Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.02.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingsaal Øst
01.02.2017
14:00 – 16:40
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Eirik Trygve Bøe
Leder
Gunnar Melgaard
Nestleder
Jon Schøning Lie
Medlem
Tone Blixøen
Medlem
Inger-Marit Øymo
Medlem
Helge Fossum
Medlem
Finn Tellsgård
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Tone Merete Hansen
Medlem
Fatima Valdes Haugstveit
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
V
H
H
H
H
FrP
KrF
Ap
Ap
Ap
MDG
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Christian Bendz
Cathrine Jensen

Representerer
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Cathrine Jensen
Medlem

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
Per Kierulf
Assisterende fylkesdirektør
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 7. desember
Eventuelt
Leder Eirik Trygve Bøe (V) fikk tilslutning fra hovedutvalget om å be administrasjonen
fremlegge strategisak for bio-økonomi.
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Saker til behandling
1/17 Akershus fylkeskommunes innspill til jordbruksforhandlingene 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2017 i prioritert
rekkefølge:
1. Bedring av kornøkonomien.
2. Økning i satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre jordstruktur, imøtekomme
kravene for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, tilpasse driften til klimaendringer
og å oppnå målene om økt produksjon.
3. Sikre dagens miljøvirkemidler og øke satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre
jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, tilpasse
driften til klimaendringer og å oppnå målene om økt produksjon.
4. Økte rammer til RMP- og SMIL-midler, slik at tilskuddsordningene vil kunne sikre
støtte til alle utsatte landbruksområder i Akershus, i tråd med gjeldende
vannforvaltningsplan for Glomma vannregion.
5. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøet på Ås.
6. Mer penger til investering, og en større andel av investeringsvirkemidlene bør gå til
Akershus.

Utvalgets behandling:
Leder Eirik Trygve Bøe (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Bioøkonomi-meldingen må følges opp gjennom jordbruksforhandlingene.

Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Til punkt 2:
…, ta inn i ordningen ikke tidligere grøftet, og nydyrkingsarealer, slik at også disse blir
tilskudds-berettiget.
Nytt punkt 7:
Fremtidig produksjonsøkning av husdyr må komme i kornområdene. Det gir mindre frakt av fôr
og kjøtt, og husdyrgjødsla trengs for å opprettholde produktiviteten i jorda.

Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Akershus fylkeskommune oppfordrer partene til å holde fast ved eller styrke de politiske målene
for økologisk produksjon og forbruk, for å sikre en trygg og forutsigbar utvikling ac økologisk
produksjon og marked i Norge,
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Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag 1 og 3-6 ble enstemmig vedtatt.
2. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens forslag 2 og tilsvarende forslag med
Melgaards tillegg, ble sistnevnte alternativ vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, MDG +
SV).
3. Melgaards forslag nytt punkt 7 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, MDG + SV).
4. Solums forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
5. Bøes forslag ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, MDG + SV).

Hovedutvalgets innspill:
Fylkesutvalget fremmer følgende innspill til jordbruksforhandlingene 2017 i prioritert
rekkefølge:
1. Bedring av kornøkonomien.
2. Økning i satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre jordstruktur, imøtekomme
kravene for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, tilpasse driften til klimaendringer
og å oppnå målene om økt produksjon, ta inn i ordningen ikke tidligere grøftet, og
nydyrkingsarealer, slik at også disse blir tilskudds-berettiget.
3. Sikre dagens miljøvirkemidler og øke satsene for grøftetilskudd for å oppnå bedre
jordstruktur, imøtekomme kravene for å drive mer miljøvennlig kornproduksjon, tilpasse
driften til klimaendringer og å oppnå målene om økt produksjon.
4. Økte rammer til RMP- og SMIL-midler, slik at tilskuddsordningene vil kunne sikre
støtte til alle utsatte landbruksområder i Akershus, i tråd med gjeldende
vannforvaltningsplan for Glomma vannregion.
5. Miljøet på Ås er den nasjonale spydspissen innen forskning på landbruk. Det er behov
for økt satsing på næringsutvikling knyttet til forskningsmiljøet på Ås.
6. Mer penger til investering, og en større andel av investeringsvirkemidlene bør gå til
Akershus.
7. Fremtidig produksjonsøkning av husdyr må komme i kornområdene. Det gir mindre
frakt av fôr og kjøtt, og husdyrgjødsla trengs for å opprettholde produktiviteten i jorda.
8. Akershus fylkeskommune oppfordrer partene til å holde fast ved eller styrke de
politiske målene for økologisk produksjon og forbruk, for å sikre en trygg og forutsigbar
utvikling ac økologisk produksjon og marked i Norge.
9. Bioøkonomi-meldingen må følges opp gjennom jordbruksforhandlingene.
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2/17 Forslag til innhold og struktur i Landbruksmelding for Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til innhold
og prosess for utarbeidelse av Landbruksmelding for Akershus.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Landbruksmeldingen bør også belyse:
1. Urbant landbruk, andelslandbruk, hagebruk og ulike former for nisjelandbruk m.m.
2. Betydningen klimaendringer kan ha for landbruket
3. Landbruket i Akershus sin betydning for matsikkerhet for innbyggerne i Akershus, blant
annet som beredskap ved svikt i import og lignende.

Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Solums forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til innhold
og prosess for utarbeidelse av Landbruksmelding for Akershus.
Landbruksmeldingen bør også belyse:
1. Urbant landbruk, andelslandbruk, hagebruk og ulike former for nisjelandbruk m.m.
2. Betydningen klimaendringer kan ha for landbruket
3. Landbruket i Akershus sin betydning for matsikkerhet for innbyggerne i Akershus, blant
annet som beredskap ved svikt i import og lignende.

3/17 Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo
Utvalgets behandling:
Representantene Gunnar Melgaard (H) og Tone Merete Hansen (Ap) etterspurte
hovedutvalget om sin habilitet i saken som hhv. medlem og varamedlem av styringsgruppa
som er omtalt i saken.
Hovedutvalget var enstemmige i at de var habile til å behandle saken.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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1. Akershus fylkeskommune er positiv til at styringsgruppen for oppfølging av
samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo er etablert, og at det nå arbeides
med konkretisering av en handlingsplan.
2. Akershus fylkeskommune legger til grunn at følgende finansieringsmodell for
finansiering av handlingsplanen benyttes:
1/3 av finansieringen fra forsknings- og innovasjonsmiljøene på Campus Ås
1/3 av finansieringen fra kommunene
1/3 av finansieringen fra Akershus fylkeskommune
3. Akershus fylkeskommune innvilger til styringsgruppen for oppfølging av
«Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo» opp til totalt 2,8 mill. kr for 2 år,
det vil si inntil 1,4 mill. kr i 2017 og inntil 1,4 mill. kr i 2018 til oppfølging av
handlingsplan.
4. Det forutsettes at den endelige handlingsplan og budsjett baserer seg på de føringer som
er skissert i skissen til handlingsplan som ble vedtatt den 16. desember 2016 i
styringsgruppen.
5. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2017 – 311130.

4/17 Oppstart av arbeid med Regional plan for kompetanse
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
En ny regional plan for kompetanse må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en
satsning som fremmer det grønne skiftet i Akershus. Planen må også bidra til at vi får den
kompetansen vi trenger for å opprettholde og videreutvikle et mer bærekraftig samfunn, som
blant annet ivaretar nødvendige klima- og miljøhensyn

Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Solums forslag fikk 6 stemmer (Ap, MDG, V + SV) og falt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Fylkesutvalget vedtar rammene for arbeidet med Regional plan for kompetanse som beskrevet i
saken.

5/17 Oppfølging av hydrogenstrategien i kollektivtrafikken
Utvalgets behandling:
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av en vurdering av
- en oversikt over bruk av hydrogenbasert drivstoff utover Ruter sine busser.
- om det er hensiktsmessig at Akershus fylkeskommune legger til grunn tettere deltakelse fra
stat eller andre
fylkeskommuner.
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- vurdering av tilgjengelighet for fyllestasjoner og fremtidige utsikter for å dekke aktuelt behov.
Dette relatert
både til geografi og volum.
- om det vil være mer hensiktsmessig å rette innsatsen mot andre teknologiske løsninger.

Votering:
1. Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme (FrP).
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Akershus fylkeskommune viser til evalueringen av CHIC-prosjektet og ser det som viktig
at finansieringsmulighetene gjennom EUs program for bruk av brenselcelleteknologi i
transportsektoren blir vurdert utnyttet ved en gradvis økning av busser med brenselcelle
i kollektivtrafikken.
2. Ruter bes derfor ta en aktiv rolle i forhold til årets utlysning innenfor programmet FCH
JU (Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking), slik at ikke mulighetene for deltakelse
avskjæres.
3. Ruter er i brev fra fylkeskommunen, datert 25.10.16, bedt om å avklare sin framtidige
satsing på hydrogenbusser, med frist 1. mars 2017. Det forutsettes at denne redegjørelsen også vil avklare hvordan Ruter vil forholde seg til årets utlysning i EUs
program for hydrogenbusser.

6/17 Fossilfrie byggeplasser i prosjekter AFK Eiendom FKF skal gjennomføre
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget tar redegjørelse fra AFK Eiendom FKF til orientering.

Utvalgets behandling:
Leder Eirik Trygve Bøe (V) foreslo å ta saken til etterretning.

Votering:
Bøes forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innspill:
Fylkestinget tar redegjørelse fra AFK Eiendom FKF til etterretning.
7/17 Høringsinnspill - Bioøkonomistrategi for Innlandet
Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune vil gi honnør til fylkeskommunene i Hedmark og Oppland for
bioøkonomi-strategien for Innlandet, og mener høringsforslaget gir et godt grunnlag for å
styrke arbeidet med en karbonnøytral framtid og næringsutvikling innen bioøkonomi.
2. Fylkeskommunen støtter hovedtrekkene i planen, men vil påpeke at betydningen av å
samarbeide med kompetansemiljøer i andre regioner og med andre fylkeskommuner for
ytterligere å styrke næringsutviklingen innen bioøkonomi, bør komme tydeligere frem.

8/17 Høringsuttalelse - Forslag om endring i reglene om håndhevelse av regelverket om
offentlige anskaffelser
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende alternative forslag på vegne av
Ap, MDG + SV:
Akershus fylkeskommune (AFK) ser det som viktig at miljø vurderes som del av
anskaffelsesprosesser, og stiller oss positive til at regjeringen fremmer dette. Vi støtter derfor
forslag til bestemmelse for å minimere miljøbelastning ved anskaffelser.
Votering:
1. Fellesforslaget fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
2. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (MDG + SV).

Vedtak:
Akershus fylkeskommune sender høringsuttalelse med innhold slik det framgår av saken.

9/17 Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2017 - Fordeling av statlige
utviklingsmidler 2017
Utvalgets behandling:
Representanten Tone Blixøen (H) etterspurte sin habilitet som delaktig i søkerprosessen
for ett av prosjektene.
Hovedutvalget vedtok enstemmig at Blixøen var inhabil og hun fratrådte under
behandlingen av saken.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø vedtar disponering av totalt 7 mill. kr i statlige
midler til regional utvikling i Akershus i 2017, fordelt på 4 mill. kr til Etablerertjenesten i
Akershus og 3 mill. kr til enkeltprosjekter i Regionalt utviklingsprogram 2017, som følger:
Samarbeidsarena Tech Transfer (Subsea Valley)
200 000 kr
Videreutvikling av Techmakers (Kjeller Innovasjon)
800 000 kr
Innovativ Klyngeutvikling – smartPACK (Nofima)
700 000 kr
Styrking av tilbud til tidligfasegründere innen IKT (Simula)
700 000 kr
Mentorprogram for Kreative næringer
600 000 kr
Totalt
3 000 000 kr
2. I tillegg vedtas tildeling av 6,3 mill. kr i innsatsmidler for entreprenørskap og
innovasjon til prosjekter i regionalt utviklingsprogram (RIP) for Oslo og Akershus
2017. Samlet tildeling fra Akershus fylkeskommune til programmet for 2017, inkl.
statlige midler, blir inntil 9,3 mill kr, slik det fremgår av vedlegg 1 til saken.
3. Totalt tildeler Akershus fylkeskommune inntil 13,3 mill. kr til Regionalt
innovasjonsprogram og etablerertjenesten for 2017. Disponeringen av midler tas over
følgende kontoer:
310031 (Innsatsmidler entreprenørskap):
2 250 000 kr
311130 (Innsatsmidler innovasjon):
4 050 000 kr
315101 (Statlige midler til næringsutvikling):
7 000 000 kr
Totalt:
13 300 000 kr
4. Rapportering på prosjekter som har fått støtte fra Akershus fylkeskommune gjennom
Regionalt innovasjonsprogram for 2016 legges frem for hovedutvalget for plan, næring
og miljø i tredje kvartal i 2017.

10/17 Vitenparken - søknad om nettverksstøtte
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1) Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger kr 700.000 til Vitenparken campus Ås som
en delfinansiering av det 3-årige prosjektet «Nettverksprosjekt Follo – operasjonalisert
trekantsamarbeid» for år 2.
2) Det forutsettes at det blir gjennomført minimum 16 tematiske arrangementer i
prosjektperioden hvor næringsvirksomheter fra alle kommunene i Follo kan få presentere
seg.
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3) Det forutsettes at bevilgninger fra NMBU er i samsvar med finansieringsplanen som
foreligger.
4) Det forutsettes at budsjettet for arbeidspakke 6 Fysisk formidlingsarena, er forbeholdt støtte
til utstillinger av innovasjoner fra næringslivet i Follo.
5) Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2017 – 311130.

11/17 Klimasats: Bevilgning til tiltak 2016, og grunnlag for søknad 2017
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Egenandel på kr 80.000 til klimasatsprosjektet «Partnerskap: Klimagassreduksjon og grønn
verdiskaping» dekkes av Miljøfondet.
2. Egenandel på kr. 30.000,- til klimasatsprosjektet «Klimaregnskap i Nannestad/Akershus –
muligheter?» dekkes av Miljøfondet.
3. Det søkes Klimasats 2017 om midler i samsvar med saksfremlegget. Dekning av
egenandeler knyttet til hvert enkelt tiltak legges fram for politisk behandling i etterkant av
eventuelt tilsagn.

12/17 Rapport fra studietur i København 28-30.sept 2016 - Hovedutvalg for plan, miljø og
næring
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets innspill:
Rapport fra studietur til København 28.-30. september 2016 for hovedutvalg for plan, miljø og
næring godkjennes.
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Orienteringsnotater
2/17 Friluftsliv i by og tettstedsutvikling - informasjon om seminar 2. mars 2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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