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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
H
H
H
SP
AP
AP
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Arne-Rune Gjelsvik
Tone Blixøen Yrvum
Eirik Trygve Bøe
Torunn Skottevik

Representerer
FRP
H
V
AP

Møtte for
Vibeke Limi
Lars Salvesen
Solveig Schytz
Ina Rangønes Libak

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Lars Salvesen
Nestleder
Solveig Schytz
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Øyvind Michelsen
Thomas Tvedt
John Arve Eide
Kristin Felde
Marianne Brynildsen
Knut Thiblin
Kristin Ødegaard
Geir Atle Mjeldheim
Jan Ivar Bøe
Ole Kjendlie
Trude Remme

Representerer
KRF
V
FRP
AP

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Fylkesdirektør, samferdsel
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Kommunikasjonsdirektør
Økonomisjef
HR-direktør
Fylkesadvokat
Pressesjef
Enhetsleder, utvalgssekretariatet
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

124/16

Ski kommune - Reguleringsplan Ski sentrum - Klage

125/16

Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn

126/16

Nesodden kommune - Reguleringsplan - Sunnaas

127/16

Ski kommune - Byggesak - Gbnr 132/253 - Sanderveien 23 - Påbygg av en
leilighet over garasje

128/16

Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - klage på vedtatt plan

129/16

Skedsmo kommune - Kirkegata 2 - Rive uthus - Klage på kommunens vedtak

130/16

Regionreform - forhandlingsutvalg

131/16

Reoppnevning av politisk styringsgruppe og revidert framdriftsplan - Regional plan
for handel, service og senterstruktur

132/16

Bompengereformen. Organisering av bompengeselskap region øst

133/16

Høring - Nytt avtaleregime for bompengesektoren

134/16

Oversendte forslag fra fylkestinget 9. mai 2016
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Orienteringsnotater
1/16

Akershus interkommunale pensjonskasse - kapitalforvaltning og etikk
Referatsaker

4/16

Referater fra fylkeselevrådet

Innledningsvis ble det bemerket fra Tonje Brenna (Ap) at møtende varaer i fylkesutvalget også
skal inviteres til befaringer.
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Politiske saker
124/16 Ski kommune - Reguleringsplan Ski sentrum - Klage
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Den administrative klagen på Ski kommunes vedtak om ny områdeplan for Ski sentrum,
fremmet i brev datert 15.7.2016, opprettholdes.
2. Kommunen anmodes om å gi Sand skysstasjon bevaringsstatus i den nye områdeplanen
for Ski sentrum.
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet endringsforslag:
Setningen i punkt 1 endres til «…, opprettholdes ikke». Punkt 2 utgår.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag og forslaget fremmet av Melgaard (H)
ble Melgaards forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme (V).
Vedtak:
Den administrative klagen på Ski kommunes vedtak om ny områdeplan for Ski sentrum, fremmet
i brev datert 15.7.2016, opprettholdes ikke.

125/16 Frogn kommune - Kommunedelplan Nordre Frogn
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til kommunedelplan for Nordre Frogn åpner for en betydelig boligutbygging
som vil gi en høyere vekst enn forutsatt i regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus, retningslinje R3 og R4, som forutsetter at minimum 80% av veksten skal
komme i kommunesenteret Drøbak, og at det i Nordre Frogn kun skal være nødvendig
vedlikeholdsvekst.
Fylkesutvalget fremmer på denne bakgrunn innsigelse til boligområdet Garder øst, som
er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Området ligger
usentralt i forhold til Dal skole og har utfordringer mht. kollektivtilbud, trafikksikkerhet
og trygg skolevei. Utbygging her er også i konflikt med ivaretakelse av kulturmiljøet
H570_4 Garder/Glenn øvre.
2. Boligområdet Brevik sørvest innebærer en vesentlig utvidelse av tettstedet Brevik i bratt
og urørt landskap. Det er ikke i samsvar med regional plan for areal og transport i Oslo
og Akershus, retningslinje R4, som sier at veksten utenfor prioriterte vekstområder bør
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skje innenfor allerede etablerte boligområder og i tråd med dimensjoneringsgrunnlaget
for vekst i kommunen. Fylkesutvalget anbefaler at området tas ut og eventuelt vurderes
på ny ved senere rullering av kommuneplanen.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer forslag på vegne av MDG, Ap og SV:
Endringsforslag til pkt 2:
Siste setning endres til: "Fylkesutvalget fremmer på denne bakgrunn innsigelse til dette
området."
Nytt punkt 3:
"Fylkesutvalget vil påpeke at ny FV 156 vil medføre mer biltrafikk. Det bør derfor reguleres ny
gang- og sykkelsti for hele strekningen fra krysset mellom FV 157 og FV 156 og frem til
grensen til Nesodden kommune langs FV 156. Dette bør stå ferdig innen en ny tunnel eller vei
åpnes."
Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmer alternativt forslag til fylkesrådmannens
punkt 2 på vegne av H, Sp og V:
Nytt punkt 2:
Fylkesutvalget anbefaler at boligområdet Brevik sørvest tas ut og eventuelt vurderes på ny ved
senere rullering av kommuneplanen.
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FRP) fremmer alternativt forslag:
Fylkesutvalget fremmer ikke innsigelse til boligområdet Garder Øst.
Punkt 2 strykes.
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at punkt 3 i Solums (MDG) forslag oversendes til
administrasjonen for vurdering.

Votering:
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens punkt 1 og forslaget fremmet av ArneRune Gjelsvik (FRP) ble fylkesrådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
 Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 fikk ingen stemmer og falt.
 Forslaget fremmet av Melgaard (H) til nytt punkt 2 ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer
(AP, SV, MDG, FRP).
 Endringsforslaget til punkt 2 fremmet av Solum (MDG) fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV
og MDG).
 Sollis (H) forslag om å oversende punkt 3 i Solums (MDG) forslag ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Forslag til kommunedelplan for Nordre Frogn åpner for en betydelig boligutbygging
som vil gi en høyere vekst enn forutsatt i regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus, retningslinje R3 og R4, som forutsetter at minimum 80% av veksten skal
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komme i kommunesenteret Drøbak, og at det i Nordre Frogn kun skal være nødvendig
vedlikeholdsvekst.
Fylkesutvalget fremmer på denne bakgrunn innsigelse til boligområdet Garder øst, som
er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Området ligger
usentralt i forhold til Dal skole og har utfordringer mht. kollektivtilbud, trafikksikkerhet
og trygg skolevei. Utbygging her er også i konflikt med ivaretakelse av kulturmiljøet
H570_4 Garder/Glenn øvre.
2. Fylkesutvalget anbefaler at boligområdet Brevik sørvest tas ut og eventuelt vurderes på
ny ved senere rullering av kommuneplanen.
Følgende oversendes til administrasjonen for vurdering:
Fylkesutvalget vil påpeke at ny FV 156 vil medføre mer biltrafikk. Det bør derfor reguleres ny
gang- og sykkelsti for hele strekningen fra krysset mellom FV 157 og FV 156 og frem til grensen
til Nesodden kommune langs FV 156. Dette bør stå ferdig innen en ny tunnel eller vei åpnes.

126/16 Nesodden kommune - Reguleringsplan - Sunnaas
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen til områdereguleringsplan for Sunnaas fremmet
i brev datert 22.06.2016.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å trekke innsigelsen dersom det i dialog med
kommunen og tiltakshaver oppnås tilfredsstillende løsninger for konsekvensutredning av
trafikk og nyere tids kulturminner.
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmer alternativt forslag på vegne av Ap, SV og
MDG:
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med tiltakshaver for å finne tilfredsstillende
løsninger for konsekvensutredning av trafikk og nyere kulturminner.
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FRP) fremmer alternativt forslag:
Fylkesutvalget opprettholder ikke innsigelsen til områdereguleringsplan for Sunnaas.
Punkt 2 i fylkesrådmannens vedtaksforslag strykes.
Møteleder Anette Solli (H) fremmer et tilleggsforslag til Brennas (Ap) forslag:
Innsigelsen opprettholdes inntil fylkesrådmannen finner en akseptabel løsning.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å trekke innsigelsen.
Votering:
 Ingen representanter opprettholder fylkesrådmannens forslag til vedtak.
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Ved alternativ votering over forslaget fremmet av Brenna (Ap) med tillegget fremmet av
Solli (H) mot forslaget fremmet av Gjelsvik (FRP) ble Brennas og Sollis forslag vedtatt
med 12 mot 1 stemme (FRP).

Vedtak:
1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med tiltakshaver for å finne
tilfredsstillende løsninger for konsekvensutredning av trafikk og nyere kulturminner.
2. Innsigelsen opprettholdes inntil fylkesrådmannen finner en akseptabel løsning.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å trekke innsigelsen.

127/16 Ski kommune - Byggesak - Gbnr 132/253 - Sanderveien 23 - Påbygg av en leilighet
over garasje
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
3. Den administrative klagen på Ski kommunes vedtak om dispensasjon og rammetillatelse
for påbygg av garasjen i Sanderveien 23, fremmet i brev datert 21.6.2016, opprettholdes.
4. Kommunen anmodes om å vurdere å regulere Sanderveien 23 til hensynssone bevaring
av kulturmiljø, jf. kommuneplanens bestemmelse § 18.1 punkt 9.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmet endringsforslag:
Setningen i punkt 1 endres til «…, opprettholdes ikke».
Votering:
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens vedtaksforslag punkt 1 og
endringsforslaget til punkt 1 fremmet av Solli (H) ble Sollis forslag vedtatt med 10 mot 3
stemmer (1 Ap, V og SV).
 Fylkesrådmannens vedtaksforslag punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Vedtak:
1. Den administrative klagen på Ski kommunes vedtak om dispensasjon og rammetillatelse
for påbygg av garasjen i Sanderveien 23, fremmet i brev datert 21.6.2016, opprettholdes
ikke.
2. Kommunen anmodes om å vurdere å regulere Sanderveien 23 til hensynssone bevaring
av kulturmiljø, jf. kommuneplanens bestemmelse § 18.1 punkt 9.
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128/16 Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - klage på vedtatt plan
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Asker kommune har vedtatt områdereguleringsplan for Brønnøya uten at forholdet til
automatisk fredete kulturminner er avklart i henhold til krav i kulturminneloven § 9.
Fylkesutvalget finner det derfor nødvendig å påklage planvedtaket. Det bes om at klagen
gis oppsettende virkning.
2. Dersom forholdet til de automatisk fredete kulturminnene blir tilfredsstillende avklart og
ivaretatt i det videre planarbeidet, gis fylkesrådmannen myndighet til å frafalle klagen.
Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FRP) fremmer alternativt forslag:
Fylkesutvalget påklager ikke planvedtaket områdeplan Brønnøya.
Fylkesrådmannens vedtaksforslag punkt 2 strykes.
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes for juridisk vurdering. Saken
behandles i fylkesutvalgets møte 5. september 2016.
Votering:
Ved votering over Sollis (H) forslag om å utsette saken ble utsettelsesforslaget vedtatt med 12
mot 1 stemme (FRP).
Vedtak:
Saken er utsatt for juridisk vurdering og behandles i fylkesutvalget 05.09.16.

129/16 Skedsmo kommune - Kirkegata 2 - Rive uthus - Klage på kommunens vedtak
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert 20.6.2016, på
Skedsmo kommunes vedtak av 25.5.2016 om tillatelse til riving av uthus i Kirkegata 2.
Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FRP) fremmer alternativt forslag:
Fylkesutvalget opprettholder ikke klagen på vedtaket om å rive uthus i Kirkegata 2.
Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens vedtaksforslag og forslaget fremmet av Gjelsvik
(FRP) ble fylkesrådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
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Vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert 20.6.2016, på
Skedsmo kommunes vedtak av 25.5.2016 om tillatelse til riving av uthus i Kirkegata 2.

130/16 Regionreform - forhandlinsutvalg
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus sitt forhandlingsutvalg i arbeidet med regionreformen utvides fra tre til fire
representanter. Tonje Brenna (Ap) blir den nye representanten fra Akershus.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus sitt forhandlingsutvalg i arbeidet med regionreformen utvides fra tre til fire
representanter. Tonje Brenna (Ap) blir den nye representanten fra Akershus.

131/16 Reoppnevning av politisk styringsgruppe og revidert framdriftsplan - Regional
plan for handel, service og senterstruktur
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Politisk styringsgruppe for regional plan for handel, service og senterstruktur i
Akershus reoppnevnes med følgende to representanter for Akershus fylkeskommune:
a. ______________________________
b. ______________________________
2. Utkast til regional plan for handel, service og senterstruktur (inkludert forslag til
virkemiddelbruk) drøftes høsten 2016 på følgende arenaer:
- Møte med plansjefer i Akershus (Byforum) inkludert fylkesmannen i Oslo og
Akershus
- Politisk dialogmøte i fylkesutvalget
- Politiske dialogmøter med Follorådet, ØRU, SNR og Bærum/Asker
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3. Høringsforslag legges frem for fylkesutvalget tidlig i 2017, med sikte på vedtak av
regional plan innen sommeren/tidlig høst 2017.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmet forslag:
Politisk styringsgruppe økes fra to til tre representanter. Følgende oppnevnes fra posisjonen:
Eirik Trygve Bøe (V)
Gunnar Melgaard (H)
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet forslag:
Torunn Skottevik (Ap).
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 med endrings- og tilleggsforslagene fremmet av Solli
(H) og Brenna (Ap) ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Politisk styringsgruppe for regional plan for handel, service og senterstruktur i
Akershus reoppnevnes med følgende to representanter for Akershus fylkeskommune:
a. Eirik Trygve Bøe (V)
b. Gunnar Melgaard (H)
c. Torunn Skottevik (Ap)
2. Utkast til regional plan for handel, service og senterstruktur (inkludert forslag til
virkemiddelbruk) drøftes høsten 2016 på følgende arenaer:
- Møte med plansjefer i Akershus (Byforum) inkludert fylkesmannen i Oslo og
Akershus
- Politisk dialogmøte i fylkesutvalget
- Politiske dialogmøter med Follorådet, ØRU, SNR og Bærum/Asker
3. Høringsforslag legges frem for fylkesutvalget tidlig i 2017, med sikte på vedtak av
regional plan innen sommeren/tidlig høst 2017.

132/16 Bompengereformen. Organisering av bompengeselskap region øst
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget anbefaler at det etableres ny Region Øst bompengeselskap bestående av
Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner i
tråd med Samferdselsdepartementets forslag.
2. Region Øst bompengeselskap etableres som en konsernmodell med utgangspunkt i
Vegfinans AS.
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3. Etableringen skjer ved at Østfold fylkeskommune tas opp på eiersiden i Vegfinans AS med
lik eierandel som de andre eierne.
4. Det forutsettes at vedtekter endres i henhold til dette.
5. Utstederrollen holdes innenfor konsernet inntil annet besluttes.
6. Det forutsettes at de øvrige eierne i dagens Vegfinans AS treffer/ har truffet tilsvarende
vedtak som Akershus i punktene 1-5. Endringen anbefales iverksatt 1. januar 2017.
7. Akershus fylkeskommune ber generalforsamlingen i det nye bompengeselskapet å
utarbeide eierstrategi og bidra til profesjonalisering av selskapets styre i tråd med Akershus
fylkeskommunes overordnede prinsipper for eierstyring.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget anbefaler at det etableres ny Region Øst bompengeselskap bestående av
Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner i
tråd med Samferdselsdepartementets forslag.
2. Region Øst bompengeselskap etableres som en konsernmodell med utgangspunkt i
Vegfinans AS.
3. Etableringen skjer ved at Østfold fylkeskommune tas opp på eiersiden i Vegfinans AS med
lik eierandel som de andre eierne.
4. Det forutsettes at vedtekter endres i henhold til dette.
5. Utstederrollen holdes innenfor konsernet inntil annet besluttes.
6. Det forutsettes at de øvrige eierne i dagens Vegfinans AS treffer/ har truffet tilsvarende
vedtak som Akershus i punktene 1-5. Endringen anbefales iverksatt 1. januar 2017.
7. Akershus fylkeskommune ber generalforsamlingen i det nye bompengeselskapet å utarbeide
eierstrategi og bidra til profesjonalisering av selskapets styre i tråd med Akershus
fylkeskommunes overordnede prinsipper for eierstyring.

133/16 Høring - Nytt avtaleregime for bompengesektoren
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget har tidligere støttet forslaget til omorganisering av bompengesektoren, og
ser i den forbindelse behovet for et nytt avtaleregime.
2. Forslaget om et tredelt avtaleregime bestående av Bompengeavtale, Prosjektavtale og
Finansieringsavtale synes hensiktsmessig.
3. Utforming av avtaleregimet må støtte opp om reformens hovedmålsetting om et
effektivt, profesjonelt og brukervennlig bompengeregime.
4. Statens vegvesens rolle må begrenses og defineres tydelig. Oppgavene må begrenses til
forvaltnings- og kontroll-/tilsynsfunksjoner. Bompengeselskapene selv må ha fullt
ansvar og myndighet for verdikjeden strategisk, operativt og administrativt.
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5. Disponering av eventuelt overskudd/gjenværende midler i bompengeprosjekter knyttet
til fylkesveier må bestemmes av den/de involverte fylkeskommune(r).
6. Endring/oppsigelse av en bompengeavtale kan ikke skje uten den/de garanterende
fylkeskommune(r)s aksept.
7. Avtaleforslaget må utformes slik at de forpliktelsene som Akershus og Hedmark
fylkeskommune har med hensyn til garantiansvar for låneopptak, prosjektering og
strategisk grunnerverv knyttet til E 6 Gardermoen-Kollomoen-Moelv fortsatt må inngå
som en del av den totale finanseringen av prosjektet og tilbakebetales gjennom
innkrevde bompenger. Tilsvarende må gjelde for låneopptak knyttet til forskuttering av
utgifter til planlegging av E16 Sollihøgda.
8. Avtaleregimet må åpne for samarbeid mellom bompengeselskaper og slik organisering
av bompengevirksomheten som bidrar til økt effektivitet og brukervennlighet, jf. pkt. 3.
9. Fylkeskommunen forutsetter at bompengeselskapene selv kan ivareta utstederrollen
inntil videre. Fylkeskommunen vil ta stilling til organisering av utstederrollen når
forslaget til organisering foreligger fra samferdselsdepartementet. Det forutsettes at
organiseringen ivaretar målene knyttet til effektivitet, profesjonalitet og
brukervennlighet.
10. Fylkesrådmannens vurderinger følger høringsuttalelsen.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkestinget har tidligere støttet forslaget til omorganisering av bompengesektoren, og
ser i den forbindelse behovet for et nytt avtaleregime.
2. Forslaget om et tredelt avtaleregime bestående av Bompengeavtale, Prosjektavtale og
Finansieringsavtale synes hensiktsmessig.
3. Utforming av avtaleregimet må støtte opp om reformens hovedmålsetting om et effektivt,
profesjonelt og brukervennlig bompengeregime.
4. Statens vegvesens rolle må begrenses og defineres tydelig. Oppgavene må begrenses til
forvaltnings- og kontroll-/tilsynsfunksjoner. Bompengeselskapene selv må ha fullt ansvar
og myndighet for verdikjeden strategisk, operativt og administrativt.
5. Disponering av eventuelt overskudd/gjenværende midler i bompengeprosjekter knyttet til
fylkesveier må bestemmes av den/de involverte fylkeskommune(r).
6. Endring/oppsigelse av en bompengeavtale kan ikke skje uten den/de garanterende
fylkeskommune(r)s aksept.
7. Avtaleforslaget må utformes slik at de forpliktelsene som Akershus og Hedmark
fylkeskommune har med hensyn til garantiansvar for låneopptak, prosjektering og
strategisk grunnerverv knyttet til E 6 Gardermoen-Kollomoen-Moelv fortsatt må inngå
som en del av den totale finanseringen av prosjektet og tilbakebetales gjennom
innkrevde bompenger. Tilsvarende må gjelde for låneopptak knyttet til forskuttering av
utgifter til planlegging av E16 Sollihøgda.
8. Avtaleregimet må åpne for samarbeid mellom bompengeselskaper og slik organisering
av bompengevirksomheten som bidrar til økt effektivitet og brukervennlighet, jf. pkt. 3.
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9. Fylkeskommunen forutsetter at bompengeselskapene selv kan ivareta utstederrollen
inntil videre. Fylkeskommunen vil ta stilling til organisering av utstederrollen når
forslaget til organisering foreligger fra samferdselsdepartementet. Det forutsettes at
organiseringen ivaretar målene knyttet til effektivitet, profesjonalitet og
brukervennlighet.
10. Fylkesrådmannens vurderinger følger høringsuttalelsen.

134/16 Oversendte forslag fra fylkestinget 9. mai 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Oversendelsesforslaget vedrørende ny kulturplan for Akershus: Det etableres en
administrativ, tverrsektoriell arbeidsgruppe som utreder mulighetene og
problemstillingene knyttet til en utvidet utleiemodell av videregående skoler og
flerbrukshaller. Ny sak legges fram for fylkestinget høsten 2016/evt. våren 2017.
2. Oversendelsesforslaget vedrørende Akershus Interkommunale pensjonskasse følges opp
med ny sak høsten 2016
Utvalgets behandling:
Representantene Gunnar Melgaard (H) og Morten Vollset (Sp) forespurte fylkesutvalget
om sin habilitet i behandlingen av punkt 2 i fylkesrådmannes forslag. Melgaard og Vollset
ble funnet inhabile etter kommuneloven § 40-3 og forvaltningsloven § 6.
Fylkesutvalget talte 13 representanter ved behandlingen av punkt 1 og 11 representanter ved
behandlingen av punkt 2.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt (13 stemmer).
 Fylkesrådmannens forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt (11 stemmer).
Vedtak:
1. Oversendelsesforslaget vedrørende ny kulturplan for Akershus: Det etableres en
administrativ, tverrsektoriell arbeidsgruppe som utreder mulighetene og
problemstillingene knyttet til en utvidet utleiemodell av videregående skoler og
flerbrukshaller. Ny sak legges fram for fylkestinget høsten 2016/evt. våren 2017.
2. Oversendelsesforslaget vedrørende Akershus Interkommunale pensjonskasse følges opp
med ny sak høsten 2016
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Orienteringsnotater
1/16 Akershus interkommunale pensjonskasse - kapitalforvaltning og etikk
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.08.2016

Utvalgets behandling:
Representantene Gunnar Melgaard (H) og Morten Vollset (Sp) forespurte fylkesutvalget
om sin habilitet i behandlingen av saken. Melgaard og Vollset ble funnet inhabile etter
kommuneloven § 40-3 og forvaltningsloven § 6.
Fylkesutvalget talte 11 representanter ved behandlingen av saken.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet forslag på vegne av MDG, AP og SV:
I forbindelse med at AIPK skal behandle pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi og
tilhørende etiske retningslinjer vil fylkestinget komme med følgende anmodninger:
 Fylkestinget anmoder om at det ikke investeres i selskaper registrert i skatteparadiser
eller som har plassert vesentlige deler av formuen i slike, og at investeringer som er
plasserte i skatteparadis trekkes ut og reinvesteres andre steder.
 Fylkestinget anmoder om at det kun bør investeres i selskaper som praktiserer finansiell
åpenhet
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at notatet omgjøres til sak til fylkestinget og at forslaget
fra Solum (MDG) følger saken.
Votering:
Forslaget fremmet av Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Notatet omgjøres til sak i fylkestinget.
Følgende forslag fra Øyvind Solum (MDG) følger saken til fylkestinget:
I forbindelse med at AIPK skal behandle pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi og
tilhørende etiske retningslinjer vil fylkestinget komme med følgende anmodninger:
 Fylkestinget anmoder om at det ikke investeres i selskaper registrert i skatteparadiser
eller som har plassert vesentlige deler av formuen i slike, og at investeringer som er
plasserte i skatteparadis trekkes ut og reinvesteres andre steder.
 Fylkestinget anmoder om at det kun bør investeres i selskaper som praktiserer finansiell
åpenhet

15

Referatsaker
4/16 Referater fra fylkeselevrådet
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