Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesting 08.05.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaards gate 4, Oslo
Fylkestingssalen
08.05.2017
10:00 – 12:25
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Ketil Nordengen
Medlem
Trine-Lise Østlund Blime
Medlem
Øyvind Rideng
Medlem
Tone Blixøen
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Kirsti Birkeland
Medlem
Kirsti Kierulf
Medlem
Hallstein Flesland
Medlem
Gunnar Helge Wiik
Medlem
Inger-Marit Øymo
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Terje Granerud
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Kari Aalerud
Medlem
Jan Johan Sandal
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Helge Gundersen
Medlem
Johannes Dalen Giske
Medlem
Fatima Valdes Haugstveit
Medlem
Jørn Fraurud
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem
Finn Terje Tønnessen
Medlem
Ida Ohme Pedersen
Medlem
Lone Kjølsrud (fra kl. 11:30)
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Kristin Antun
Medlem
Nikki Schei
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Eirik Trygve Bøe
Medlem
Tord Hustveit
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Eline Stokstad Oserud
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
H
KRF
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
MDG
MDG
MDG
V
V
V
Sp
Sp
SV
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Amit Ighani
Gunnar Melgaard
Tone Merete Hansen
Vilde Lofthus Rooth
Helge Fossum (til kl. 11:30)
Lone Kjølsrud

Representerer
H
Ap
FrP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vilde Lofthus Rooth
Medlem
Gunnar Melgaard
Medlem

Representerer
Ap
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Knut Sletta
Fylkesdirektør
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
John Arve Eide
Fylkesdirektør
Thomas Tvedt
Fylkesdirektør
Kristin Felde
Fylkesdirektør
Kristin Ødegaard
HR-direktør
Marianne Brynildsen
Kommunikasjonsdirektør
Knut Thiblin
Økonomisjef
Geir Atle Mjeldheim
Fylkesadvokat
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet
Bjørg Barslund
Utvalgssekretariatet
Lill Therese Sørvik
Utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 27. mars ble godkjent.
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 40/17

Søknad om fritak fra politiske verv i Akershus fylkeskommune - Ole
Asbjørn Næss (Sp) – sak unntatt offentlighet – egen protokoll

PS 41/17

Innbyggerinitiativ: Gjenopprett bussrute 160E Rykkinn som ekspress

PS 42/17

TT-ordningen - om brukere med bil

PS 43/17

Akershus Kollektiv Terminaler FKF -Årsrapport og særregnskap 2016

PS 44/17

Rullering av hydrogenstrategi og handlingsprogram 2017-18

PS 45/17

Opplæringstilbud for sterk pleietrengende elever

PS 46/17

Elevtjenesten.no - tilgang til offentlige tjenester i skoletiden, uten å forlate
skolen

PS 47/17

Sluttevaluering av prøveprosjektet "Åpen skole som et frafallsreduserende
tiltak"

PS 48/17

Skolevalg 2017 - Rammer og retningslinjer for skolevalgmøter på skolene

PS 49/17

Ansettelse av elev-, lærling- og mobbeombud

PS 50/17

Eierskapsmelding 2017

PS 51/17

Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - Muligheter og utfordringer

PS 52/17

Fylkesrevisjon - Forvaltningsrevisjon - Sosial dumping hos leverandører
og underleverandører

PS 53/17

Overføring av overskudd 2016 - Årsmelding 2016 - Styret for Akershus
og Østfold fylkesrevisjon

PS 54/17

Årsmelding 2016 for Kontrollutvalget

PS 55/17

Omorganisering av hovedutvalg - gjenopprettelse av valgkomité 2017

PS 56/17

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016

PS 57/17

Videre-betaling av MVA-kompensasjon til private utbyggere

NOT 1/17

Veiledningssentrene i Akershus, oppfølging av evaluering

SP 4/17

Spørsmål fra representanten Morten Vollset (Sp) om fremtidig utvikling
av Nordre Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser

SP 5/17

Spørsmål fra Lars Salvesen (KrF) om persontrafikk fra Dal til Eidsvoll
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41/2017 - Innbyggerinitiativ: Gjenopprett bussrute 160E Rykkinn som ekspress
Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget slutter seg til de tiltak Ruter har gjort for å justere rutetilbudet i vest etter
innspill fra innbyggerne og den foreløpige evalueringen av ruteomleggingen.
2. Når det gjelder innbyggerinitiativets krav om å la linje 160E kjøre til Hammersborg, støtter
fylkestinget Ruters vurderinger om å stoppe linjen i Vika.

42/2017 - TT-ordningen - om brukere med bil

Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søkere med bil omfattes fortsatt av TT-ordningen, og tildeles ½ reiserett slik som i dag.

43/2017 - Akershus KollektivTerminaler FKF -Årsrapport og særregnskap 2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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1. Fylkestinget vedtar Akershus KollektivTerminaler FKFs særregnskap med årsberetning for
2016.
2. Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskudd) på kr 1 237 693 til
foretakets disposisjonsfond.
3. Til styret i Akershus KollektivTerminaler gjenvelges Per E. Syvertsen og Kristin Slyngstad
for to år.
4. Som styrets leder gjenvelges Per E. Syvertsen. Nestleder er Erlend Helle.
5. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: 82 500 kroner per år
Styremedlem: 41 200 kroner per år
Varamedlem: 4 700 kroner per møte

44/2017 - Rullering av hydrogenstrategi og handlingsprogram 2017-18
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og
vedtar handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram
saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter
krever fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er
offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av støtte til
hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok sine forslag fra fylkesutvalget:
Primært:
Alternativt punkt 1:
Fylkestinget ønsker ikke lenger å bruke ressurser på å fremme hydrogendrevne personbiler, og ber
om å få en ny hydrogenstrategi som fokuserer på hydrogendrevne busser, lastebiler og eventuelle
andre kjøretøy der hydrogen basert på dagens kunnskap har potensial til å kunne konkurrere i
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markedet med batterielektriske kjøretøy.
Alternativt punkt 2:
Hydrogentiltak finansieres av midlene i miljøfondet. Det legges fram saker til politisk behandling
etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter krever fylkeskommunale tilskudd.
Sekundært om primærforslagene faller. Nytt punkt 7.
7. AFK skal i sin hydrogensatsing først og fremst fokusere på hydrogenkjøretøy som er aktuelle i
kollektivtransport eller næringstransport, lastebiler og annen tungtransport, i den grad oppdatert
kunnskap viser at slike kjøretøy er konkurransedyktige mot batterielektrisk innen relevante
segmenter. Rulleringen skal innebære en oppdatering av strategi og handlingsplan i lys av dette.
Representanten Helge Fossum (FrP) fremmet følgende alternative forslag:
1. Det legges frem en ny strategi og handlingsprogram for å nå klimamålene, som i større
grad er teknologinøytral, hvor hydrogen er en del av fylkeskommunens satsning. Det må
i større grad legges vekt på samarbeid med private aktører, stat og andre
fylkeskommuner.
2. Det må ligge til grunn at handlingsprogrammet er felles for Oslo og Akershus.
3. Det forutsettes at Enovas hydrogensatsing erstatter fylkeskommunens tilskudd til HYOP
eller andre tilsvarende aktører.
4. Fylkeskommunens rolle må være koordinerende. Akershus fylkeskommune skal være en
pådriver og tilrettelegger for tiltak og infrastruktur som bidrar til å oppnå klimamålene,

Votering:
1. Fossums alternative forslag fikk 5 stemmer (FrP) og falt.
2. Solums gjenopptatte forslag punktene fikk 4 stemmer (MDG + SV) og falt.
3. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 37 mot 6 stemmer (FrP + 1 MDG).

Vedtak:
1. Fylkestinget viderefører Hydrogenstrategi 2014-2025 med de forslåtte justeringene, og
vedtar handlingsprogrammet for 2017-2018.
2. Tiltakene i handlingsprogrammet finansieres av midlene i Miljøfondet. Det legges fram
saker til politisk behandling etter hvert som handlingsprogrammets tiltak og prosjekter
krever fylkeskommunale tilskudd.
3. Det legges fram sak om støtteprogram for investering og drift av stasjoner så snart
notifisering er avklart med ESA og Enovas støtteordning til hydrogenstasjoner er
offentliggjort.
4. Det legges til grunn at det skal være et samarbeid med Enova om gjennomføring av
støtte til hydrogenprosjekter i transportsektoren.
5. Tiltak som gjelder hydrogenkjøretøy/-fartøy i kollektivtrafikken finansieres gjennom
fylkeskommunens årlige budsjettprosess.
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6. Rullering av strategi og handlingsprogram 2019-2020 legges frem til behandling i 2018.

45/2017 - Opplæringstilbud for sterk pleietrengende elever
Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune skal ta initiativ til å etablere kontakt med kommuner der det kan
være behov for videreføring av opplæring i kommunene.
2. Akershus fylkeskommune skal sikre en god og planlagt overgang mellom grunnskole og
videregående skole for sterkt pleietrengende elever.

46/2017 - Elevtjenesten.no - tilgang til offentlige tjenester i skoletiden, uten å forlate skolen
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Akershus vil utrede om man i samarbeid med offentlige tjenesteleverandører kan implementere
nye digitale løsninger, som koordinerer tjenestetilbudet for ungdom, samt gjøre de offentlige
tjenestene mer tilgjengelig for ungdommene, i skoletiden.
Digital samlokalisering av elevers tjenestetilbud i vgs. må ivareta elever med nedsatt
funksjonsevnes behov.
Ny sak om kostnader til bemanning, ressursbruk, og økonomi knyttet til implementering og drift
av et slikt prosjekt, fremmes for fylkestinget høsten 2017

47/2017 - Sluttevaluering av prøveprosjektet "Åpen skole som et frafallsreduserende
tiltak"
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Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Prøveprosjektet «Åpen skole på ettermiddag og/eller kveldstid» går over i drift.
2. Tilsvarende prøveprosjekt med økonomisk støtte fra skoleeier gjennomføres ved minimum
tre andre videregående skoler i Akershus i skoleårene 2017-18 og 2018-19, fortrinnsvis
med en skole i hver hovedregion.

48/2017 - Skolevalg 2017 - Rammer og retningslinjer for skolevalgmøter på skolene
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
skolevalgmøter på skolene høsten 2017.
2. Det avholdes valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å avholde
debattmøter i forbindelse med valgtorgene.
3. Det legges fram en sak for fylkestinget høsten 2017 med evaluering av skolevalgmøtene
2017
4. I forberedelsene av skolevalget 2019 inviteres fylkeselevrådet og de politiske
ungdomspartiene til å delta i utformingen av opplegget. Under retningslinjenes punkt 7
("Debattmøtet skal gjennomføres etter følgende regler"):
a) Endre kulepunkt 2 til:
Alle politikerne får 3 minutter til et åpningsinnlegg. Deretter én innleggsrunde med 1
minutts taletid, med anledning til replikker. Det er viktig å begrense adgangen til
replikker på hverandres innlegg, da det ofte er der debatten sklir ut og kan bli usaklig. Vi
anbefaler inntil 2 replikker pr innlegg + svarreplikk.
b) Endre kulepunkt 3 til:
Elevene får anledning til å stille spørsmål til debattantene, om temaer knyttet til
åpningsinnleggene og andre aktuelle tema, blant annet de tema elevene har forberedt seg
på.

Utvalgets behandling:
Representanten Tord Hustveit (V) gjenopptok MDGs endringsforslag med følgende tillegg
(i kursiv):
Nytt punkt 2: Det avholdes debattmøter og valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står
fritt til å avholde valgtorg i etterkant av valgdebattmøtene. Avgjørelsen bør tas i samråd med
elevrådet

Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling punktene 1 og 3-4 ble enstemmig vedtatt.
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2. Ved alternativ votering mellom hovedutvalgets innstilling og MDG/Vs endringsforslag, ble
endringsforslaget vedtatt med 24 mot 19 stemmer (H + FrP).

Vedtak:
1) Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til rammer og retningslinjer for
skolevalgmøter på skolene høsten 2017.
2) Det avholdes debattmøter og valgtorg på alle videregående skoler. Skolene står fritt til å
avholde valgtorg i etterkant av valgdebattmøtene. Avgjørelsen bør tas i samråd med
elevrådet
3) Det legges fram en sak for fylkestinget høsten 2017 med evaluering av skolevalgmøtene
2017
4) I forberedelsene av skolevalget 2019 inviteres fylkeselevrådet og de politiske
ungdomspartiene til å delta i utformingen av opplegget. Under retningslinjenes punkt 7
("Debattmøtet skal gjennomføres etter følgende regler"):
a) Endre kulepunkt 2 til:
Alle politikerne får 3 minutter til et åpningsinnlegg. Deretter én innleggsrunde med 1
minutts taletid, med anledning til replikker. Det er viktig å begrense adgangen til replikker
på hverandres innlegg, da det ofte er der debatten sklir ut og kan bli usaklig. Vi anbefaler
inntil 2 replikker pr innlegg + svarreplikk.
b) Endre kulepunkt 3 til:
Elevene får anledning til å stille spørsmål til debattantene, om temaer knyttet til
åpningsinnleggene og andre aktuelle tema, blant annet de tema elevene har forberedt seg
på.

49/2017 - Ansettelse av elev-, lærling- og mobbeombud
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I prøveprosjekt, på inntil tre år, i stilling som elev-, lærling og mobbeombud, tilsettes JanneMarie Myrås.

50/2017 - Eierskapsmelding 2017
Utvalgets behandling:

Votering:
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Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Eierskapsmelding 2017 godkjennes.
2. Akershus fylkeskommune foretar foreløpig ingen endringer i dagens eierskap/deltakelse i
selskaper

51/2017 - Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - Muligheter og utfordringer
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) gjenopptok tilleggsforslag punkt 3 fra fylkesutvalget:
Ny teknologi har endret konkurransesituasjonen. Det fordrer at staten tar offensive grep for å
underlegge nye tjenester de reguleringer som taxinæringen arbeider innenfor - slik at det blir
like konkurransevilkår. Akershus fylkeskommune anbefaler å opprettholde kravet om
drosjeløyve.

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Vollsets gjenopptatte forslag fikk 20 stemmer (Ap, MDG, Sp + SV) og falt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune er positive til ny teknologi som gir nye muligheter, men støtter
utvalget i at det kan være fornuftig å se hvordan delingsøkonomien utvikler seg før det
gjennomføres større tiltak for å styre utviklingen.
2. Akershus fylkeskommune anbefaler at nasjonale myndigheter foretar en helhetlig
gjennomgang av organiseringen av drosjenæringen og hvor drosjenes rolle i
samferdselstilbudet utredes og drøftes.
3. Drosjene utgjør en uunnværlig del av kollektivtransporten og har et samfunnsoppdrag ved
at de har plikt til å tilby transport hele døgnet, og ikke kan avvise ulønnsomme turer.
Akershus fylkeskommune mener det er viktig at drosjenæringen er regulert og har gode
konkurransevilkår.

52/2017 - Fylkesrevisjon - Forvaltningsrevisjon - Sosial dumping hos leverandører og
underleverandører
Utvalgets behandling:

Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Forvaltningsrapport 2/2017 oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og administrerende direktør i Akershus eiendom FKF
å etablere rutiner som sikrer gjennomføring og dokumentasjon av risikovurdering av
behovet for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og administrerende direktør i Akershus eiendom FKF
på bakgrunn av risikovurderingene påse at det blir gjennomført et tilstrekkelig antall
kontroller av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.

53/2017 - Overføring av overskudd 2016 - Årsmelding 2016 - Styret for Akershus og
Østfold fylkesrevisjon
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding for 2016 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) tas til orientering.
Tilbakeført beløp på kr 510.000 avsettes til disposisjonsfond.

54/2017 - Årsmelding 2016 for Kontrollutvalget
Utvalgets behandling:

Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

55/2017 - Omorganisering av hovedutvalg - gjenopprettelse av valgkomitè 2017
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Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesrådmannen viser til valgkomiteens innstilling til valg av nye hovedutvalg:
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Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
Medlemmer
Arne Rune Gjelsvik (FrP) Leder
Lise Hagen Rebbestad (H) Nestleder
Øyvind Rideng (H)
Amit Aghani (H)
Ina Libak (Ap)
Helge Gundersen (Ap
Johannes Dalen Giske (Ap) fra 8. mai
Elin L’Estrange
Ida Ohme Pedersen (FrP)
Tord Hustveit (V)
Eline Stokstad Oserud (Sp)
Astrid-Therese Theisen (KrF)
Kristin Antun (MDG)

Varamedlemmer
Karin Adolfsen (H)
Gaute Kandal (H)
Lars Berge (H)
Bente Moen Torgersen (H)
Egil Ørbeck (H)
Helga Hustveit (SV)
Marianne Ecker (Ap)
Lars Henrik Rytter (Ap)
Priya Prasath (Ap)
Balraj Singh (Ap)
Anne Karin Pettersen (Ap)
Jan Gunnar Breivik (FrP)
Cecilie Løvseth (FrP)
Knut Auke (FrP)
Øyvind Solum (MDG)
Ingunn Bohmann (MDG)
Linda Bystrøm (MDG)
Boye Bjerkholt (V)
Inger Johanne Bjørnstad (V)
Ingvild Tautra Vevatne (V)
Marianne Røed (Sp)
Hans Fredrik Aaby (Sp)
Hans Kristian Raanaas (Sp)
Kristian Sveistrup (KrF)
Ida Lindtveit (KrF)
Karl Edvin Moksnes (KrF)
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Hovedutvalg for samferdsel
Medlemmer
Ketil Nordengen (H)
Trine-Lise Østlund Blime (H)
Kirsti Kierulf (H)
Jens-Petter Hagen (Ap) fra 8. mai
Jan Sandal (Ap)
Tove Steen (Ap) fra 8. mai
Vilde Lofthus Rooth (Ap)
Finn Terje Tønnessen (FrP)
Knut Tønnes Steenersen (FrP)
Solveig Schytz (V)
Njål Vikdal (V)
Morten Vollset (Sp)
Kristin Antun (MDG)

Varamedlemmer
Lars Salvesen (KrF)
Jan Olsen (H)
Nils Holm (H)
Sverre Conradi (H)
Melissa Kristiansen (H)
Oddbjørn Nilsen (Ap)
Merethe Bellingmo (Ap)
Vetle Bo Saga (Ap)
Toril Altenborn (Ap)
Tonje Brenna (Ap) fra 8. mai
Liv Gustavsen (FrP)
Wenche Bjerke (FrP)
Hans Birger Nielsen (FrP)
Åse Birgitte Skjærli (V)
Ole Andreas Lilloe-Olsen (V)
Stein Vegar Leidal (V)
Toni Jørgensen (V)
Ole Kristian Kaurstad (Sp)
Martha Tærud (Sp)
Thor Christian Grosås (Sp)

2. Valgkomiteens innstilling behandles etter prinsippene om avtalevalg etter kommunelovens § 38
a.

56/2017 - Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2016
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)
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+
=
+
+
=

108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) gjenopptok følgende forslag:
20 millioner flyttes fra "avsettes disposisjonsfond" til miljøfondet slik at det blir:
Avsettes disposisjonsfond
Avsettes miljøfondet

+ 24 648
+ 20 000

Resten av punktet uendret.

Representanten Hallstein Flesland (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp/arbeide videre med punktene om: investeringsregnskapet, -merverdiavgift, -internkontroll, -den kulturelle skolesekken, i henhold
til kontrollutvalgets uttalelse i møtet 25. april 2017.

Votering:
1. Solums forslag fikk 4 stemmer (MDG + SV) og falt.
2. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
3. Fleslands tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2016 i henhold til
«Årsregnskap 2016 - Tallregnskap med noter».
Fylkestinget tar den framlagte «Årsrapport for Akershus fylkeskommune 2016» til
orientering.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp/arbeide videre med punktene om: investeringsregnskapet, -merverdiavgift, -internkontroll, -den kulturelle skolesekken, i
henhold til kontrollutvalgets uttalelse.
Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 138,5 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto på programområder 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2018
Inndekning overskridelse investeringsregnskapet
Avsettes disposisjonsfond
Sum (regnskapsmessig overskudd)
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108 530
9 993
98 537
6 518
1 876
44 648
138 543

57/2017 – Videre-betaling av MVA-kompensasjon til private utbyggere
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget vedtar å avvikle ordningene som innebærer at fylkeskommunen, ved hjelp av sin
lovbestemte rett til merverdiavgiftskompensasjon, viderebetaler merverdiavgift til private
utbyggere av boliger og andre formål som ikke gir rett til fradrag for inngående
merverdiavgift på utbyggerens hånd.
2. Unntak kan gjøres når tungtveiende samfunnsmessige hensyn taler for det. Fylkesutvalget
gis fullmakt til å foreta slik beslutning.

1/2017 - Veiledningssentene i Akershus, oppfølging av evaluering
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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4/2017 - Spørsmål fra representanten Morten Vollset (Sp) om fremtidig utvikling av
Nordre Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Det er riktig som Morten Vollset påpeker at det snart har gått ett år siden fylkestinget vedtok å
videreføre prosjektet «Videreutvikling av Fetsund Lenser og Nordre Øyeren – Mulighetenes
arena», basert på en deling i to delprosjekter.
Fram til da hadde planene for et stort og potensielt svært kostbart nybygg tatt mye
oppmerksomhet fra de mange mulige utviklingstiltakene knyttet til områdets natur- og
kulturverdier. Disse er beskrevet i den grundige mulighetsstudien. I noen grad ble det opplevd
slik at dette sto i veien for å komme videre.
Hensikten med å skille arbeidet i to delprosjekter var blant annet at å legge til rette for et mer
målrettet arbeid med på den ene siden å komme i gang med denne bredden av små og store
utviklingstiltak, herunder også et mulig nytt våtmarksenter, og på den andre siden spisse
arbeidet med å få til bedre fasiliteter for fløtingsmuseet.
Videre la fylkestinget opp til en endret styringsmodell. Styringsgruppen har vært sammensatt av
både politiske og administrative representanter. Denne ble foreslått erstattet av en
styringsgruppe med administrativ sammensetning, fortrinnsvis på rådmanns-/fylkesdirektørnivå.
I punkt to i fylkestingets vedtak står det at «Forslaget til ny organisering anbefales lagt til grunn
for behandling i kommunene og i Akershusmuseets styre.» Videreføring av arbeidet ut fra den
foreslåtte modellen forutsetter altså at alle partene i samarbeidet slutter seg til dette. Ved siden
av Akershus fylkeskommune er dette de fire kommunene Fet, Rælingen, Skedsmo og Sørum,
samt Akershusmuseet. Akershusmuseet har i mellomtiden fått nytt navn; MiA – Museene i
Akershus.
De fire kommunene og MiA ble tilskrevet 19. juli i fjor om fylkestingets vedtak. De ble bedt om
å ta stilling til framtidig organisering, om mulig i de første møtene over sommeren. Så snart
kommunene og MiA hadde behandlet saken skulle nåværende styringsgruppe sammenkalles, for
å oppsummere fylkestingets, MiAs og kommunenes vedtak, og legge til rette for videreføring av
prosjektarbeidet ut fra disse vedtakene.
Til tross for gjentatte påminnelser på ulike nivåer har det tatt tid å få de nødvendige
avklaringene fra kommunene. Museene i Akershus og Fet kommune har behandlet saken og gitt
sin tilslutning.
Jeg vil ta kontakt med ordførerne i Rælingen, Sørum og Skedsmo og be dem å prioritere å få
saken lagt frem for politisk behandling, slik at vi kommer videre.
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5/2017 - Spørsmål fra Lars Salvesen (KrF) om persontrafikk fra Dal til Eidsvoll
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Jeg viser til spørsmål fra Lars Salvesen (KrF) om muligheten for at tog som står oppstilt på
Eidsvoll om natten for å trafikkere hovedbanen fra Dal til Oslo fra morgenen kan ta med
passasjerer fra Eidsvoll.
Etter at jernbanereformen trådte i kraft 1. januar er det Jernbanedirektoratet som har ansvaret for
å bestille togtilbudet fra togoperatør. Jernbanedirektoratet skal også ha tett dialog med Ruter om
utviklingen av togtilbudet sammen med øvrig kollektivtilbud.
Jeg har derfor bedt Jernbanedirektoratet om innspill til svar på spørsmålet fra Salvesen.
Jernbanedirektoratet har gitt følgende svar:
«Det er i dag ikke mulig å forlenge Dal-togene til Eidsvoll fordi det ikke er tilstrekkelig
kapasitet til å vende togene på Eidsvoll stasjon. Det er riktig at det går enkelte avganger fra Dal
til Eidsvoll sent på kvelden, og motsatt vei tidlig om morgenen. Disse togene kjøres på
strekningen fordi de parkeres på Eidsvoll om natta. Teknisk sett ville det vært mulig for togene
som går mellom Dal og Eidsvoll å ta med passasjerer, men togrutene er ikke tilpasset dette.
Morgentogene har lange oppholdstider på Dal (mellom 7 og 24 minutter), og dette vil nok ikke
blitt sett på som et attraktivt tilbud for kundene. Det er heller ikke gitt at rutetidene mellom
Eidsvoll og Dal kan skyves på i særlig grad. Togene må innpasses øvrig toggang (både på
strekningen og på Eidsvoll stasjon), og det er behov for en buffer på Dal for å sikre rutemessig
avgang herfra. Strekningen mellom Dal og Lillestrøm er høyt belastes, og det er svært viktig at
togene avgår punktlig fra Dal.
Togene fra Dal til Eidsvoll sent på kvelden har kortere opphold på Dal og dermed mer
kundevennlige rutetider. Det siste av disse går også personførende i dag.»
Jeg registrerer Jernbanedirektoratets svar. Jeg legger til grunn at Jernbanedirektoratet løpende
vurderer hvordan tilgjengelige togressurser best mulig kan utnyttes som del av kollektivtilbudet
i Akershus.
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