Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesutvalg 27.05.2013
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen
27.05.2013
12:00 – 12:35

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Nils Aage Jegstad
Leder
Anette Solli
Medlem
Tim Holmvik
Medlem
Bente Stein Mathisen
Medlem
Hans Gunnar Melgaard
Medlem
Siri Hov Eggen
Medlem
Rolf Lasse Lund
Medlem
Åsmund Grøver Aukrust
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Lars Salvesen
Medlem
Morten Vollset
Medlem

Representerer
H
H
H
H
H
Ap
Ap
Ap
V
KrF
Sp

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Arne-Rune Gjelsvik
Anette Solli
Marija Tomac
Ruth Solveig Birkeland

Representerer
FrP
Ap

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Anette Solli
Medlem
Ruth Solveig Birkeland
Medlem

Representerer
H
SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Øyvind Michelsen
Alf Skaset
Andreas Heffermehl
Ole Kjendlie

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesadvokaten
Leder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 29.april ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

107/13

Aurskog-Høland kommune - vedtak om deling av eiendom gbnr175/1 - klage

108/13

Hvam videregående skole - golfbane og ridehall

109/13

Norsk-russisk videregående skoles framtid (saken kommer i oppdatert sakskart i
neste uke)

Politiske saker
107/13 Aurskog-Høland kommune - vedtak om deling av eiendom gbnr175/1 - klage
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 27.05.2013
Fylkesrådmannens innstilling
1) Fylkesutvalget opprettholder den administrative klagen, fremmet i brev datert
18.09.2012, på vedtak om deling av eiendom gbnr 175/1 i Aurskog-Høland kommune.
Fylkesutvalget anmoder kommunen om å gjøre om vedtaket og ikke innvilge
dispensasjon for tiltaket.
2) Den aktuelle fylkesvegstrekningen er en viktig samleveiforbindelse. Å gi dispensasjon
for tiltaket vil kunne åpne for forventning om likebehandling i lignende saker og føre til
dårligere trafikksikkerhet langs fylkesveinettet.

Utvalgets behandling:
Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av alle
partiene:
1. Fylkesutvalget frafaller den administrative klagen.
2. Fylkesutvalget ber om at hastigheten reduseres til maksimalt 60 km/t frem til skolen
(gjelder fra skiltet der 60 km/t oppheves).
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget frafaller den administrative klagen.
2. Fylkesutvalget ber om at hastigheten reduseres til maksimalt 60 km/t frem til skolen
(gjelder fra skiltet der 60 km/t oppheves).

108/13 Hvam videregående skole - golfbane og ridehall
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 27.05.2013
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Rammen for prosjekt 38770 Hvam videregående skole - golfbane utvides med 3 mill. kr
(eksklusive mva.). Beløpet dekkes innfor budsjettet til Hvam videregående skole.
2. Ansvar for gjennomføring av prosjekt 38742 Hvam videregående skole - ridehall
tilbakeføres til AFK Eiendom FKF.
3. Fylkesutvalget tar for øvrig saken til orientering.

Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 2 på
vegne av Ap + Sp:
Ansvar for gjennomføring av prosjekt 38742 Hvam vgs – ridehall tilbakeføres til AFK Eiendom
FKF. Gjennomføringen bør skje etter god dialog med og medvirkning fra det aktuelle fagmiljøet
på Hvam.
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) foreslo å sende over forslaget til administrasjonen
uten realitetsvotering og fikk utvalgets tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rammen for prosjekt 38770 Hvam videregående skole - golfbane utvides med 3 mill. kr
(eksklusive mva.). Beløpet dekkes innfor budsjettet til Hvam videregående skole.
2. Ansvar for gjennomføring av prosjekt 38742 Hvam videregående skole - ridehall
tilbakeføres til AFK Eiendom FKF.
3. Fylkesutvalget tar for øvrig saken til orientering.

Oversendelsesforslag:
Gjennomføringen bør skje etter god dialog med og medvirkning fra det aktuelle fagmiljøet på
Hvam.

109/13 Norsk-russisk videregående skoles framtid
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 27.05.2013
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune avvikler sitt engasjement ved Moskvaskolen.
2. Det tas ikke inn norske elever til Moskvaskolen høsten 2013.
3. Akershus fylkeskommune tar ansvar for at russiske elever, som fra høsten 2013 starter i
Vg2 og Vg3, kan fullføre sin utdannelse henholdsvis våren 2014 og våren 2015.
4. Akershus fylkeskommune anmoder russiske myndigheter om ikke å ta inn Vg1 elever til
Moskvaskolen høsten 2013.
5. Akershus fylkeskommune ber Skedsmo videregående skole fortsatt ta ansvar for
gjennomføring av opplæringen ved Moskvaskolen under avviklingsperioden.
6. Akershus fylkeskommune sender brev til Kunnskapsdepartementet og ber om en
avklaring på økonomisk dekning i forbindelse med avviklingen av Moskvaskolen.
Utvalgets behandling:
Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt:
Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen ta kontakt med Troms fylkeskommune for å se på
muligheten for en løsning for våre egne elever neste studieår.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med Hov Eggens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune avvikler sitt engasjement ved Moskvaskolen.
2. Det tas ikke inn norske elever til Moskvaskolen høsten 2013.
3. Akershus fylkeskommune tar ansvar for at russiske elever, som fra høsten 2013 starter i Vg2
og Vg3, kan fullføre sin utdannelse henholdsvis våren 2014 og våren 2015.
4. Akershus fylkeskommune anmoder russiske myndigheter om ikke å ta inn Vg1 elever til
Moskvaskolen høsten 2013.
5. Akershus fylkeskommune ber Skedsmo videregående skole fortsatt ta ansvar for
gjennomføring av opplæringen ved Moskvaskolen under avviklingsperioden.
6. Akershus fylkeskommune sender brev til Kunnskapsdepartementet og ber om en avklaring
på økonomisk dekning i forbindelse med avviklingen av Moskvaskolen.
7. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen ta kontakt med Troms fylkeskommune for å se på
muligheten for en løsning for våre egne elever neste studieår.

