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Saker til behandling
36/16 Høringsutkast - regional planstrategi 2017 - 2020
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 legges ut til offentlig ettersyn med
hjemmel i plan – og bygningsloven §§ 7-2 og 8-3 med høringsfrist 1. september 2016.

Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende utsettelses-/endringsforslag:
Før forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 legges ut til offentlig ettersyn med
hjemmel i plan –og bygningsloven §§ 7-2 og 8-3 omarbeides planstrategien slik at følgende
forhold ivaretas;
-Tilstøtende planer samordnes og organiseres som overordnede "regionale temaplaner". Fokuset
skal være på å i størst mulig grad, avgrense til det lovpålagte.
- Prinsipper om størst mulig grad av lokaldemokrati og minst mulig inngrep i den private sfære,
legges til grunn.
- Det etableres en felles struktur på fylkeskommunens planverk basert på strategi, mål (effekt-,
resultat-, og ev prosess-).
- Formålet med de enkelte planene må avgrenses tydelig for å unngå at de blir mer omfattende
enn hensiktsmessig
- Planomfanget skal bidra til å forenkle hverdagen for folk flest, næringslivet, organisasjoner og
derigjennom fylkeskommunen.
- I planstrategien legges det ved en fullstendig liste over AFKs planer, strategier, føringer og
regionale planverk.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. ”Regional plan for kystområdene langs Oslofjorden” igangsettes i denne perioden, hvis det
ikke blir avtale med nabofylker om sammenslåing vinteren 2016/2017. Hvis det blir
sammenslåingsavtale utsettes planen til neste fylkestingsperiode, så det kan lages en plan for en
større region. Om det blir en ren Akershus-plan søkes det likevel samarbeid med
nabokommunene slik at plan og tiltak kan sees mest mulig i sammenheng.
2. ”Regional plan for klima og energi i Akershus” skal også omhandle klimatilpasning. Selv om
planen først og fremst skal belyse hvordan Akershus skal nå klimamålene og være ledende når
det gjelder klimatiltak og andre aspekter av det grønne skiftet, handler klimatilpasning om å
utvikle bedre beredskap og tilpasninger til endringer vi vet vil komme, eller som med en viss
sannsynlighet kan komme.
3. Som en del av oppfølgingen av handlingsplan til ”Regional plan for areal og transport for
Oslo og Akershus” bør det lages en egen plan eller sak som omhandler matsikkerhet og

jordvern. Som Norges fremste kornfylke har vi i Akershus et nasjonalt ansvar for å ta vare på
våre dyrebare arealer og bidra til å sikre disse i et matsikkerhetsperspektiv som tar høyde for
svikt i import.
Hovedutvalgets leder, Eirik Trygve Bøe (V) foreslo at hovedutvalget anbefalte
fylkesutvalget å oversende Solums punkt 2 til administrasjonen uten realitetsvotering.

Votering:
1. Utsettelses-/endringsforslaget til Fossum fikk 1 stemme (FrP) og falt.
2. Solums forslag punkt 1 fikk 2 stemmer (MDG + SV) og falt.
3. Anbefalingen til Bøe som refererte til Solums punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
4. Solums forslag punkt 3 fikk 3 stemmer (MDG, V + SV) og falt.
5. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Forslag til regional planstrategi for Akershus 2017-2020 legges ut til offentlig ettersyn med
hjemmel i plan – og bygningsloven §§ 7-2 og 8-3 med høringsfrist 1. september 2016.
Hovedutvalget anbefaler fylkesutvalget å oversende følgende forslag til administrasjonen:
”Regional plan for klima og energi i Akershus” skal også omhandle klimatilpasning. Selv om
planen først og fremst skal belyse hvordan Akershus skal nå klimamålene og være ledende når
det gjelder klimatiltak og andre aspekter av det grønne skiftet, handler klimatilpasning om å
utvikle bedre beredskap og tilpasninger til endringer vi vet vil komme, eller som med en viss
sannsynlighet kan komme.

37/16 Høringsforslag - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus
2016 - 2030
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Forslag til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 legges ut
til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2016.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Akershus skal være pådriver for å innføre nasjonale retningslinjer for mer miljøvennlig av
kunstgress, og selv gå foran ved å innfase mer miljøvennlig granulat og sørge for at mindre
granulat kommer på avveie.
(http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Kunstgressbaner-mulig-storkilde-til-mikroplast/)
2. AFK bør ved bygging av nye anlegg ha som prinsipp at de skal være klimanøytrale.
3. AFK bør legge til rette for uorganisert fysisk lavterskelaktiviteter, spontan idrett og friluftsliv.

4. AFK bør oppmuntre og støtte grupper som i liten grad deltar i organisert friluftsliv og idrett
for å muliggjøre deltakelse. Barn og ungdom mellom 7-20 år skal prioriteres, med særlig fokus
på jenter og de med innvandrerbakgrunn. Investeringer, økonomiske bidrag og tidspunkt for
trening/konkurranse skal gjennomføres og fordeles utfra et likestillings- og likeverdperspektiv.
5. Utviklingsområder i planperioden, 5A, side 119:
Nå: Akershus er en ledende kompetanseformidler for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Endres til: Akershus skal være landets ledende kompetanseformidler for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv
Representanten Cathrine Jensen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ønske om å etablere et dialogforum for idretten i Akershus. Idretten skal samlet inviteres til ett
eller flere årlige dialogmøter for å sikre god flyt og godt samarbeid om gjensidige planer, ønsker
og behov. Dette for å sikre en bedret toveisdialog mellom idretten i kommunene og
fylkeskommunen.
Hovedutvalgets leder, Eirik Trygve Bøe, foreslo at forslagene til Solum og Jensen fulgte
saken til fylkesutvalget, og fikk hovedutvalgets tilslutning til dette.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Forslag til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 legges ut
til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2016.
Forslag som følger saken:
1. Akershus skal være pådriver for å innføre nasjonale retningslinjer for mer miljøvennlig av
kunstgress, og selv gå foran ved å innfase mer miljøvennlig granulat og sørge for at mindre
granulat kommer på avveie.
(http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Kunstgressbaner-mulig-storkilde-til-mikroplast/)
2. AFK bør ved bygging av nye anlegg ha som prinsipp at de skal være klimanøytrale.
3. AFK bør legge til rette for uorganisert fysisk lavterskelaktiviteter, spontan idrett og friluftsliv.
4. AFK bør oppmuntre og støtte grupper som i liten grad deltar i organisert friluftsliv og idrett
for å muliggjøre deltakelse. Barn og ungdom mellom 7-20 år skal prioriteres, med særlig fokus
på jenter og de med innvandrerbakgrunn. Investeringer, økonomiske bidrag og tidspunkt for
trening/konkurranse skal gjennomføres og fordeles utfra et likestillings- og likeverdperspektiv.
5. Utviklingsområder i planperioden, 5A, side 119:
Nå: Akershus er en ledende kompetanseformidler for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Endres til: Akershus skal være landets ledende kompetanseformidler for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

6. Ønske om å etablere et dialogforum for idretten i Akershus. Idretten skal samlet inviteres til
ett eller flere årlige dialogmøter for å sikre god flyt og godt samarbeid om gjensidige planer,
ønsker og behov. Dette for å sikre en bedret toveisdialog mellom idretten i kommunene og
fylkeskommunen.

38/16 Planprogram, regional plan for klima og energi - politisk involvering
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø/[fylkesutvalget] gir sin tilslutning til
fylkesrådmannens forslag til justering av planprogrammet, som bes innarbeidet i endelig
planprogram.
2. Før publisering av planprogrammet foretar fylkesrådmannen hensiktsmessige språklige
presiseringer og justeringer, som ikke endrer innholdet.

39/16 Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å sende søknader til Klimasats i samsvar med
saksfremlegget.
2. Bevilgning for hvert enkelt tiltak legges frem for politisk behandling i etterkant av
eventuelle tilsagn.

40/16 Nettverk for grønn verdiskaping og reduserte klimagassutslipp.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune søker Klimasats 2016 om støtte til et forprosjekt for å vurdere
aktuelle nettverk for næringslivet og offentlige virksomheter med fokus på grønn
verdiskaping og reduksjon av klimagassutslipp.
2. Forprosjektet skal se på:
 Hvilke muligheter som ligger i de nettverkene som allerede finnes i regionene, om det
er mulig å få til samarbeid med og/eller utvikle eksisterende nettverk, eller om det
bør opprettes nye.
 Finansiering av deltakelse i, eller opprettelse av et slikt nettverk.

41/16 Ny fiskekultiveringsbestemmelse i Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Det utarbeides en regional kultiveringsbestemmelse for Akershus fylke, i tråd med
fylkesrådmannens anbefaling (forvaltningsmosaikk).
2. Friluftslivs- og folkehelseverdier knyttet til fiskekultivering skal ivaretas.

42/16 Søknad - Økologisk mat i storhusholdninger (ØQ-prosjektet)
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Vedtak:
Hovedutvalget innvilger inntil kr 200.000,- til prosjektet ØQ – Foregangsfylker for økt
forbruk av økologisk mat i storhusholdninger i 2016
o Prosjektet belastes ansvar 311130.

43/16 Søknad om tilskudd til drift av MS Øyeren 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 100 000 til drift av MS Øyeren i 2016
2. Det kan utbetales kr 50 000 før sesongstart med mulighet for utbetaling av ytterligere kr
50 000 ved sesongavslutning når regnskap foreligger.
3. Det forutsettes at både nabokommuner og aksjonærer bidrar med driftsmidler i 2016.
4. Salg og markedsføringen av MS Øyeren videreføres i samarbeid med Visit Romerike og
Akershus Reiselivsråd gjennom etablerte digitale kanaler.
5. Øyeren Båtservice AS bes utarbeide forslag til en 3-årig drifts- og finansieringsplan for MS
Øyeren med virkning fra 2017 hvor offentlige og private aktører i området involveres.
6. Midlene belastes ansvar 313313 innsatsmidler reiseliv.

44/16 Økonomisk bidrag til gjennomføring av Osloregionens profileringsstrategi
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners, og vil
på denne måten bidra til gjennomføringen av Samarbeidsalliansen Osloregionens
profileringsstrategi for perioden 2. halvår 2016 – 1. halvår 2020.
2. Akershus fylkeskommune forutsetter at organiseringen av gjennomføringen av
profileringsstrategien vurderes på nytt innen utgangen av 2017. Vurderingen skal avklare
hvordan deltakerne i Oslo Brand Partners (OBP) kommer i direkte interaksjon med de tre
organisasjonene i Oslo Brand Alliance (OBA). En slik vurdering må ytterligere klargjøre
ansvar, roller i OBA og forholdet mellom OBP og OBA.
3. Akershus fylkeskommune forutsetter at det foretas en evaluering av resultatene av
profileringsstrategien. I særlig grad må det vektlegges i hvilken grad en har lykkes i å
mobilisere bredt i Osloregionen i forhold til markedsaktiviteter, involvering av regionale
aktører, næringsnettverk, klynger og bedrifter. En samlet evaluering skal foreligge ved

årsskiftet 2019/20. Akershus fylkeskommune vil på dette grunnlag vurdere videre
deltakelse i Oslo Brand Partners våren 2020.
4. Akershus fylkeskommunes bidrag forutsettes beregnet ut fra folketallet pr. 1. januar
2016 - 594.533 innbyggere. Dette gir følgende tilskudd: for 2016 – kr 594.533,-, for
2017/18/19 – årlig kr 1.189.066,- og for 2020 – kr 594.533,-. Totalt tilskudd for
perioden 1/7-2016 – 30/6-2020: kr 4.756.264.
5. Tilskuddet dekkes over ansvar 312203 - internasjonal profilering. Tilskuddet gis under
forutsetning av fylkestingets årlige budsjettvedtak.

Utvalgets behandling:
Representanten Christian Bendz (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, FrP,
V + KrF: Det foretas en delevaluering i 2018, i tillegg til en kort status årlig.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med fellesforslaget fra H, FrP, V + KrF ble enstemmig
vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners, og vil på
denne måten bidra til gjennomføringen av Samarbeidsalliansen Osloregionens
profileringsstrategi for perioden 2. halvår 2016 – 1. halvår 2020.
2. Akershus fylkeskommune forutsetter at organiseringen av gjennomføringen av
profileringsstrategien vurderes på nytt innen utgangen av 2017. Vurderingen skal avklare
hvordan deltakerne i Oslo Brand Partners (OBP) kommer i direkte interaksjon med de tre
organisasjonene i Oslo Brand Alliance (OBA). En slik vurdering må ytterligere klargjøre
ansvar, roller i OBA og forholdet mellom OBP og OBA.
3. Akershus fylkeskommune forutsetter at det foretas en evaluering av resultatene av
profileringsstrategien. I særlig grad må det vektlegges i hvilken grad en har lykkes i å
mobilisere bredt i Osloregionen i forhold til markedsaktiviteter, involvering av regionale
aktører, næringsnettverk, klynger og bedrifter. Det foretas en delevaluering i 2018, i tillegg
til en kort status årlig.
En samlet evaluering skal foreligge ved årsskiftet 2019/20. Akershus fylkeskommune vil på
dette grunnlag vurdere videre deltakelse i Oslo Brand Partners våren 2020.
4. Akershus fylkeskommunes bidrag forutsettes beregnet ut fra folketallet pr. 1. januar 2016 594.533 innbyggere. Dette gir følgende tilskudd: for 2016 – kr 594.533,-, for 2017/18/19 –
årlig kr 1.189.066,- og for 2020 – kr 594.533,-. Totalt tilskudd for perioden 1/7-2016 –
30/6-2020: kr 4.756.264.
5. Tilskuddet dekkes over ansvar 312203 - internasjonal profilering. Tilskuddet gis under
forutsetning av fylkestingets årlige budsjettvedtak.

45/16 Regionale forskningsfond hovedstaden. Årsrapport 2015
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø godkjenner årsrapport og regnskap for Regionale
forskningsfond – Fondsregion Hovedstaden 2015.

46/16 Årsrapport 2015 Akershus Reiselivsråd
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2015 for Akershus reiselivsråd tas til orientering.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
Årsrapport 2015 for Akershus reiselivsråd tas til orientering.

47/16 Studietur for Hovedutvalg for plan, næring og miljø29. og 30. september 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Tone Merete Hansen (Ap) foreslo å erstatte «ikke fossilt drivstoff» med
«nullutslippsløsninger». Administrasjonen endrer dette redaksjonelt i programmet.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:

Hovedutvalg for plan, næring og miljø gjennomfører studietur til København 29.-30. september
2016 i tråd med rammene beskrevet i saken.

Orienteringsnotater
2/16 Evaluering av CHIC-prosjektet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

3/16 Hydrogenstrategien i Energimeldingen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 01.06.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

