nevnt i innkallingen
Organet kan treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller
1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette, jf. koml. § 34 nr. 1.
4.13 Innlegg og replikker
Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det.
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4.14 Debatten
Taleren skal henvende seg til møtelederen, ikke til forsamlingen, og holde seg til saken
som debatten gjelder. Møtelederen skal påse at det blir gjort.
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å
opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser
fra talerens side. Vil møtelederen ta del i debatten, skal han/hun overlate ledelsen til
nestlederen.
4.15 Avstemning
Når siste innlegg eller replikk er holdt, treffer organet beslutning, eller avgir råd ved
avstemning. Medlemmene av organet plikter å stemme, og kan ikke forlate salen før
avstemningen er ferdig.Ved valg og ansettelse kan blank stemmeseddel brukes, jfr. koml.
§ 40 nr. 2.
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem
forslag om rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det debatt om dette, skal møtelederen
påse at talerene holder seg til avstemningsspørsmålet.
4.16 Avstemningsmåten
Avstemning iverksettes på en av disse måter:
a) Ved stilltiende godkjenning når ingen uttaler seg mot forslag møtelederen setter fram
med spørsmål om noen har innvendinger.
b) Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmene som er mot et forslag å gi stemmetegn. Når møtelederen bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontraavstemning.
4.17 Møtebok
Det føres protokoll for forhandlingene jf. koml. § 30. I protokollen føres møtested og –
tid, fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Hvis noen fratrer eller tiltrer
under forhandlingene, skal protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen vise
hvem som har deltatt under behandlingen av hver sak. Protokollen skal vise gangen i
forhandlingene og at vedtakene gjøres på riktig måte. Sakene føres slik at en kan se hva
saken gjelder, forslag som er satt fram og eventuelle protokolltilførsler. Krav om
protokolltilførsler må fremsettes i møtet.

232/14 Fritakssøknad fra verv i yrkesopplæringsnemnda og oppnevning av ny
representant fra NHO
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 08.12.2014
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget innvilger Trygve Trygstad (NHO) fritak fra verv som medlem og i
yrkesopplæringsnemnda Akershus fra 1. januar 2015 og ut perioden, etter
kommuneloven § 15-2.
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2. Fylkestinget oppnevner Grete Sandvik (NHO) som medlem av yrkesopplæringsnemnda
fra 1.1.2015 og ut perioden.
3. Fylkestinget innvilger ikke Nina Solli (NHO) fritak fra verv som varamedlem i
yrkesopplæringsnemnda.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget innvilger Trygve Trygstad (NHO) fritak fra verv som medlem og i
yrkesopplæringsnemnda Akershus fra 1. januar 2015 og ut perioden, etter
kommuneloven § 15-2.
2. Fylkestinget oppnevner Grete Sandvik (NHO) som medlem av yrkesopplæringsnemnda
fra 1.1.2015 og ut perioden.
3. Fylkestinget innvilger ikke Nina Solli (NHO) fritak fra verv som varamedlem i
yrkesopplæringsnemnda.
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