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Saker til behandling
69/16 Regional plan for masseforvaltning i Akershus: Vedtak av plan
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 12.10.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap,
MDG og SV:
Akershus fylkeskommune tar initiativ til et samarbeid med aktuelle fylker vedrørende mottak og
deponering av overskuddsmasser.
I inneværende periode får hovedutvalg for plan, næring og miljø en rapport om kommunens
oppfølging av masseforvaltningsplanen.
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Fellesforslaget fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
Hovedutvalg for plan, næring og, miljøs innspill:
Fylkestinget vedtar Regional plan for masseforvaltning i Akershus med handlingsprogram for
perioden 2017-2020.

70/16 Simula - Søknad om innsatsmidler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 12.10.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg for plan næring og miljø innvilger støtte til Simulas prosjekt på inntil 1 mill.
kroner for gjennomføring av Sikt-prosjektet (Satsing IKT: Gründerstøtte og
nettverksutvikling).
2. Midlene hentes fra innsatsmidler innovasjon kto 311130.

71/16 Invitasjon til medeierskap i AskersHus AS
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 12.10.2016

Utvalgets behandling:
Representanten Tone Blixøen Yrvum (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H,
FrP, V + KrF:
Akershus fylkeskommune presiserer at vi ikke forplikter oss til å støtte fremtidig drift av
selskapet AskersHus AS.
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap + MDG:
Akershus fylkeskommune anmoder om plass i styret når de går inn på eiersiden, samt plass i
generalforsamlingen.
Votering:
1. Fellesforslaget fremmet av Yrvum fikk 5 stemmer (3H, FrP + KrF) og falt.
2. Fellesforslaget fremmet av Skottevik fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
3. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Akershus fylkeskommune går inn som offentlig deleier med inntil kr 324 000 i AskersHus AS fra
innsatsområde innovasjon 311130. Det lokale næringslivet skal ha over 50 % eierandel i selskapet.

2. Selskapet AskersHus AS må tilby tjenester og arbeide innenfor de målene som er vedtatt i Regional
plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. Det må legges vekt på innovasjon og
entreprenørskap, i tett samarbeid med næringslivet og næringsorganisasjoner i vestregionen.

72/16 Innspill til nasjonal kompetansepolitisk strategi fra Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 12.10.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det grønne skiftet forutsetter et skifte i norsk kompetansepolitikk. En ny nasjonal
kompetansepolitisk strategi må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en
satsning som fremmer det grønne skiftet.
Strategien 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 klimaog miljøhensyn.
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Solums forslag første avsnitt fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
3. Solums forslag, andre avsnitt ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til innspill til nasjonal kompetanse-politisk
strategi.
Strategien 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 klimaog miljøhensyn.
73/16 Innspill til stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 12.10.2016
Utvalgets behandling:
Leder Eirik Trygve Bøe (V) fremmet følgende endringsforslag:
Nytt punkt 1:
«Akershus fylkeskommune forventer at et sterkt regionalt nivå skal spille en viktig rolle for utviklingen av
bærekraftige byer og sterke distrikter» (tilsvarte siste setning i forslag til vedtak punkt 3, siste setning).
Dernest følger fylkesrådmannens forslag til vedtak suksessivt bortsett fra nevnte setning i punkt 3.

Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
AFK forutsetter at stortingsmeldingen vil behandle hvilken rolle byer og distrikter har for å
støtte opp under det grønne skiftet, og hvordan vi på best mulig måte kan tilpasse oss en nær
fremtid med endret klima og nye globale forutsetninger. Dette vil kreve nytenkning innen en
rekke felt, som en endret måte å bygge og leve på, et endret næringsliv, og et større behov for å
tenke nasjonal og regional matsikkerhet. Om Norge skal møte utfordringene på en god måte er
det viktig å ligge i forkant og skape et bærekraftig og klimasmart samfunn, og stimulere
næringslivet til innovasjon og eksport av grønne løsninger innen en rekke felt.
Leder Eirik Trygve Bøe (V) foreslo videre et nytt punkt 8 på vegne av utvalget:
Det vises ellers til saksframlegget.
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende protokolltilførsel:
Fremskrittspartiets representant viser til at partiet stemte i mot regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus av hensyn til at representantene mente planen har for stor inngripen
i lokaldemokratiet. Når partiets representant likevel stemmer for innstilling er det med bakgrunn
i gode momenter opp mot planen, men det ønskes likevel å bemerke viktigheten av å ivareta
lokaldemokratiet.

Votering:
1. Bøes forslag, og derigjennom fylkesrådmannens forslag til vedtak forøvrig ble vedtatt
med 12 mot 1 stemme (FrP).
2. Solums forslag ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H + FrP).
3. Utvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune forventer at et sterkt regionalt nivå skal spille en viktig rolle for utviklingen
av bærekraftige byer og sterke distrikter.

2. Fylkestinget i Akershus vedtok i desember 2015 Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (RP-ATP), og i juni 2015 Regional plan for innovasjon og nyskaping (RP-IN), som er
utarbeidet i et tett samarbeid mellom stat, fylke og kommuner. De regionale planene gir en tydelig
retning for utviklingen og prioriteringene og avklarer samarbeidet mellom stat, fylke og kommune,
og danner basis for Akershus fylkeskommunes innspill til stortingsmeldingen.
3. Akershus har som mål at hovedstadsregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region
i Europa som utvikles med utgangspunkt i et flerkjernet og arealeffektivt utbyggingsmønster.
Sammen utgjør Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) og Regional plan
for innovasjon og nyskaping (RP-IN) et grunnlag for å svare på vekstutfordringene i
hovedstadsområdet. De skal bidra til å skape en bærekraftig region som tar innover seg de
økonomiske, sosiale og miljømessige endringene i samfunnet. Planene legger grunnlaget for en
samordnet areal og transportutvikling, et tilpassingsdyktig næringsliv og en bærekraftig vekst.
4. Fylkeskommunens kunnskap om sin region er et avgjørende grunnlag for å håndtere og forstå
utfordringsbildet i regionen. Det å ha sterke regioner og ta hensyn til de geografiske variasjonene og
ressursgrunnlaget i landet er essensielt for å utarbeide differensierte strategier og avveie tiltak som
bygger på distrikter og byregioners ulike potensial og utfordringer. En fornuftig forvaltning av
masser og vann er essensielt for en bærekraftig byutvikling, som Akershus fylkeskommune har tatt på
alvor i nylige vedtatte Regional plan for Masseforvaltning, samt regional plan for vannforvaltning av
Glomma vannregion (2010-2016).
5. Bærekraftige byer, sterke distrikter og hovedstadsregionen er i et gjensidig avhengighetsforhold. En
flerkjernet og konsentrert byutvikling i hele østlandsområdet, sammen med utviklingen av sterke
distrikter i landet forøvrig, er med på å komplementere hovedstadsregionen. Det er derfor en
forutsetning at det stilles tydelige forventninger til både hovedstadsområdet og distriktene om å
utvikle en tilpasset boligutvikling og næringsaktiviteter basert på lokale fortrinn.
6. En forutsetning for at hovedstadsregionen skal ivareta rollen som nasjonalt og administrativt senter,
er at samordningen på tvers av forvaltningsnivå, over administrative grenser og mellom
utviklingsaktører i regionen styrkes. Det er forventet at stortingsmeldingen tar opp hvordan økt
samarbeid og samordning kan foregå i pressområder.
7. AFK forutsetter at stortingsmeldingen vil behandle hvilken rolle byer og distrikter har for å

støtte opp under det grønne skiftet, og hvordan vi på best mulig måte kan tilpasse oss en nær
fremtid med endret klima og nye globale forutsetninger. Dette vil kreve nytenkning innen en
rekke felt, som en endret måte å bygge og leve på, et endret næringsliv, og et større behov
for å tenke nasjonal og regional matsikkerhet. Om Norge skal møte utfordringene på en god
måte er det viktig å ligge i forkant og skape et bærekraftig og klimasmart samfunn, og
stimulere næringslivet til innovasjon og eksport av grønne løsninger innen en rekke felt.
8. Det vises ellers til saksframlegget.
Protokolltilførsel fra FrP:

Fremskrittspartiets representant viser til at partiet stemte i mot regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus av hensyn til at representantene mente planen har for stor inngripen
i lokaldemokratiet. Når partiets representant likevel stemmer for innstilling er det med bakgrunn
i gode momenter opp mot planen, men det ønskes likevel å bemerke viktigheten av å ivareta
lokaldemokratiet.

Orienteringsnotater
6/16 Årsrapport og fordeling av midler til vann- og viltforvaltning
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 12.10.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

7/16 Befolkningsprognoser for Akershus 2016-2031
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 12.10.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

