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Politiske saker
211/16 Vestby kommune - Reguleringsplan for Vestby sentrum
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget er i all hovedsak positiv til forslaget til områdereguleringsplan for Vestby
sentrum, som er i tråd med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus.
2. Fylkesutvalget er positiv til kommunens forslag i dialogen etter offentlig ettersyn, til
bevaring av tunet på Nordby gård bestående av hovedbygning, uthus/bryggerhus og
stabbur.
3. I husrekken langs Kroerveien mener fylkesutvalget at forretningsbygget fra 1950-årene i
Kroerveien 3B og 1920-tallsbygningen i Kroerveien 3A bør bevares, i tillegg til
Thorvaldsengården. Hensikten er å sikre tidsdybden og sammenhengen i kulturmiljøet
ved jernbanestasjonen. Kroerveien 3B er en godt bevart og karakteristisk forretnings- og
boliggård fra etterkrigstiden, som har høy verdi, fordi den i tillegg til rådhuset
representerer en periode som ellers vil være fraværende i det framtidige Vestby sentrum.
Ut fra hensynene til nødvendig transformasjon fremmer fylkesutvalget likevel ikke
innsigelse knyttet til Kroerveien 3B.
4. Grønnstrukturen inn til gravhaugområdet nord for Vestby senter må ivaretas bedre.
Formålsgrensen for byggeområde B9 må endres slik at det avsettes tilstrekkelig areal til
grønnstruktur som adkomst til gravhaugområdet.
5. I den grad kommunen ikke sikrer bevaring av tunet på Nordby gård og Kroerveien 3A,
samt grønnstruktur inn til gravhaugområdet, vil innsigelsene knyttet til disse forholdene i
brev datert 4.10.2016 opprettholdes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget er i all hovedsak positiv til forslaget til områdereguleringsplan for Vestby
sentrum, som er i tråd med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus.
2. Fylkesutvalget er positiv til kommunens forslag i dialogen etter offentlig ettersyn, til
bevaring av tunet på Nordby gård bestående av hovedbygning, uthus/bryggerhus og
stabbur.
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3. I husrekken langs Kroerveien mener fylkesutvalget at forretningsbygget fra 1950-årene i
Kroerveien 3B og 1920-tallsbygningen i Kroerveien 3A bør bevares, i tillegg til
Thorvaldsengården. Hensikten er å sikre tidsdybden og sammenhengen i kulturmiljøet
ved jernbanestasjonen. Kroerveien 3B er en godt bevart og karakteristisk forretnings- og
boliggård fra etterkrigstiden, som har høy verdi, fordi den i tillegg til rådhuset
representerer en periode som ellers vil være fraværende i det framtidige Vestby sentrum.
Ut fra hensynene til nødvendig transformasjon fremmer fylkesutvalget likevel ikke
innsigelse knyttet til Kroerveien 3B.
4. Grønnstrukturen inn til gravhaugområdet nord for Vestby senter må ivaretas bedre.
Formålsgrensen for byggeområde B9 må endres slik at det avsettes tilstrekkelig areal til
grønnstruktur som adkomst til gravhaugområdet.
5. I den grad kommunen ikke sikrer bevaring av tunet på Nordby gård og Kroerveien 3A,
samt grønnstruktur inn til gravhaugområdet, vil innsigelsene knyttet til disse forholdene
i brev datert 4.10.2016 opprettholdes.

212/16 Bærum kommune - områderegulering for Fossum - anmodning om å frafalle
innsigelse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslag til reviderte planbestemmelser sikrer opparbeidelse av
kollektivfelt i nedre del av Fossumveien og på Griniveien vest for krysset
Griniveien/Fossumveien.
Fylkesutvalget mener imidlertid at sikring av opparbeidelse av en forlengelse av
kollektivfeltet videre nordover langs Fossumveien ikke er tilfredsstillende.
Fylkesutvalget mener vurderingen av behovet for forlengelse av kollektivfeltet må
gjennomføres som et ledd i reguleringen av hvert delområde (B1-B12). Dersom det
inntas bestemmelse til planen som sikrer dette, gis fylkesrådmannen fullmakt til å trekke
innsigelsen.
2. Fylkesutvalget opprettholder anbefalingen i tidligere vedtak om at utbyggingsområdet
enten tas ut av kommuneplanen, eller legges på vent som et langsiktig
utbyggingsområde, og at Bærum kommune i stedet prioriterer andre utbyggingsområder
som ligger med bedre tilknytning til eksisterende, god kollektivinfrastruktur i kommunen
nå.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmer endringsforslag til avsnitt 2 i punkt 1. Siste setning i
fylkesrådmannens forslag avsnitt 2 i punkt 1 beholdes:
Fylkesutvalget mener imidlertid at det er knyttet usikkerhet til hvorvidt det er sikret nødvendig
forlengelse av kollektivfelt videre nordover langs Fossumveien, nærmere bestemt området
oKA3 i revidert plankart, og ber derfor kommunen finne planbestemmelser som sikrer at
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vurderingen av behovet for forlengelse av kollektivfeltet må gjennomføres som et ledd i
reguleringen av hvert delområde (B1-B12).
Representanten Solveig Schytz (V) fremmer endringsforslag til siste setning i avsnitt 2 i
punkt 1:
Stryke «Dersom det inntas bestemmelse til planen som sikrer dette, gis fylkesrådmannen
fullmakt til å trekke innsigelsen».
Erstattes med:
Innsigelsen opprettholdes. For øvrig vises det til fylkesutvalgets vedtak av 09.11.2015.
Votering:
 Fylkesrådmannens punkt 1 første avsnitt ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens punkt 1 andre avsnitt og forslaget
fremmet av Solli (H) ble Sollis forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og MDG).
 Ved alternativ votering over siste setning i fylkesrådmannens punkt 1 andre avsnitt og
forslaget fremmet av Schytz (V) ble Schytz forslag vedtatt med 7 (V, Ap, SV, MDG og
Sp) mot 6 stemmer (H, KRF og FRP).
 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 ble vedtatt med 8 (Ap, SV, MDG, KRF, V og Sp)
mot 5 stemmer (H og FRP)
Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslag til reviderte planbestemmelser sikrer opparbeidelse av
kollektivfelt i nedre del av Fossumveien og på Griniveien vest for krysset
Griniveien/Fossumveien.
Fylkesutvalget mener imidlertid at det er knyttet usikkerhet til hvorvidt det er sikret
nødvendig forlengelse av kollektivfelt videre nordover langs Fossumveien, nærmere
bestemt området oKA3 i revidert plankart, og ber derfor kommunen finne
planbestemmelser som sikrer at vurderingen av behovet for forlengelse av kollektivfeltet
må gjennomføres som et ledd i reguleringen av hvert delområde (B1-B12). Innsigelsen
opprettholdes. For øvrig vises det til fylkesutvalgets vedtak av 09.11.2015.
2. Fylkesutvalget opprettholder anbefalingen i tidligere vedtak om at utbyggingsområdet
enten tas ut av kommuneplanen, eller legges på vent som et langsiktig
utbyggingsområde, og at Bærum kommune i stedet prioriterer andre utbyggingsområder
som ligger med bedre tilknytning til eksisterende, god kollektivinfrastruktur i kommunen
nå.

213/16 Statlig reguleringsplan - Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud gård i
Ski kommune
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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1. Fylkesutvalget mener Staten burde involvert fylkeskommunen tidligere i prosessen med
lokalisering av nasjonalt beredskapssenter for politiet.
2. Fylkesutvalget forventer at ivaretakelse av friluftsliv og grønnstruktur blir et tydeligere
formål for planarbeidet, og at det undersøkes om de grønne interessene kan være tjent
med at det utarbeides en samlet plan for døgnhvileplass, beredskapssenter og
grønnstruktur.
3. Det må legges til rette for at etableringen av beredskapssenteret kan gi positive bidrag
lokalt i nærområdet og i kommunene. Det må også jobbes med løsninger som begrenser
støyen fra anlegget.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Staten burde involvert fylkeskommunen tidligere i prosessen med
lokalisering av nasjonalt beredskapssenter for politiet.
2. Fylkesutvalget forventer at ivaretakelse av friluftsliv og grønnstruktur blir et tydeligere
formål for planarbeidet, og at det undersøkes om de grønne interessene kan være tjent
med at det utarbeides en samlet plan for døgnhvileplass, beredskapssenter og
grønnstruktur.
3. Det må legges til rette for at etableringen av beredskapssenteret kan gi positive bidrag
lokalt i nærområdet og i kommunene. Det må også jobbes med løsninger som begrenser
støyen fra anlegget.

214/16 E16 Kongsvingervegen-Avklaring om endring i bompengeinnkreving
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til Samferdselsdepartementets forslag til justeringer av
innkrevingsopplegget for prosjektet E16 Kongsvinger-Slomarka med en prøvetid på ett år.
2. Forslaget innebærer at:
a. Taksten i bomstasjonen på E16 Åsum videreføres som i dag, slik at takstgruppe 1
betaler 32 kroner og takstgruppe 2 betaler 64 kroner pr. passering.
b. Takstene i bomstasjonene på lokalveiene, fv. 175 Åsum og fv. 210 Fulu, settes til
halvparten av taksten på E16, slik at takstgruppe 1 betaler 16 kroner og takstgruppe 2
betaler 32 kroner per passering i disse bomstasjonene.
3. Gjeldende fritaksordninger i bomstasjonene på fv. 210 og fv. 175 videreføres.
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4. Ordningen skal evalueres etter ett år.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til Samferdselsdepartementets forslag til justeringer av
innkrevingsopplegget for prosjektet E16 Kongsvinger-Slomarka med en prøvetid på ett år.
2. Forslaget innebærer at:
a. Taksten i bomstasjonen på E16 Åsum videreføres som i dag, slik at takstgruppe 1
betaler 32 kroner og takstgruppe 2 betaler 64 kroner pr. passering.
b. Takstene i bomstasjonene på lokalveiene, fv. 175 Åsum og fv. 210 Fulu, settes til
halvparten av taksten på E16, slik at takstgruppe 1 betaler 16 kroner og takstgruppe
2 betaler 32 kroner per passering i disse bomstasjonene.
3. Gjeldende fritaksordninger i bomstasjonene på fv. 210 og fv. 175 videreføres.
4. Ordningen skal evalueres etter ett år.

215/16 Samarbeid om bytuviklingsavtaler
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesrådmannen viderefører arbeidet med KMD og Oslo kommune om innholdet i en
byutviklingsavtale, som en forberedelse til kommende forhandlinger. Når det er tydeligere
avklart hvordan forhandlingene vil legges opp fremmes det en ny sak til fylkesutvalget om
videre arbeid, framdrift og organisering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesrådmannen viderefører arbeidet med KMD og Oslo kommune om innholdet i en
byutviklingsavtale, som en forberedelse til kommende forhandlinger. Når det er tydeligere
avklart hvordan forhandlingene vil legges opp fremmes det en ny sak til fylkesutvalget om videre
arbeid, framdrift og organisering.
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216/16 KunstSkansen og videre utvikling av Blaker Skanse
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
 Akershus fylkeskommunes eventuelle bidrag til en videre utvikling av Blaker Skanse
avhenger av en ny avtale aktørene imellom. Statsbygg vil tilby Sørum kommune en
vederlagsfri overtakelse av eiendommen. Saken vil bli forelagt Stortinget til endelig
godkjenning dersom kommunen takker ja til tilbudet. Fylkeskommunen avventer hvorvidt
en ny driftsmodell for Blaker Skanse kan forventes å bidra til å oppnå mål i Kulturplan for
Akershus 2016-2023


Med bakgrunn i endringen av KunstSkansens rolle og virksomhet ved Blaker Skanse,
oppnevnes det ikke lenger representanter fra Akershus fylkeskommune til styret i
KunstSkansen



Den fylkeskommunale støtten til KunstSkansen i sin nåværende form fases ut fra og med
2017

Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FRP) gjenopptok fylkesrådmannens forslag:
- Med bakgrunn i endringen av KunstSkansens rolle og virksomhet ved Blaker Skanse,
oppnevnes det ikke lenger representanter fra Akershus fylkeskommune til styret i
KunstSkansen
- Den fylkeskommunale støtten til KunstSkansen i sin nåværende form fases ut fra og med
2017
- Om det er aktuelt for Akershus fylkeskommune å bidra til en videre utvikling av Blaker
Skanse avhenger av en ny avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Statsbygg og Sørum kommune, og om hvorvidt en ny driftsmodell for Blaker Skanse kan
forventes å bidra til å oppnå mål i Kulturplan for Akershus 2016-2023

Votering:
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag (gjenopptatt av Limi) og første
kulepunkt i hovedutvalgets innstilling ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 12 mot
1 stemme (FRP).
 Hovedutvalgets innstilling, kulepunkt 2 og 3, ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV
og MDG).
Vedtak:
 Akershus fylkeskommunes eventuelle bidrag til en videre utvikling av Blaker Skanse
avhenger av en ny avtale aktørene imellom. Statsbygg vil tilby Sørum kommune en
vederlagsfri overtakelse av eiendommen. Saken vil bli forelagt Stortinget til endelig
godkjenning dersom kommunen takker ja til tilbudet. Fylkeskommunen avventer hvorvidt en
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ny driftsmodell for Blaker Skanse kan forventes å bidra til å oppnå mål i Kulturplan for
Akershus 2016-2023


Med bakgrunn i endringen av KunstSkansens rolle og virksomhet ved Blaker Skanse,
oppnevnes det ikke lenger representanter fra Akershus fylkeskommune til styret i
KunstSkansen



Den fylkeskommunale støtten til KunstSkansen i sin nåværende form fases ut fra og med
2017

217/16 Rapport fra studietur i Sveits og Østerrike - Hovedutvalg for Utdanning og
kompetanse 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Rapport fra studietur til Sveits og Østerrike 19.-23. september 2016 for hovedutvalg for
utdanning og kompetanse og yrkesopplæringsnemnda godkjennes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapport fra studietur til Sveits og Østerrike 19.-23. september 2016 for hovedutvalg for
utdanning og kompetanse og yrkesopplæringsnemnda godkjennes.

218/16 Rapport fra studietur til Gøteborg fra Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget godkjenner rapporten fra rådets studietur til Gøteborg.
Utvalgets behandling:
Votering:
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Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkesutvalget godkjenner rapporten fra rådets studietur til Gøteborg.

219/16 Revidering finansreglement 2016
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget vedtar det vedlagte reviderte reglementet for finans- og gjeldsforvaltning i
Akershus fylkeskommune. Det er foreslått reelle endringer på følgende punkter:







6/8.1 – Etiske retningslinjer for plasseringer
7.5a – Følgende tas inn for å begrense refinansieringsrisiko: «Andelen lån som forfaller
(hovedstolsforfall) og må refinansieres innen 12 måneder, skal ikke utgjøre mer enn 35
prosent av gjeldsporteføljen.
7.5b – Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon) på samlet brutto lånegjeld
endres fra 1 – 4 år til 0,5 til 3 år.
8.6 – Rammen for innskudd i hovedbank økes fra 1000 til 1500 mill. kr
8.6 – Rammen for samlet kreditteksponering mot bank/finansinstitusjon økes fra 1500 til
2000 mill. kr.
8.6 – Endres fra:
«investeringer i rentepapirer utstedt av norske foretak, industriforetak eller energiforetak
kan ikke utgjøre mer enn 50 mill. kr pr debitor»
til:
«investeringer i rentepapirer skal kun gjøres i utstedere fra Skandinavia og ikke utgjøre
mer enn 50 mill. kr pr debitor»

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer forslag:
1. Akershus fylkeskommune bør som hovedregel unngå å plassere midler i fond,
obligasjoner, selskaper osv som er registrert i skatteparadiser eller som har plassert
vesentlige deler av formuen i slike.
2. Akershus fylkeskommune bør plassere egne midler i selskaper, fond og obligasjoner som
praktiserer finansiell åpenhet
3. Fylkeskommunens aktiva skal ikke plasseres i aksjer eller verdipapirer utstedt eller
garantert av stater som omfattes av FN- eller EU-sanksjoner relatert til finansielle
transaksjoner og handel, samt land hvor myndighetspersoner er under finansielle
sanksjoner fra FN eller EU. Slike sanksjoner er alvorlige indikasjoner på finansielt
mislighold.
4. Akershus fylkeskommune bør øke plasseringen av egne midler i bærekraftfond, eller
fond med større fokus på grønne og etiske investeringer, og over tid søke å øke disse
plasseringene til minst 50%.
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5. Fylkeskommunen bør ikke investere i selskap hvor mer enn 30% av omsetningen er
knyttet til kull (i drift og/eller omsetning).
6. Akershus fylkeskommune skal følge de etiske retningslinjene til Etikkrådet i Statens
pensjonsfond utland (SPU).
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Solums (MDG) forslag punkt 1 og 2 fikk 5 stemmer (Ap, SV og MDG) og falt.
 Solums (MDG) forslag punkt 3 fikk 1 stemme (MDG) og falt.
 Solums (MDG) forslag punkt 4 fikk 2 stemmer (MDG og SV) og falt.
 Solums (MDG) forslag punkt 5 og 6 fikk 5 stemmer (Ap, SV og MDG) og falt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget vedtar det vedlagte reviderte reglementet for finans- og gjeldsforvaltning i
Akershus fylkeskommune. Det er foreslått reelle endringer på følgende punkter:







6/8.1 – Etiske retningslinjer for plasseringer
7.5a – Følgende tas inn for å begrense refinansieringsrisiko: «Andelen lån som forfaller
(hovedstolsforfall) og må refinansieres innen 12 måneder, skal ikke utgjøre mer enn 35
prosent av gjeldsporteføljen.
7.5b – Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon) på samlet brutto lånegjeld
endres fra 1 – 4 år til 0,5 til 3 år.
8.6 – Rammen for innskudd i hovedbank økes fra 1000 til 1500 mill. kr
8.6 – Rammen for samlet kreditteksponering mot bank/finansinstitusjon økes fra 1500 til
2000 mill. kr.
8.6 – Endres fra:
«investeringer i rentepapirer utstedt av norske foretak, industriforetak eller
energiforetak kan ikke utgjøre mer enn 50 mill. kr pr debitor»
til:
«investeringer i rentepapirer skal kun gjøres i utstedere fra Skandinavia og ikke utgjøre
mer enn 50 mill. kr pr debitor»

220/16 Vedtak av Regional planstrategi 2017-2020
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 vedtas i henhold til plan og
bygningsloven § 7-2.
2. Følgende endringer i høringsutkastet til regional planstrategi vedtas:
6.2.2 Regional plan for Utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling
endres som følger (s 27):
- Navnet endres til regional plan for kompetanse.
- Mål, delmål og problemstillinger for planen justeres
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6.4.3 Regional plan for Klima og energi endres som følger (s 34):
- Planprosessen skal avklare hvordan arbeidet med klimatilpasning skal koordineres og
samordnes mellom stat, fylke og kommune.
3. Det fremmes en sak i løpet av høsten 2017 om samordning av arbeidet med regionale
planstrategi utfra nye samarbeidskonstellasjoner.
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) gjenopptok Sandals (Ap) tilleggsforslag fremmet i
hovedutvalg for samferdsel:
Forslag til vedtak tillegger følgende i punkt 2:
6.4.4 Kystsoneplan for Indre Oslofjord. Planarbeidet igangsettes fra 2018
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Brennas (Ap) tilleggsforslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 vedtas i henhold til plan og
bygningsloven § 7-2.
2. Følgende endringer i høringsutkastet til regional planstrategi vedtas:
6.2.2 Regional plan for Utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling
endres som følger (s 27):
- Navnet endres til regional plan for kompetanse.
- Mål, delmål og problemstillinger for planen justeres
6.4.3 Regional plan for Klima og energi endres som følger (s 34):
- Planprosessen skal avklare hvordan arbeidet med klimatilpasning skal koordineres
og samordnes mellom stat, fylke og kommune.
6.4.4 Kystsoneplan for Indre Oslofjord. Planarbeidet igangsettes fra 2018
3. Det fremmes en sak i løpet av høsten 2017 om samordning av arbeidet med regionale
planstrategi utfra nye samarbeidskonstellasjoner.

221/16 Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017-2020
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
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1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2017-2020.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2017-2020.
3. Fylkestinget er enig i fylkesrådmannens forslag til disponering av belønningsmidler,
herunder at fordelingen av midlene mellom tiltak i Oslo og Akershus bør være 60/40.
4. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om en Nannestad-pakke for forsert planlegging
og utbygging og muligheter av gang- og sykkelveier på trafikkfarlige
skoleveistrekninger i Nannestad, i tråd med tiårsplan for trygging av skoleveier og særlig
prioritering av strekningene i Nannestad sentrum, i tråd med regional plan for areal- og
transportplan for Oslo og Akershus.
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmer forslag:
1. Progresjon i bygging av gang- og sykkelveier
Fylkesrådmannen legger frem sak om progresjonen i bygging av gang- og sykkelstier i
prosjektet “trygging av skoleveger i Akershus” samt hvilke tiltak som kan iverksettes for
å fremskynde planlegging og utbygging. I denne sammenheng belyses kommunenes
mulighet til å bidra praktisk og økonomisk til fortgang i prosjekter i egen kommune.
2. Veilederservice for personer med nedsatt funksjonsevne
Akershus fylkeskommune utreder i samarbeid med Ruter en ordning med veilederservice
med henblikk på økt bruk av kollektivtilbudet for reisende med ulike
funksjonsnedsettelser. Veilederservice bistår mennesker med nedsatt funksjonsevne, evt.
utfordringer som angst, til å øve på å bli trygg på å benytte ulike kollektivtilbud. Dette
kan bidra til å redusere bruk av TT-ordningen og øke bruk av kollektivtilbudet.
3. Flere sykkelparkeringer
For at sykkelstrategien skal lykkes må antallet sikre sykkelparkeringer ved både tog, båt
– og bussholdeplasser økes betraktelig, allerede fra 2017. Fylkesrådmannen legger fram
en sak om bygging av sykkelhoteller ved flere av kollektivknutepunktene i Akershus,
blant annet ved Jessheim og Lørenskog stasjon.
4. Funksjonsdeling av gang- og sykkelnettet.
Fylkesrådmannen legger fram en sak om prinsipper for hvordan gang – og
sykkelveinettet kan differensieres mellom funksjonene gange, vanlig lokal sykkelbruk og
transportsykkelisme.
5. Bussframkommelighet inn på E18 østover ved Holmen i Asker.
Ny E18 ligger langt fram i tid, nærmere 2030 før den er ferdigstilt i Asker. Det er derfor
viktig å få gjort noe på kortere sikt med spesielle flaskehalser, særlig for
kollektivtrafikken. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om mulighetene for å få en
bedre påkjøring for bussene inn på E 18 fra Holmen (fra Slemmestadveien).
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer tilleggsforslag:
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100 millioner per år i programperioden omdisponeres fra veiprosjekter til
gang/sykkelveiprosjekter og kollektivtiltak.
Votering:
 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fremmet av Brenna (Ap) fikk 5 stemmer (Ap, SV og MDG) og falt.
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7
Samferdsel og transport i årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 legges til grunn
for handlingsprogram for samferdsel 2017-2020.
2. Fylkestinget gir sin tilslutning til fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for
samferdsel 2017-2020.
3. Fylkestinget er enig i fylkesrådmannens forslag til disponering av belønningsmidler,
herunder at fordelingen av midlene mellom tiltak i Oslo og Akershus bør være 60/40.
4. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om en Nannestad-pakke for forsert planlegging
og utbygging og muligheter av gang- og sykkelveier på trafikkfarlige skoleveistrekninger
i Nannestad, i tråd med tiårsplan for trygging av skoleveier og særlig prioritering av
strekningene i Nannestad sentrum, i tråd med regional plan for areal- og transportplan
for Oslo og Akershus.

222/16 Forslag til disponering av planleggingsmidler i 2017
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel
1. Rammen på 46,5 mill. kr til planleggingstiltak for 2017 disponeres på følgende måte:
- 37 mill. kr til Statens vegvesen i henhold til innmeldt behov.
- 3 mill. kr til kontingent til Oslopakke 3-sekretariatet (tidligere vedtatt).
- 6,5 mill. kr i planleggingsreserve til Afk.
2. Midler til planlegging av veitiltak skal følge opp vedtatte mål og strategier i regional
plan for areal og transport og Samferdselsplan. Hovedprioriteringene for 2017-20 er
- fremkommelighet for kollektivtransport
- by og tettstedsutvikling
- tilrettelegging for gange og sykkel
- trafikksikkerhet
Utvalgets behandling:
Votering:
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Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Rammen på 46,5 mill. kr til planleggingstiltak for 2017 disponeres på følgende måte:
- 37 mill. kr til Statens vegvesen i henhold til innmeldt behov.
- 3 mill. kr til kontingent til Oslopakke 3-sekretariatet (tidligere vedtatt).
- 6,5 mill. kr i planleggingsreserve til Afk.
2. Midler til planlegging av veitiltak skal følge opp vedtatte mål og strategier i regional
plan for areal og transport og Samferdselsplan. Hovedprioriteringene for 2017-20 er
- fremkommelighet for kollektivtransport
- by og tettstedsutvikling
- tilrettelegging for gange og sykkel
- trafikksikkerhet

223/16 Utredning om gratis reisekort for elever i videregående skole, og billettpriser for
ungdom.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Fylkestinget tar utredningen om gratis reisekort for elever i videregående skole, og
billettpriser for ungdom til orientering.
2. Fylkestinget ber om en ny sak hvor ordningen om dispensasjon fra retten til gratis
skoletransport for videregående skoleelever blir vurdert. Saken skal inneholde en vurdering
av om midlene som brukes til å kjøpe skoleskysskort kan omdisponeres, slik at prisen på
ungdomskort kan settes ned vesentlig. For elevene der et bortfall av gratis skoleskyss vil
være urimelig, må søknad om gratis skoleskyss kunne vurderes spesielt slik at disse elevene
kan beholde sitt skolekort som i dagens ordning.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget tar utredningen om gratis reisekort for elever i videregående skole, og
billettpriser for ungdom til orientering.
2. Fylkestinget ber om en ny sak hvor ordningen om dispensasjon fra retten til gratis
skoletransport for videregående skoleelever blir vurdert. Saken skal inneholde en
vurdering av om midlene som brukes til å kjøpe skoleskysskort kan omdisponeres, slik at
prisen på ungdomskort kan settes ned vesentlig. For elevene der et bortfall av gratis
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skoleskyss vil være urimelig, må søknad om gratis skoleskyss kunne vurderes spesielt slik
at disse elevene kan beholde sitt skolekort som i dagens ordning.

224/16 Konseptvalgutredning om kollkektivtransport for Nedre Romerike - fastsettelse av
samfunnsmål
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
Følgende samfunnsmål fastsettes for KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike:
Effektiv, miljøvennlig og universelt utformet kollektivtransport med tilstrekkelig kapasitet i og
mellom eksisterende og planlagte byer og tettsteder på Nedre Romerike, og til og fra Oslo
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Følgende samfunnsmål fastsettes for KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike:
Effektiv, miljøvennlig og universelt utformet kollektivtransport med tilstrekkelig kapasitet i og
mellom eksisterende og planlagte byer og tettsteder på Nedre Romerike, og til og fra Oslo

225/16 Finansiering av skoleskyss i Follo under togstreiken
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget vedtar at ekstraordinære utgifter knyttet til skoleskyss i Follo under togstreiken i
oktober 2016 dekkes av reservefondet. Beløpet skal tilsvare de faktiske kostnadene for
skoleskyss i perioden, på inntil 1,7 mill. kr.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget vedtar at ekstraordinære utgifter knyttet til skoleskyss i Follo under togstreiken i
oktober 2016 dekkes av reservefondet. Beløpet skal tilsvare de faktiske kostnadene for
skoleskyss i perioden, på inntil 1,7 mill. kr.
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226/16 Sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum. Utbygging av Bleiker og Asker - 570
ny elevplasser
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Bleiker videregående skole bygges ut med 450 nye elevplasser til skolestart i
2021/2022. Opplæringstilbud skissert i foreliggende saksfremlegg legges til grunn
for utbyggingen.
2. Areal til kroppsøving og idrettsfag etableres i samarbeid med Asker kommune.
3. Byggeprogram for utbygging av Bleiker videregående skole utarbeides i 2017.
4. Asker videregående skole bygges ut med 140 elevplasser til skolestart i 2024.
Opplæringstilbudet skissert i foreliggende saksfremlegg legges til grunn for
utbyggingen.
Utvalgets behandling:
Representanten Gjermund Skaar (SV) foreslo at saken utsettes.
Møteleder Anette Solli (H) foreslo at saken utsettes til et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte
i fylkestingets lunsjpause 19. desember 2016.
Votering:
Utsettelsesforslaget fra Skaar (SV) med presiseringen fra Solli (H) ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Saken utsettes til et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte i fylkestingets lunsjpause 19. desember
2016.

227/16 31646 Sørumsand vgs -byggeprogram for utvidelse med inntil 250 elevplasser skolestrukturprosjektet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for ombygging av pnr. 31646 Sørumsand
videregående skole datert 1.11.2016 innenfor en kostnadsramme på 40 500 000 kr i
2018-kroner. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
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2. Fylkestinget godkjenner leie av midlertidige lokaler i forbindelse med skole i drift under
byggeperioden, innenfor en ramme på 2 500 000 kr i 2018-kroner.
3. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2017 og økonomiplanperioden 2017-20,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet med hhv 21
mill. kr i 2017 og 20 mill. kr i 2018.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner byggeprogram for ombygging av pnr. 31646 Sørumsand
videregående skole datert 1.11.2016 innenfor en kostnadsramme på 40 500 000 kr i
2018-kroner. Rammen inkluderer løst utstyr og inventar.
2. Fylkestinget godkjenner leie av midlertidige lokaler i forbindelse med skole i drift under
byggeperioden, innenfor en ramme på 2 500 000 kr i 2018-kroner.
3. Med forbehold om vedtak i årsbudsjett for 2017 og økonomiplanperioden 2017-20,
foreslås det at Fylkestinget godkjenner finansiering av tiltaket innenfor budsjetterte
avsetninger fra 10301 Ombygging og utbygging for økt elevtallskapasitet med hhv 21
mill. kr i 2017 og 20 mill. kr i 2018.

228/16 Framtidig organisering og drift av gårds- og næringsvirksomhet ved Hvam
videregående skole
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
Akershus fylkeskommune bestiller en utredning om Hvam videregående skole fra et egnet
forsknings- og utviklingsmiljø som belyser framtidig organisering og økonomiske, pedagogiske
og samfunnsmessige konsekvenser dersom:
1. Hvam videregående skoles gårds- og næringsdrift nedskaleres til det nivå som er
nødvendig for å drive videregående opplæring innen naturbruk, inkludert
agronomutdanning. Organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige
konsekvenser utredes.
2. Hvam videregående skoles gårds- og næringsdrift opprettholdes og skolen fortsetter å
være en utviklings- og næringsaktør både lokalt og regionalt for landbruket.
Organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser utredes.
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3. Hvam videregående skole er i dag den eneste skolen som tilbyr agronomutdanning i
Akershus. Stortingets mål om økt matproduksjon og hva det betyr for
landbruksutdanninga i Akershus inkluderes i utredningen.
4. Det egnede forsknings- og utviklingsmiljøet som velges skal ha god dialog med driftsog fagmiljøene på Hvam vgs og bør ha kontakt med Grønt Fagsenter, relevante
næringsaktører/organisasjoner og andre fylkeskommuner med liknende
opplæringstilbud.
5. Det innhentes erfaringstall fra andre nylige og planlagte grisehusbygg i fylkeskommunal
regi og legges fram et nytt kostnadsanslag.
6. I utredningen inkluderes også en vurdering av en eventuell framtidig drift av Genbanken
for verpehøns på Hvam vgs.
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus fylkeskommune bestiller en utredning om Hvam videregående skole fra et egnet
forsknings- og utviklingsmiljø som belyser framtidig organisering og økonomiske, pedagogiske
og samfunnsmessige konsekvenser dersom:
1. Hvam videregående skoles gårds- og næringsdrift nedskaleres til det nivå som er
nødvendig for å drive videregående opplæring innen naturbruk, inkludert
agronomutdanning. Organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige
konsekvenser utredes.
2. Hvam videregående skoles gårds- og næringsdrift opprettholdes og skolen fortsetter å
være en utviklings- og næringsaktør både lokalt og regionalt for landbruket.
Organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser utredes.
3. Hvam videregående skole er i dag den eneste skolen som tilbyr agronomutdanning i
Akershus. Stortingets mål om økt matproduksjon og hva det betyr for
landbruksutdanninga i Akershus inkluderes i utredningen.
4. Det egnede forsknings- og utviklingsmiljøet som velges skal ha god dialog med drifts- og
fagmiljøene på Hvam vgs og bør ha kontakt med Grønt Fagsenter, relevante
næringsaktører/organisasjoner og andre fylkeskommuner med liknende
opplæringstilbud.
5. Det innhentes erfaringstall fra andre nylige og planlagte grisehusbygg i fylkeskommunal
regi og legges fram et nytt kostnadsanslag.
6. I utredningen inkluderes også en vurdering av en eventuell framtidig drift av Genbanken
for verpehøns på Hvam vgs.

229/16 Mobbeombud
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1- Elev- og lærlingeombud har også rolle som mobbeombud
Elev- og lærlingeombudets stillingsbenevnelse endres til Elev, lærling- og mobbeombud.
Ombudet skal ha en tydeligere rolle i arbeidet mot mobbing og annen uønsket adferd i
elevenes skolemiljø.
Budsjettposten for ombud forblir uendret. Prøveordningen evalueres etter 3 år.
Eller
Alternativ 2 – Ny stilling - Mobbeombud
Det opprettes en stilling for mobbeombud etter samme modell som i ordningen med
elev- og lærlingeombud.
Budsjettposten for ombud utvides med kr 750 000,-. Prøveordningen evalueres etter 3 år.
Utvalgets behandling:
Representanten Lise Hagen Rebbestad (H) fremmer alternativt vedtak på vegne av H, V,
KRF, Sp og FRP:
Utvide dagens elev- og lærlingeombud med ytterligere en stilling som mobbeombud. Dette
gjennomføres som et forsøksprosjekt med 2 250 000 som tas fra disposisjonsfondet.
Forsøksprosjektet evalueres etter 3 år.
Votering:
 Rebbestads (H) forslag ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens forslag ble ikke votert over.
Fylkesutvalgets innstilling:
Utvide dagens elev- og lærlingeombud med ytterligere en stilling som mobbeombud. Dette
gjennomføres som et forsøksprosjekt med 2 250 000 som tas fra disposisjonsfondet.
Forsøksprosjektet evalueres etter 3 år.

230/16 Digitale klassesett i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Sak om kostnader ved en digitalisering av klassesett i Akershus tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) var ikke til stede under voteringen. Fylkesutvalget
talte 12 representanter under behandlingen og voteringen av saken.
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Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Sak om kostnader ved en digitalisering av klassesett i Akershus tas til orientering.

231/16 Bruk av solenergi i offentlige bygninger og private husholdninger
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
1. Det gjennomføres en mulighetsstudie mht. solcelleinstallasjoner i fylkeskommunens egen
bygningsmasse.
2. Vurdering av støtte til tiltak i kommunene til solceller/solfangere i private
husholdninger/byggeiere gjøres i forbindelse med arbeidet med regional plan for klima og
energi, som skal vedtas i desember 2017.
Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) var ikke til stede under voteringen. Fylkesutvalget
talte 12 representanter under behandlingen og voteringen av saken.
Votering:
Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Det gjennomføres en mulighetsstudie mht. solcelleinstallasjoner i fylkeskommunens egen
bygningsmasse.
2. Vurdering av støtte til tiltak i kommunene til solceller/solfangere i private
husholdninger/byggeiere gjøres i forbindelse med arbeidet med regional plan for klima og
energi, som skal vedtas i desember 2017.

232/16 Vedtak av regional plan for fysisk aktivitet , idrett og friluftsliv i Akershus 2016 2030
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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1. Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 med foreløpig handlingsprogram for
2017-2020, datert 19.12.2016.
2. Revidert forslag til handlingsprogram 2017 -2020 legges fram etter at økonomiplanen for
2017- 2020 er vedtatt.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4 Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 med foreløpig handlingsprogram for
2017-2020, datert 19.12.2016.
2. Revidert forslag til handlingsprogram 2017 -2020 legges fram etter at økonomiplanen for
2017- 2020 er vedtatt.

233/16 Årsrapport 2016 fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten for 2016 fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
Årsrapporten for 2016 fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes.

234/16 Delegasjonsreglement 2017 – 2020
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
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1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til delegasjonsreglement, inklusive
vedlegg (Myndighetsområder i henhold til kontoplan) for tidsrommet 2017 – 2020.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å revidere delegasjonsreglementet fortløpende i
samsvar med vedtak som fylkestinget treffer om nye fullmakter og fullmaktsendringer i
perioden 2017-2020, samt til å foreta språklige og redaksjonelle endringer som ikke
endrer innholdet i fullmaktene.
Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmet alternativt forslag til punkt 2:
De vedtak som fylkestinget treffer om nye fullmakter og fullmaktsendringer innarbeides
fortløpende i delegasjonsreglementet.
Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag punkt 2 og forslaget fremmet av
Solli (H) ble Sollis forslag enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til delegasjonsreglement, inklusive vedlegg
(Myndighetsområder i henhold til kontoplan) for tidsrommet 2017 – 2020.
2. De vedtak som fylkestinget treffer om nye fullmakter og fullmaktsendringer innarbeides
fortløpende i delegasjonsreglementet.
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Orienteringsnotater
9/16 Viderebetaling av MVA-kompensasjon til private utbyggere
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 12.12.2016

Utvalgets behandling:
Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak om dette.
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Referatsaker
5/16 Referater fra fylkeselevrådet
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