Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesting 15.06.2015
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingssalen
15.06.2015
11:00 – 16:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Bente Stein Mathisen
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Terje Hegge
Medlem
Synnøve Kongsrud
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Trine-Lise Østlund Blime
Medlem
Dag Solbakken
Medlem
Kirsti Birkeland
Medlem
Øyvind Rideng
Medlem
Karin Adolfsen
Medlem
Kåre Sagård
Medlem
Jane Aambakk
Medlem
Sissel Haukland
Medlem
Siri Hov Eggen
Medlem
Rolf Lasse Lund
Medlem
Siri Baastad
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Kjell Maartmann-Moe
Medlem
Marija Tomac
Medlem
Jens Petter Hagen
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Tove Irene Steen
Medlem
Ole-Erik Yrvin (til kl. 13:00)
Medlem
Jan Johan Sandal
Medlem
Sølvi Egner-Kaupang
Medlem
Edvin Søvik
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem
Katrine Behsert
Medlem
Finn Terje Tønnessen
Medlem
Knut Auke
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Siri Engesæth (til kl. 13:00)
Medlem
Ruth Solveig Birkeland
Medlem
Andreas Halse
Medlem
Morten Vollset
Medlem

Representerer
H
KrF
H
H
H
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
V
V
SV
SV
Sp

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Hallstein Flesland
Elin Maria L’Estrange
Anette Struve Øistad

Representerer
H
Ap
Ap

Møtte for
Vegard Ellingsen
Ole-Erik Yrvin
Vilde Lofthus Rooth

Lars Peder Nordbakken
Ingvild Tautra Vevatne

Inge Solli
Siri Engesæth

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Inge Solli
Medlem
Vegard Ellingsen
Medlem
Vilde Lofthus Rooth
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Kristin Felde
Arnhild Danielsen
John Arve Eide
Øyvind Michelsen
Marianne Brynildsen
Knut Thiblin
Geir Atle Mjeldheim
Bjørg Barslund
Trude Remme
Ole Kjendlie

V
V

Representerer
V
H
Ap

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Fylkesdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Økonomisjef
Fylkesadvokat
Utvalgssekretariatet
Utvalgssekretariatet
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 18. mai ble godkjent.
Orientering:
Representanten Vibeke Limi (FrP) inviterte fylkestinget på Pilegrimsvandring 16. august.
Deltakerliste ble omdelt.

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

51/15

Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2016 og ØP 2016-2019

52/15

Rapport 1. tertial 2015

53/15

Revisjon av godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune beslutning

54/15

Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016-2019

55/15

Kommunenes ressursinnsats sett opp mot revidert avtale av desember 2011 - om
styrking av skolehelsetjenesten

56/15

Den gode skoleeier - fremdriftplan og prosess - KS's skoleeierprogram

57/15

Utprøving av åpen skole som et frafallsreduserende tiltak

58/15

Fylkeskommunens innføring av et nytt skoleadministrativt system

59/15

Plan for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren

60/15

Evaluering av ordning med fylkeselevråd i Akershus fylkeskommune

61/15

Årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2014/15

62/15

Yrkeshøgskolen Øst. Etablering av selskap

63/15

Videreutvikling av miljøarbeiderrollen i vgs.

64/15

Eierstyring - oppfølging av vedtak i fylkestingssak 111/14 om selskapers sosiale
ansvar

65/15

Akershus - Friluftslivets År-fylke 2015

66/15

Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2016 - 2030

67/15

Akershus Kunstsenter - status for arbeidet med et mulig nybygg i Lillestrøm

68/15

Utvikling av Nordre Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser orientering om status

69/15

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

70/15

Akershus eldreråds årsmelding for 2014 - med sluttrapport for valgperioden 2011 2015

71/15

Feriefullmakt sommer 2015

72/15

Akershus KollektivTerminaler FKF - Valg av styremedlemmer og godtgjøring til
styret 2015
Interpellasjoner

6/15

Interpellasjon fra representanten Vibeke Limi (FrP) farlig skolevei i Ullensaker
kommune

7/15

Interpellasjon fra representanten Gunnar Melgaard (H) vedr. parkeringssituasjonen
ved nye Jessheim videregående skole

8/15

Interpellasjon fra representanten Solveig Schytz (V) om tiltak for å få ned
reisetiden på Spikkestadbanen

9/15

Interpellasjon fra representanten Morten Vollset (Sp) om urbant landbruk
Spørsmål

9/15

Spørsmål fra representanten Lars Salvesen (KrF) og Gunnar Melgaard (H) om
fartsreduserende tiltak på fv. 170 Kompveien

10/15

Spørsmål fra representanten Morten Vollset (Sp) om trygg kryssing fylkesvei 169

11/15

Spørsmål fra representanten Solveig Schytz (V) om 4G-dekning langs busstrasèene
i Akershus

12/15

Spørsmål fra representanten Solveig Schytz (V) om bussens framkommelighet på
E18 fra Oslo og vestover

Saker til behandling
51/15 Inntektsrammer og strategier for årsbudsjett 2016 og ØP 2016-2019
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkeskommunens hovedmål videreføres i økonomiplanperioden 2016 – 19:
Akershus fylkeskommune skal
1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse
2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og
arbeidslivet
3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø
4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken
5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter
6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse
8. levere gode og effektive tjenester
Som følge av befolkningsveksten vil Akershus fylkeskommune ha store investeringsbehov frem
mot 2030, med derav tilhørende driftsutgifter. De økonomiske prioriteringene i perioden 2016 –
19 innrettes slik at fylkeskommunen blir i stand til å finansiere disse utgiftene.
I det videre budsjettarbeidet arbeides det med å skape rom for egenfinansiering av
investeringene, slik at fylkeskommunens økonomi blir bærekraftig på lengre sikt, samt å skape
økonomisk handlingsrom gjennom omprioritering innenfor eksisterende driftsbudsjettrammer.
Verbalforslag:
Utdanning og kompetanse
1. Som en del av satsningen på Yrkesfagløftet synliggjøres det hvordan man kan gå frem
for å sikre at rådgiverne i Akershus innen utgangen av 2017 kan få styrket kompetanse
på yrkesfaglige utdanningsprogram.
2. Det konkretiseres hvordan man kan videreutvikle samarbeidet med grunnskoleeiere for
bedre å utnytte skolekapasiteten i fylket, mellom videregående skolebygg og
ungdomsskolebygg.
3. Det gjøres en gjennomgang av rapporteringsrutinene i de videregående skolene for å
begrense tiden lærerne bruker på andre ting enn undervisning.
4. I forbindelse med fremleggingen av ØP legges det frem en konkret plan for hvordan
fylkeskommunen bør jobbe ovenfor kommuner og helseinstitusjoner for å skaffe nok
læreplasser innen helsefag.
Kultur, frivillighet og folkehelse

5. Hovedutvalget får en orienteringssak der alle vesentlige endrede eller nye bevilgninger
som administrasjonen foreslår i årsbudsjettet innenfor kultur-, frivillighet- og
folkehelsesektoren fremkommer.
6. Det gjøres en gjennomgang av kriteriene og rutinene for å avbyråkratisere
tilskuddsordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene.
7. Grinimuseet vurderes innlemmet i Akershusmuseet.
8. Rusforbruket blant ungdommene i Akershus er større enn landsgjennomsnittet, og det
bør derfor utarbeides en egen rusforebyggende plan.

Samferdsel
9. 10-årsplanen for bygging av gang- og sykkelveier i tilknytning til skoler som ble vedtatt
i 2015, gjennomføres. Finansiering for 2019 legges inn i ØP.
10. Fremdriften på bygging av innfartsparkering økes. Det bes om et forslag til prosjekt der
Ruter sammen med fylkeskommunen legger en strategi for hvor og hvordan en fremtidig
plan for innfartsparkeringer bør etableres og bygges, bl.a. hva det vil koste å bygge i
høyden.
11. Det synliggjøres i ØP hvordan matebusstilbudet til kollektivknutepunktene kan utbedres
og samtidig korrespondere bedre med tog og det øvrige busstilbudet.
12. I dialog med de respektive kommunene utarbeidet det et forslag for hvordan
fremkommeligheten for buss i Lillestrøm, Jessheim, Ski, Sandvika og Asker kan bidra til
at disse kollektivknutepunktene forbedres. Det er naturlig med en rask avklaring i
Lillestrøm.
13. Det vises til mulighetsstudien for fv 156 Nordre Frogn og Nesodden og det bes om at det
i samarbeid med kommunene utarbeides planer for valg av trasé for fv 156 og hvordan
denne kan finansieres.
14. Dårlige veibaner med hull og sprekker, utgjør en betydelig risiko for trafikantene, særlig
syklistene. Fylkeskommunen må fortsette å styrke vedlikeholdet langs fylkesveiene. Det
avsettes et engangsbeløp på 30 millioner kroner til dette formålet i 2016.
15. Det var altfor mange tragiske ulykker på veiene i Akershus. Det bes derfor om at
fylkeskommunen og Statens vegvesen i dialog med kommunene drøfter trafikksikkerhet
herunder bruk av fartsgrenser, skilting og andre tiltak i påvente av utbygging av gang- og
sykkelveier, veier og tiltak forøvrig. Flere midtdeler på utsatte veistrekninger bør være
en målsetning. De færreste fylkesveier kvalifiserer for tradisjonell midtdeler. Enkle

refleks-påler bør kunne vurderes som midlertidige midtdeler på særlig utsatte
veistrekninger eller eventuelt andre varianter som bedre ivaretar sikkerheten.
16. Det bes om at arbeidet med Fornebubanen og Ahusbanen prioriteres og gjennomføres så
raskt som mulig. Fylkeskommunen skal være en pådriver i prosjektene.
17. Befolkningsveksten krever at fylkeskommunen må ha fortsatt vekst i kollektivtrafikken.
Dette innarbeides i Økonomiplanen.
18. For å ta trafikkveksten i kollektivtrafikk er det viktig å styrke den tverr-gående
kollektivtrafikken. Fylkestinget ber om at dette blir prioritert når kollektivtrafikken
styrkes.
19. Bestillingstransport i utkantstrøk skal videreutvikles.
20. Det følges opp ovenfor Regjeringen hvordan kapasiteten på Gjøvikbanen,
Kongsvingerbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen kan bedres, samt kortere reisetid på
Spikkestadbanen.
21. Ved neste utlysing av anbud på båttrafikken på indre Oslofjord stilles det krav om
nullutslippsteknologi.
22. Hydrogenbussprosjektet videreføres. Det settes av egne midler til dette utover de
ordinære bevilgningene til Ruter.
23. TT-ordningen bør utvides for å bli satt i stand til å håndtere befolkningsveksten i
Akershus. Satsene bør utvides slik at de som ikke kan benytte det generelle
kollektivtilbudet også kan få et godt tilbud.
Plan, næring og miljø
24. Miljøfondet styrkes med 30 millioner kroner i engangsmidler i 2016.
25. Det utredes hvordan man kan øke kompetansen hos Akershus fylkeskommune som
offentlig innkjøper på innovative og miljøvennlige innkjøp.
26. Akershus fylkeskommune bør bistå kommunene i planarbeidsprosessen slik at man får
på plass ferdig regulerte planer til gang- og sykkelveier.
Oversendelsesforslag
27. Det utredes hvordan Ungt Entreprenørskap kan engasjeres mer i yrkesfagene og inn i
rådgivningssamarbeidet mellom grunnskolen og den videregående skolen.

28. Det utredes et reiseplanleggingsverktøy som kombinerer kollektivtrafikk, sykkeltrasser
og bysykkelpunkter.
29. Det utredes en billett-løsning som gjør det mulig for de som har skolekort på bussen mot
et mellomlegg å bruke skolebuss-billetten sin til å reise til fritidsaktiviteter.
30. Erfaringene fra sykkelhotellet i Asker viser at dette er ettertraktet. Dette må følges opp
slik at det lages slike planer for de andre sykkelbyene i Akershus. Det må videre også
lages sykkelparkeringsplasser under tak for å få flere til å sykle til innfartsparkeringer i
Akershus.

Utvalgets behandling:
Fellesforslag fra Ap, SV og Sp gjenopptatt av Siri Hov Eggen (Ap):

Hovedmål. Endringer i og tillegg til fylkesrådmannens innstilling
Pkt.8 flyttes opp som punkt 1 og endres til:
«levere gode og effektive tjenester innen videregående opplæring, tannhelse og
kollektivtransport»
Pkt.4 (som nå blir pkt.5) endres til:
«bedre kollektivtilbudet, trafikksikkerheten og framkommeligheten i trafikken»
Pkt.6 (som nå blir pkt.7) endres til:
«bidra til et nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv»
Nytt pkt.9:
«utjevne sosiale forskjeller innen utdanning og folkehelse»
Tillegg til fylkesrådmannens innstilling
1. Nytt fylkesting må engasjeres i arbeidet med målformuleringer, måloppsett,
detaljeringsgrad, hva og hvordan det skal rapporteres. Ressursbruk til måling og
rapportering må gjenspeile behovet for kontroll og styring slik at en unngår
målforskyving og sløsing med økonomiske og faglige ressurser.
2. De økonomiske konjunkturene er i endring. Deler av næringslivet står foran store
endringer. Økt ledighet - også i vårt fylke - kan bli en konsekvens. Det vil ha betydning
for om og hvordan vi lykkes med fagopplæringen. Akershus fylkeskommune må ha en
beredskap i forhold til disse utfordringene. Det bør etableres et samarbeid med NAV.
Det må rapporteres på arbeidsledighet i tertialrapportene.
3. OPS ved bygging av nye videregående skoler stimulerer ikke til økt konkurranse, mindre
kostnader eller raskere gjennomføring. Framtidige utbyggingsprosjekter gjennomføres
derfor i egen fylkeskommunal regi. Det vil bidra til å beholde og utvikle egen nødvendig
kjernekompetanse og gi mer skolebygg ut av hver offentlige krone.
4. Ufrivillig deltid er ikke akseptabelt. Fortsatt lyses det ut 89 % stillinger i skolene
(miljøarbeidere/assistenter). Fylkestinget ber om at denne praksisen opphører.
Deltidsstillinger skal så langt som mulig unngås. Fylkestinget ber om at det, i samarbeid
med tillitsvalgte, sees på supplerende arbeidsoppgavene for denne type stillinger slik at

stillingsrammene blir 100 %.
5. Mat, helse og læring henger nøye sammen. Et sunt og godt kosthold øker
konsentrasjonsevnen. God psykisk helse fremmer både praktisk og teoretisk læring. Drift
av skolekantiner må derfor minst følge Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger
for skolemåltider. Alle elever skal ha et godt helsetilbud inne psykisk helse. Tilgangen til
helsesøster eller annen relevant hjelp og støtte må være der når elevene trenger det.
6. Fylkestinget registrerer at nåværende regjering fører en strammere økonomisk politikk
overfor kommuner og fylkeskommuner. Dette gir utfordringer for fylkeskommunens
framtidige budsjetter. Fylkestinget ber derfor om en mer restriktiv praksis med hensyn til
konsulentbruk og innleid arbeidskraft. Fylkestinget mener at en både faglig og
økonomisk på sikt vinner ved å bygge opp og bruke egen kompetanse.
7. Fylkestinget mener det haster med å komme i gang med norskopplæring for egne
ansatte, og ber derfor om at fylkesrådmannen går i dialog med aktuelle fagforeninger for
å kartlegge behovet og finne gode praktiske løsninger. Det må i noen grad gis rom for
slik opplæring innenfor egen arbeidstid. Opplæringen bør foregå på de videregående
skolene der norsklærere finnes.
Representanten Andreas Halse (SV) fremmet følgende tillegg til innstillingens
verbalforslag 3:
… Det legges også fram konkrete forslag til kutt og forenkling av rapportering for å frigi
ressurser til undervisning.
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) forslo følgende tillegg i verbalforslag 20:
Inkludert å få på plass persontogtrafikk mellom Dal og Eidsvoll.
Representanten Solveig Schytz (V) fremmet følgende verbalforslag på vegne av H, Frp, V
+ KrF:
Nytt punkt 5:
I små fag hvor også fagmiljøene er små og det er vanskelig å besette prøvenemndene med
personer som ikke kjenner kandidatene godt, bør det vurderes felles prøvenemnd med andre
fylker.
Nytt punkt 17:
Allerede mens planleggingen av Ahus-banen nå foregår, er det viktig å legge til rette for neste
skritt i å knytte bybåndet mellom Oslo-Lørenskog-Skedsmo tettere sammen. Fylkestinget ber
derfor fylkesrådmannen ta kontakt med Skedsmo og Lørenskog kommuner for å starte opp et
reguleringsarbeid av en framtidig banetrasè fra Kjeller, via Lillestrøm til Ahus. I påvente av at
en endelig baneløsning for en slik Romeriksbane kommer på plass, bør man se på om det kan
være mulig å bruke banetrasèen til en bussløsning som en rask, midlertidig løsning.
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å oversende Ap, SV og Sps forslag 2, 5 og 7 og
hovedmål punkt 9, samt Halses forslag til administrasjonen uten realitetsvotering.

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling, bortsett fra verbalforslag 5, 14 og 24 ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesutvalgets innstilling, verbalforslag 5 ble vedtatt med 41 mot 2 stemmer (SV).
3. Fylkesutvalgets innstilling, verbalforslag 14 ble vedtatt med 26 mot 17 stemmer (Ap, SV
+ Sp).
4. Fylkesutvalgets innstilling, verbalforslag 24 ble vedtatt med 28 mot 15 stemmer (Ap +
Sp).
5. Schytz’ fellesforslag nytt verbalpunkt 5 og 17 ble enstemmig vedtatt.
6. Ap, SV og Sps fellesforslag bortsett fra forslag som ble oversendt fikk 17 stemmer (Ap,
SV + Sp) og falt.
7. Birkelands forslag ble vedtatt med 23 mot 20 stemmer (H + V).
Vedtak:
Fylkeskommunens hovedmål videreføres i økonomiplanperioden 2016 – 19:
Akershus fylkeskommune skal
1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse
2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og
arbeidslivet
3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø
4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken
5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter
6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse
8. levere gode og effektive tjenester
Som følge av befolkningsveksten vil Akershus fylkeskommune ha store investeringsbehov frem
mot 2030, med derav tilhørende driftsutgifter. De økonomiske prioriteringene i perioden 2016 –
19 innrettes slik at fylkeskommunen blir i stand til å finansiere disse utgiftene.
I det videre budsjettarbeidet arbeides det med å skape rom for egenfinansiering av
investeringene, slik at fylkeskommunens økonomi blir bærekraftig på lengre sikt, samt å skape
økonomisk handlingsrom gjennom omprioritering innenfor eksisterende driftsbudsjettrammer.
Verbalforslag:
Utdanning og kompetanse
1. Som en del av satsningen på Yrkesfagløftet synliggjøres det hvordan man kan gå frem for
å sikre at rådgiverne i Akershus innen utgangen av 2017 kan få styrket kompetanse på
yrkesfaglige utdanningsprogram.
2. Det konkretiseres hvordan man kan videreutvikle samarbeidet med grunnskoleeiere for
bedre å utnytte skolekapasiteten i fylket, mellom videregående skolebygg og
ungdomsskolebygg.

3. Det gjøres en gjennomgang av rapporteringsrutinene i de videregående skolene for å
begrense tiden lærerne bruker på andre ting enn undervisning.
4. I forbindelse med fremleggingen av ØP legges det frem en konkret plan for hvordan
fylkeskommunen bør jobbe ovenfor kommuner og helseinstitusjoner for å skaffe nok
læreplasser innen helsefag.
5. I små fag hvor også fagmiljøene er små og det er vanskelig å besette prøvenemndene med
personer som ikke kjenner kandidatene godt, bør det vurderes felles prøvenemnd med
andre fylker
Kultur, frivillighet og folkehelse
6. Hovedutvalget får en orienteringssak der alle vesentlige endrede eller nye bevilgninger
som administrasjonen foreslår i årsbudsjettet innenfor kultur-, frivillighet- og
folkehelsesektoren fremkommer.
7. Det gjøres en gjennomgang av kriteriene og rutinene for å avbyråkratisere
tilskuddsordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene.
8. Grinimuseet vurderes innlemmet i Akershusmuseet.
9. Rusforbruket blant ungdommene i Akershus er større enn landsgjennomsnittet, og det bør
derfor utarbeides en egen rusforebyggende plan.

Samferdsel
10. 10-årsplanen for bygging av gang- og sykkelveier i tilknytning til skoler som ble vedtatt i
2015, gjennomføres. Finansiering for 2019 legges inn i ØP.
11. Fremdriften på bygging av innfartsparkering økes. Det bes om et forslag til prosjekt der
Ruter sammen med fylkeskommunen legger en strategi for hvor og hvordan en fremtidig
plan for innfartsparkeringer bør etableres og bygges, bl.a. hva det vil koste å bygge i
høyden.
12. Det synliggjøres i ØP hvordan matebusstilbudet til kollektivknutepunktene kan utbedres
og samtidig korrespondere bedre med tog og det øvrige busstilbudet.
13. I dialog med de respektive kommunene utarbeidet det et forslag for hvordan
fremkommeligheten for buss i Lillestrøm, Jessheim, Ski, Sandvika og Asker kan bidra til
at disse kollektivknutepunktene forbedres. Det er naturlig med en rask avklaring i
Lillestrøm.

14. Det vises til mulighetsstudien for fv 156 Nordre Frogn og Nesodden og det bes om at det i
samarbeid med kommunene utarbeides planer for valg av trasé for fv 156 og hvordan
denne kan finansieres.
15. Dårlige veibaner med hull og sprekker, utgjør en betydelig risiko for trafikantene, særlig
syklistene. Fylkeskommunen må fortsette å styrke vedlikeholdet langs fylkesveiene. Det
avsettes et engangsbeløp på 30 millioner kroner til dette formålet i 2016.
16. Det var altfor mange tragiske ulykker på veiene i Akershus. Det bes derfor om at
fylkeskommunen og Statens vegvesen i dialog med kommunene drøfter trafikksikkerhet
herunder bruk av fartsgrenser, skilting og andre tiltak i påvente av utbygging av gang- og
sykkelveier, veier og tiltak forøvrig. Flere midtdeler på utsatte veistrekninger bør være en
målsetning. De færreste fylkesveier kvalifiserer for tradisjonell midtdeler. Enkle reflekspåler bør kunne vurderes som midlertidige midtdeler på særlig utsatte veistrekninger
eller eventuelt andre varianter som bedre ivaretar sikkerheten.
17. Allerede mens planleggingen av Ahus-banen nå foregår, er det viktig å legge til rette for
neste skritt i å knytte bybåndet mellom Oslo-Lørenskog-Skedsmo tettere sammen.
Fylkestinget ber derfor fylkesrådmannen ta kontakt med Skedsmo og Lørenskog
kommuner for å starte opp et reguleringsarbeid av en framtidig banetrasè fra Kjeller, via
Lillestrøm til Ahus. I påvente av at en endelig baneløsning for en slik Romeriksbane
kommer på plass, bør man se på om det kan være mulig å bruke banetrasèen til en
bussløsning som en rask, midlertidig løsning.
18. Det bes om at arbeidet med Fornebubanen og Ahusbanen prioriteres og gjennomføres så
raskt som mulig. Fylkeskommunen skal være en pådriver i prosjektene.
19. Befolkningsveksten krever at fylkeskommunen må ha fortsatt vekst i kollektivtrafikken.
Dette innarbeides i Økonomiplanen.
20. For å ta trafikkveksten i kollektivtrafikk er det viktig å styrke den tverr-gående
kollektivtrafikken. Fylkestinget ber om at dette blir prioritert når kollektivtrafikken
styrkes.
21. Bestillingstransport i utkantstrøk skal videreutvikles.
22. Det følges opp ovenfor Regjeringen hvordan kapasiteten på Gjøvikbanen,
Kongsvingerbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen inkludert å få på plass persontogtrafikk
mellom Dal og Eidsvoll kan bedres, samt kortere reisetid på Spikkestadbanen.
23. Ved neste utlysing av anbud på båttrafikken på indre Oslofjord stilles det krav om
nullutslippsteknologi.

24. Hydrogenbussprosjektet videreføres. Det settes av egne midler til dette utover de
ordinære bevilgningene til Ruter.
25. TT-ordningen bør utvides for å bli satt i stand til å håndtere befolkningsveksten i
Akershus. Satsene bør utvides slik at de som ikke kan benytte det generelle
kollektivtilbudet også kan få et godt tilbud.
Plan, næring og miljø
26. Miljøfondet styrkes med 30 millioner kroner i engangsmidler i 2016.
27. Det utredes hvordan man kan øke kompetansen hos Akershus fylkeskommune som
offentlig innkjøper på innovative og miljøvennlige innkjøp.
28. Akershus fylkeskommune bør bistå kommunene i planarbeidsprosessen slik at man får på
plass ferdig regulerte planer til gang- og sykkelveier.
29. Oversendelsesforslag
30. Det utredes hvordan Ungt Entreprenørskap kan engasjeres mer i yrkesfagene og inn i
rådgivningssamarbeidet mellom grunnskolen og den videregående skolen.
31. Det legges fram konkrete forslag til kutt og forenkling av rapportering for å frigi
ressurser til rapportering.
32. Det utredes et reiseplanleggingsverktøy som kombinerer kollektivtrafikk, sykkeltrasser og
bysykkelpunkter.
33. Det utredes en billett-løsning som gjør det mulig for de som har skolekort på bussen mot
et mellomlegg å bruke skolebuss-billetten sin til å reise til fritidsaktiviteter.
34. Erfaringene fra sykkelhotellet i Asker viser at dette er ettertraktet. Dette må følges opp
slik at det lages slike planer for de andre sykkelbyene i Akershus. Det må videre også
lages sykkelparkeringsplasser under tak for å få flere til å sykle til innfartsparkeringer i
Akershus.
35. De økonomiske konjunkturene er i endring. Deler av næringslivet står foran store
endringer. Økt ledighet - også i vårt fylke - kan bli en konsekvens. Det vil ha betydning
for om og hvordan vi lykkes med fagopplæringen. Akershus fylkeskommune må ha en
beredskap i forhold til disse utfordringene. Det bør etableres et samarbeid med NAV. Det
må rapporteres på arbeidsledighet i tertialrapportene.

36. Mat, helse og læring henger nøye sammen. Et sunt og godt kosthold øker
konsentrasjonsevnen. God psykisk helse fremmer både praktisk og teoretisk læring. Drift
av skolekantiner må derfor minst følge Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger
for skolemåltider. Alle elever skal ha et godt helsetilbud inne psykisk helse. Tilgangen til
helsesøster eller annen relevant hjelp og støtte må være der når elevene trenger det.
37. Fylkestinget mener det haster med å komme i gang med norskopplæring for egne ansatte,
og ber derfor om at fylkesrådmannen går i dialog med aktuelle fagforeninger for å
kartlegge behovet og finne gode praktiske løsninger. Det må i noen grad gis rom for slik
opplæring innenfor egen arbeidstid. Opplæringen bør foregå på de videregående skolene
der norsklærere finnes.
Nytt hovedmål 9:
Utjevne sosiale forskjeller innen utdanning og folkehelse

52/15 Rapport 1. tertial 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) gjenopptok følgende tilleggsforslag:
Til mål 4.6 samferdsel:Det bes om at det også rapporteres på faktiske tall, ikke bare
andeler/prosenter. Det er de faktiske tallene (absolutte verdier, ikke de relative) som konkret
forteller om målet er nådd.
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling med Birkelands forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget tar rapport pr. 1. tertial 2015 til orientering
2. Det foretas følgende endring av investeringsbudsjettet og finansiering:

Rebudsjetteringer og nye investeringsprosjekter
Sentrale styringsorganer
Utdanning og kompetanse
Tannhelse
Samferdsel og transport
Multifunksjonsmaskiner
Sum økte investeringsutgifter

3,4
33,5
-3,1
32,5
7,0
73,3

Finansiering
Overføring til investeringsregnskap
Bruk av lån
Bruk av ubundet investeringsfond
Salg av eiendom
Økt utbytte - overføring investeringsregnskap
Sum finansiering

-20,5
-13,5
-28,1
-1,2
-10,0
-73,3

3. Låneopptak:
Rammen for finansiering av investeringer med lån for fylkeskommunen justeres opp med
13,5 mill. kr inntil 545,5 mill. kr i 2015.
4. Reduserte utgifter til reguleringspremie (ansvar 831200) i 2015, anslagsvis 26,8 mill. kr,
avsettes til pensjonspremiefond.
5. Det omdisponeres 15,1 mill. kr fra prosjekt 13004 Ski vgs - inneklima til prosjekt 13192
Ski vgs - auditorium og kantine.
6. Fylkestinget tar oversikten for 41 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til
orientering (jf. vedlegg 3 i saken).
7. Det foretas følgende budsjettreguleringer:

Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

DRIFTSBUDSJETT AFK
902000
901010
914100
980100

284115
284115
270570
284962
270570

343121
343121

334152
336506
334320
944000

PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
53 110 000,00 Reduksjon skatteinntekter
-57 000 000,00 Økning rammetilskudd
-10 000 000,00 Økt utbytte- avsettes finasiering investeringer i 2015
10 000 000,00 Økt utbytte - overføres investeringsregnskap samferdsel
-3 890 000,00

-1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
-3 000 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00

PO2 Utdanning og kompetanse
Bruk av disp. fond - tilskudd private videregående skoler (jf. ØP)
Fra disp. fond - tilskudd private videregående skoler (jf. ØP)
Lærlingtilskudd - økt basistilskudd (jf. statsbudsjettet 2015)
Andre formål i opplæringen - overføres lærlingtilskudd
Lærlingtilskudd - overføres fra andre formål i opplæringen

PO3 Plan, næring og miljø
-2 500 000,00 Bruk av disp fond - Skolestruktur i 20-års perspektiv (bal.konto 256990001)
2 500 000,00 Fra disp fond - Skolestruktur i 20-års perspektiv (bal.konto 256990001)
0,00

300 000,00
250 000,00
2 890 000,00
-550 000,00
2 890 000,00

PO5 Kultur, frivillighet og folkehelse
Registrering av kunst - manglet bevilgning for 2014 og 2015
Mediefabrikken - overgangsmidler (jf. ØP)
Den kulturelle spaserstokken - økt ramme (jf Statsbudsjettet 2015)
Bruk av disp.fond - til ansvar 334152 og 336506

0,00 Sum - Driftsbudsjett AFK

Ansvar

Prosjekt

Beløp

Tekst

INVESTERINGSBUDSJETT AFK
-1 375 000,00
1 375 000,00
-1 375 000,00
1 375 000,00
0,00

PO9 Frie inntekter/finans/avsetninger
Redusert overføring/utlån AFK Eiendom, dekker mindre overf fra driftsbud
Overføring fra drift (mindre)
Overføring til investeringsbudsjettet (mindre)
Avsetning til miljøfond

092200
098000
980100
944003

00922
00989

012000
091000

01664
00910

121860
091000
121860
121860
121860

87120
00910
87122
87123
87120

250959
091000

87230
00910

3000
3000

13004
13192

283817
283817

87226
87225

490 000,00 Trådløst nettverk 2 (rebudsjettering)
8 125 000,00 Talevarsling (rebudsjettering)

209901
231901
232901
235901
236901
240901
242901
249335

87200
87200
87200
87200
87200
87200
87200
87200

2 120 000,00
2 069 000,00
440 000,00
675 000,00
570 000,00
300 000,00
440 000,00
622 000,00

Midler til tungt utstyr - Rud vgs
Midler til tungt utstyr - Bjertnes vgs
Midler til tungt utstyr - Sørumsand vgs
Midler til tungt utstyr - Skedsmo vgs
Strømmen vgs, overf. restmidler fra tidligere år (2012) - uteglemt ved inkurie
Midler til tungt utstyr - Hvam vgs
Midler til tungt utstyr - Jessheim vgs
For lite avsatt bundet fond 2014 - Landslinje for flyfag

021000
021000
021000
021000
021000
021000
021000
021000
021000

10301
29615
15428
25121
28174
10601
33282
33506
35173

7 473 000,00
405 000,00
13 000,00
285 000,00
693 000,00
2 364 000,00
859 000,00
4 779 000,00
820 000,00

Ombygging for økt elevtall
Valler vgs, arealgjennomgang - løst utstyr og inventar
Ås vgs - løst utstyr og inventar
Eikeli vgs - løst utstyr og inventar
Bleiker vgs - løst utstyr og inventar
Programmering utdanning
Lørenskog vgs, inneklima - løst utstyr og inventar
Lillestrøm vgs, nybygg - løst utstyr og inventar
Strømmen vgs, investering og rehab.plan - løst utstyr og inventar

098000
091000
095000

00989
00910
00940

PO1 Sentrale styringsorganer
1 420 000,00 Galleriet ombygging / tilpasning (rebudsjettering)
-1 420 000,00 Bruk av lån
1 952 000,00
-1 952 000,00
999 000,00
953 000,00
-1 952 000,00
0,00

IT infrastruktur (rebudsjettering), deretter overf. prosjekter 87122 og 87123
Bruk av lån
Omdisp. fra prosjekt 87120 til prosjekt 87122
Omdisp. fra prosjekt 87120 til prosjekt 87123
Omdisp. fra prosjekt 87120 til prosjekter 87122 og 87123

PO2 Utdanning og kompetanse
7 000 000,00 Kjøp av multifunksjonsmaskiner
-7 000 000,00 Bruk av lån
-15 100 000,00 Omdisponering fra prosjekt 13004 til 13192 på Ski vgs
15 100 000,00 Omdisponering fra prosjekt 13004 til 13192 på Ski vgs

-20 484 152,00 Overskudd på regnskap 2014, vedtatt overf. inv. regnskap (FT-sak 36/15)
-7 375 993,00 Bruk av lån
-5 681 855,00 Bruk av ubundet investeringsfond
0,00

Til mål 4.6 samferdsel: Det bes om at det også rapporteres på faktiske tall, ikke bare
andeler/prosenter. Det er de faktiske tallene (absolutte verdier, ikke de relative) som konkret
forteller om målet er nådd.

53/15 Revisjon av godtgjøringsreglement for folkevalgte i Akershus fylkeskommune beslutning
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Ruth S. Birkeland (SV) fremmet følgende endringsforslag i reglementets
forslag 3a:
Dersom fylkesordfører/fylkesvaraordfører oppnevnes til verv av andre, det vil si offentlige,
private eller internasjonale organer, kan de motta godtgjøring for slike verv. Ved tvil om
godtgjøring kan mottas forelegges spørsmålet for fylkesutvalget."
Endres til:
Dersom fylkesordfører/fylkesvaraordfører/gruppeledere oppnevnes til verv eller mottar
godtgjørelser av andre, det vil si offentlige, private eller internasjonale organer, kan de motta
godtgjøring for slike verv. Ved tvil om godtgjøring kan mottas forelegges spørsmålet for
fylkesutvalget. FU skal orienteres om alle slike godtgjøringer.
…samt følgende godtgjøringsnøkkel jf. reglementets punkt 3:
Funksjon
Fylkesordfører
a) Fylkesvaraordfører
b) Gruppeledere i partiene
c) Gruppeleder + fylkestings- eller
hovedutvalgsmedlem
d) Gruppeleder + fylkestings- og
fylkesutvalgsmedlem
e) Gruppeleder + fylkestingsmedlem +
fylkesutvalgsmedlem +
hovedutvalgsleder
f) Fylkestingets medlemmer
g) Fylkesutvalgets medlemmer (omfatter
også fylkesvalgstyret)
h) Medlemmer av
hovedutvalg/kontrollutvalg
i) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
j) Leder av hovedutvalg +
fylkestingsmedlem + fylkesutvalg
k) Varamedlemmer i fylkesting,
fylkesutvalg, hovedutvalgene og
kontrollutvalget
l) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg

fast årsgodtgjøring
80 % av regjeringsmedlemmers
godtgjøring
80% av
fylkesordfører
50%
55%

godtgjøring pr.møte

65%

0

75 %

0

3%
10%

0.33%
0.33%

3%

0.33%

30%
50%

0
0

0

0,33%

0

0,28

0
0
0

m) Medlemmer/varamedlemmer av
andre styrer, råd og utvalg

0

0,14%

Representanten Gunnar Melgaard (H) fremmet følgende endringer (merket i kursiv) i
forhold til Birkelands godtgjøringsnøkkel :
Funksjon
Fylkesordfører
a) Fylkesvaraordfører
b) Gruppeledere i partiene
c) Gruppeleder + fylkestings- eller
hovedutvalgsmedlem
d) Gruppeleder + fylkestings- og
fylkesutvalgsmedlem
e) Gruppeleder + fylkestingsmedlem +
fylkesutvalgsmedlem +
hovedutvalgsleder
f) Fylkestingets medlemmer
g) Fylkesutvalgets medlemmer (omfatter
også fylkesvalgstyret)
h) Medlemmer av
hovedutvalg/kontrollutvalg
i) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
j) Leder av hovedutvalg +
fylkestingsmedlem + fylkesutvalg
k) Varamedlemmer i fylkesting,
fylkesutvalg, hovedutvalgene og
kontrollutvalget
l) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg
m) Medlemmer/varamedlemmer av
andre styrer, råd og utvalg

fast årsgodtgjøring
80 % av regjeringsmedlemmers
godtgjøring
85% av
fylkesordfører
50%
55%

godtgjøring pr.møte

65%

0

80%

0

3%
10%

0.33%
0.33%

3%

0.33%

30%
50%

0
0

0

0,33%

0
0

0,28
0,14%

0
0
0

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling bortsett fra ny godtgjøringsnøkkel ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesrådmannens opprinnelige godtgjøringsnøkkel fikk 3 stemmer (V) og falt.
3. Birkelands godtgjøringsnøkkel fikk 2 stemmer (SV) og falt.
4. Melgaards godtgjøringsnøkkel ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (V + SV).

Vedtak:

Fylkesrådmannens innstilling
Økonomiske vilkår for folkevalgte i Akershus fylkeskommune vedtas som følger fra og med
konstituerende dato for kommende fylkestingsperiode:
1. Innledning
Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven §42, krav på
godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av fylkestinget.
Fylkestinget i Akershus har lagt til grunn at det skal ytes godtgjøring for politisk arbeid som
står i et forsvarlig forhold til den innsats og det ansvar som påhviler de enkelte verv.
I fylkeskommunens godtgjøringsreglement har fylkestinget fastsatt fylkesordførerens
lønn. Fylkesordførerens godtgjøring utgjør til en hver tid 80 % av regjeringsmedlemmers
godtgjøring, og reguleres årlig i takt med Stortingets lønnskommisjons fastsettelse av
regjerningsmedlemmenes årgodtgjøring. De øvrige politikere får godtgjøring i form av
en prosentsats av fylkesordførerens til enhver tid fastsatte lønn. Til ledere og
medlemmer av særlig arbeidskrevende utvalg ytes en fast årlig godtgjøring, mens det for
ledere og medlemmer av øvrige utvalg utbetales godtgjøring pr.møte.
I kommuneloven § 41 er det fastsatt regler om at folkevalgte skal ytes dekning for tap i
arbeidsinntekt begrenset oppad til fastsatte maksimumsbeløp vedtatt av fylkestinget for
henholdsvis legitimerte og ulegitimerte tap i forbindelse med verv de utøver.
For hvert møte fyller den folkevalgte ut et skjema for møtegodtgjøring, reiseutgifter og
eventuell erstatning for tap i arbeidsinntekt.
Godtgjøringsreglementet er utformet slik at det i stor grad bygger på tillit til at de
folkevalgte følger fylkeskommunens etiske retningslinjer. Administrasjonen og
fylkesrevisor etablerer vanlige kontrollordninger.
2. Reglementet gjelder for:
Reglementet gjelder for folkevalgte medlemmer i fylkestinget og andre fylkeskommunale
organer som er hjemlet i kommuneloven eller særlov og organer hvor medlemmer er oppnevnt
av eller etter fullmakt fra fylkestinget.
Ansattes representanter som er frikjøpt i mer enn 50 % stilling for å ivareta dette vervet,
godtgjøres ikke etter dette reglementet.
Reglementet gjelder ikke for administrative organer uten folkevalgte medlemmer.
3. Godtgjøringens størrelse/godtgjøringens omfang :
Fylkesordførers godtgjøring settes til 80 % av regjeringsmedlemmenes godtgjøring.
Satsen justeres årlig etter fastsettelse av Stortingets lønnskommisjon.
Prosentsatsene i tabellen refereres til fylkesordførers godtgjøring.
Funksjon

fast årsgodtgjøring

godtgjøring pr.møte

a) Fylkesvaraordfører
b) Gruppeledere i partiene
c) Gruppeleder + fylkestings- eller
hovedutvalgsmedlem
d) Gruppeleder + fylkestings- og
fylkesutvalgsmedlem
e) Gruppeleder + fylkestingsmedlem +
fylkesutvalgsmedlem +
hovedutvalgsleder
f) Fylkestingets medlemmer
g) Fylkesutvalgets medlemmer (omfatter
også fylkesvalgstyret)
h) Medlemmer av
hovedutvalg/kontrollutvalg
i) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
j) Leder av hovedutvalg +
fylkestingsmedlem + fylkesutvalg
k) Varamedlemmer i fylkesting,
fylkesutvalg, hovedutvalgene og
kontrollutvalget
l) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg
m) Medlemmer/varamedlemmer av
andre styrer, råd og utvalg

85%
50%
55%

0

65%

0

80%

0

3%
10%

0.33%
0.33%

3%

0.33%

30%
50%

0
0

0

0,33%

0
0

0,28
0,14%

0
0

a) Fylkesordfører/fylkesvaraordfører
Godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesvaraordfører fastsettes av fylkestinget
Fylkesordfører arbeider med fylkeskommunale saker på heltid.
Fylkestinget tar i begynnelsen av hver periode stilling til om vervet som fylkesvaraordfører
skal være heltids- eller deltidsverv.
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører kan motta godtgjøring fra andre oppdragsgivere f.eks
styreverv i AS, stiftelser mv. For selskaper mv. helt eller delvis eid av Akershus
fylkeskommune gjelder det samme.
Dersom fylkesordfører/fylkesvaraordfører/gruppeledere oppnevnes til verv eller mottar
godtgjørelser av andre, det vil si offentlige, private eller internasjonale organer, kan de motta
godtgjøring for slike verv. Ved tvil om godtgjøring kan mottas forelegges spørsmålet for
fylkesutvalget. FU skal orienteres om alle slike godtgjøringer.
Tjenestefri i 2 ukers varighet eller mer og spørsmål om godtgjøring i den forbindelse avgjøres
av fylkesutvalget
b) Gruppeledere i partiene
Gruppelederne ytes årsgodtgjøring i fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg,
samt godtgjøring pr.møte i disse utvalgene.
Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg som samtidig er gruppeledere ytes imidlertid ikke
godtgjøring pr møte.
Gruppeledere mottar ikke godtgjøring når de er medlemmer av administrasjonsutvalget,

fylkesvalgstyret, yrkesopplæringsnemnda, råd for mennesker med nedsatt funskjonsevne,
eldrerådet, klagenemnda eller underutvalg og ad hoc-utvalg som tilknyttes de utvalgene de
allerede er medlemmer av.
Gruppeledere ytes imidlertid godtgjøring for verv i skoleutvalgene.
c, d, e) Medlemmer av fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg med fast
årsgodtgjøring
Medlemmer av fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg/kontrollutvalg samt utvalgsledere skal
ha en fast periodisert årsgodtgjøring iht. prosentsatsene i tabellen. Godtgjøringen utbetales
med 1/12 del pr måned, unntatt i feriemåneden da opptjente feriepenger utbetales. I tillegg ytes
godtgjøring pr møte i disse utvalgene. Ordningen skal honorere faktisk oppmøte og stimulere til
mindre forfall.
Det ytes ikke godtgjøring for ekstraordinært fylkesutvalg som avholdes på samme dag som
fylkestingsmøte. Det ytes ikke dobbel godtgjøring for personidentiske utvalg samme dag.
For medlemmer dekker godtgjøringen alle felles møter, møter i underutvalg, konferanser,
befaringer og oppdrag innenfor vedkommende utvalgs ansvars- og arbeidsområde. Dersom
enkeltmedlem oppnevnes av utvalget til arbeidskrevende tjenesteoppdrag ut over det som de
øvrige medlemmer har, ytes møtegodtgjøring etter sats pr. møte. Dette skal alltid fastsettes
gjennom vedtak.
Ev. særskilt godtgjøring må vedtas i forbindelse med oppnevningen til styrer, råd og utvalg.
Hvis det ved årets slutt viser seg at et medlem har fungert som leder i halvdelen eller mer av de
avholdte møter, tilkommer vedkommende en forholdsmessig andel av leders godtgjøring
beregnet etter antall møter.
Ved sykefravær gjelder reglene om trekk i årsgodtgjøringen i pkt. 11. Ved fravær som ikke
skyldes sykdom foretas trekk i årsgodtgjøringen i samsvar med reglene i pkt. 4.
f) Ledere av hovedutvalg/kontrollutvalg
For leder dekker godtgjøringen alle oppdrag innenfor utvalgets arbeidsområde herunder også
deltakelse og/eller medlemsskap i faste og midlertidige underutvalg, komiteer, intervjugrupper
og andre oppdrag som er knyttet til utvalget/komiteen, samt andre oppdrag utvalget oppnevner
lederen til og oppdrag lederen selv påtar seg.
Ledere skal ikke ha godtgjøring pr.møte.
g) Varamedlemmer av fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg/kontrollutvalg med fast
årsgodtgjøring
For fungering i enkelte møter ytes møtegodtgjøring pr. møte slik tabellen angir.
For fungering i 3 kalendermåneder eller mer i sammenheng i utvalg med fast årsgodtgjøring
tilkommer vararepresentanten godtgjøring som bestemt for medlem i denne tid (forholdsmessig
andel av årsgodtgjøringen).
For personidentiske utvalg som i hovedsak behandler samme saker i påfølgende møter samme
dag ytes kun møtegodtgjøring i ett styre/utvalg eller råd.
h) Ledere av øvrige styrer, råd og utvalg
Ledere av styrer, råd, utvalg og komiteer som ikke har fast årsgodtgjøring ytes en godtgjøring

pr møte på 0,28% av fylkesordførerens godtgjøring.
Godtgjøringen ytes for ordinære møter i vedkommende organ samt felles befaringer eller
lignende som organet foretar, samt andre møter og oppdrag som organet pålegger (forutsettes
protokollert) medlem(mer) å delta i.
Det ytes ikke godtgjøring pr. møte for deltakelse ved kurs og konferanser.
i) Medlemmer/varamedlemmer av øvrige styrer, råd og utvalg
Medlemmer/varamedlemmer av styrer, råd, utvalg og komiteer som ikke har fast
årsgodtgjøring ytes en godtgjøring pr møte på 0,14% av fylkesordførerens godtgjøring.
Godtgjøringen ytes for ordinære møter i vedkommende organ samt felles befaringer eller
lignende som organet foretar, samt andre møter og oppdrag som organet pålegger (forutsettes
protokollert) medlem(mer) å delta i.
Det ytes ikke godtgjøring pr. møte for deltakelse ved kurs og konferanser.
3.1 Øvre grense for godtgjøringer
Samlet godtgjøring i verv i fylkeskommunen inkludert partienes bruk av partistøtten til
enkeltmedlemmer, samt erstatning for tap i sivil arbeidsinntekt som vedkommende er oppnevnt
til av fylkeskommunen, skal ikke overstige fylkesordførerens faste fylkeskommunale
godtgjøring.
Ved sammenlikningen skal det regnes med godtgjøring både for verv som medlemmet formelt
er oppnevnt til av fylkeskommunen og verv som medlemmet er oppnevnt til på bakgrunn av
sine tillitsverv i fylkeskommunen.
Det fylkeskommunale organ som oppnevner eller foreslår medlemmet til et verv, skal også
vurdere den betydning dette kan få for medlemmets samlede godtgjøring.
4. Forfall/fravær:
Medlemmene av et folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det
foreligger gyldig forfall, jf. kommuneloven § 40 nr. 1 og fellesreglement for folkevalgte
organer i Akershus fylkeskommune punkt 5.3.
Dersom et medlem med fast årsgodtgjøring er innvilget fritak, tjenestefri fra sitt verv i minst 3
måneder i sammenheng uavhengig av evt. årsskifte, trekkes godtgjøringen forholdsmessig for
denne tid.
Trer et medlem endelig ut av vedkommende organ i valgperioden, ytes en forholdsmessig
andel av årsgodtgjøringen for den tid vedkommende har fungert i angjeldende kalenderår.
Den folkevalgte har plikt til å tilbakebetale for mye utbetalt godtgjøring, alternativt vil beløpet
bli trukket i senere utbetalinger.
5. Godtgjøring til ledsager:
For funksjonshemmede medlemmer i fylkesting, fylkesutvalg og andre styrer, råd og utvalg
som omfattes av dette reglementet som har behov for ledsager til møter gjelder følende:
Ledsager får dekket utgifter til reise, samt kost og eventuelt overnatting, og eventuelt tap i
inntekt etter samme regler som gjelder for fylkeskommunale tillitsvalgte.
6. Tap av arbeidsfortjeneste/dekning av utgifter for stedfortreder e.l:

6.1
Hva kan det ytes erstatning for
a. For å få erstatning for tap av ordinær inntekt eller dekning av påførte utgifter må
vedkommende ha deltatt i slikt fylkeskommunalt arbeid som kvalifiserer til møtegodtgjøring
etter tabellen i punkt.3.
Folkevalgte som benytter opparbeidede ferie- og fridager til møtevirksomhet har ikke krav
på erstatning, da det ikke medfører tap i arbeidsinntekt.
b . Erstatning for tap i arbeidsinntekt ytes som hovedregel innenfor normalarbeidstiden (8-16).
Erstatningen regnes fra tidspunkt som angis i møteinnkallingen. For folkevalgte som har
avvikende arbeidstid, for eksempel skiftarbeid, turnus eller lignende, skal den avvikende tid
regnes som normalarbeidstid. Erstatning for tap utenfor vedkommendes normalarbeidstid kan
gis når tapet dokumenteres helt konkret. For selvstendig næringsdrivende som krever
erstatning for tap utenfor normalarbeidstiden forelegges erstatningskravet for fylkesordfører
til avgjørelse.
c. Utvalgsledere og medlemmer av faste utvalg tilstås erstatning etter punkt 6.1. a for ordinær
felles møtevirksomhet. Videre ytes erstatning for oppdrag ut over ordinær felles
møtevirksomhet som faller innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde, når dette er
godkjent/protokollert av utvalget.
d. Folkevalgte som er hjemmearbeidende, pensjonister, studenter, mfl. vil kunne kreve
erstatning i de tilfeller de har et reelt tap i arbeidsinntekt. Tap som er vanskelig å dokumentere,
må sannsynliggjøres i egen skriftlig begrunnelse. Ved tvilstilfeller forelegges spørsmålet for
fylkesutvalget til avgjørelse. Erstatning ytes i tilfelle inntil maksimumssatsene i pkt. 6.2.a.
e. Folkevalgte kan få erstattet det beløp NAV trekker fra dagpenger og arbeidsavklaringspenger som følge av arbeid som folkevalgt.
f. Folkevalgte som trenger dekning av utgifter til erstattere, vikarer, barnevakt o.l må
dokumentere faktiske utgifter til stedfortreder begrenset til vanlige satser for slikt arbeid og
innenfor takstene i punkt 6. 2.a.
6.2 Erstatningens størrelse
Det ytes erstatning for reelle tap i arbeidsinntekt eller til dekning av utgifter til stedfortreder,
vikar eller lignende som utøvelsen av vervet nødvendiggjør. Erstatningen beregnes i
prosentsatser av fylkesordførerens godtgjøring. Erstatningen beregnes på grunnlag av antall
timer i møte pluss reisetid begrenset oppad til følgende maksimumssatser/beløp:
a. Udokumentert inntektstap eller utgifter til stedfortreder m.v. (her fremlegges kun en
erklæring fra arbeidsgiver om hvor stort inntektstapet ved fraværet vil være).
inntil 0,0875% av fylkesordførers godtgjøring for møter inkludert reisetid på 4 timer eller
mindre. Inntil 0,175% av fylkesordførers godtgjøring for møter inkludert reisetid som varer
over 4 timer.
b.Dokumentert inntektstap (må dokumenteres konkret):
inntil 0,195% av fylkesordførers godtgjøring for møter, inkludert reisetid, på 4 timer eller mindre.
Inntil 0,389% av fylkesordførers godtgjøring for møter, inkludert reisetid; som varer over 4 timer.

Dersom det er tvil om det konkrete erstatningskrav skal godkjennes legges det fram for
fylkesutvalget til avgjørelse. Skriftlig begrunnelse for kravet må medfølge til fylkesutvalget.
6.3 Dokumentasjon av inntektstapet/kontroll
For å få erstatning innenfor rammen av de laveste satsene, jf. 6.2.a, må den folkevalgte første
gang det fremsettes krav i valgperioden, legge fram en bekreftelse fra arbeidsgiver om at
vedkommende blir trukket i lønn ved fravær og oppgi beløpets størrelse pr fraværstime.
Erstatning etter de høyeste satser, jf. 6.2 b, forutsettes dokumentert konkret.
Selvstendig næringsdrivende får tapt arbeidsfortjeneste dekket etter egenerklæring og inntil de
erstatningsbeløp som er fastsatt for udokumenterte tap, jf. 6.2.a. Alternativt må selvstendig
næringsdrivende dokumentere at hans/hennes øvrige inntekter står i et rimelig forhold til den
erstatning som kreves for å få erstatning inntil de høyeste satser, dvs. etter 6.2.b.
Administrasjonen etablerer vanlige kontrollordninger og fastsetter krav til dokumentasjon for
å sikre at erstatningsreglene følges.
6.4 Erstatningen utbetales til den tillitsvalgtes arbeidsgiver
I stedet for at erstatningen utbetales til den folkevalgte kan den folkevalgte om mulig avtale
med sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn under fravær mot at arbeidsgiver får refusjon fra
Akershus fylkeskommune begrenset til satsene i punkt 6.2 med tillegg av feriepenger og
arbeidsgiveravgift til folketrygden. Refusjonskrav fra arbeidsgiver framsettes 2 ganger pr år,
med spesifikasjon av møtedatoer, navn på utvalg, og spesifikasjon av erstatningsbeløpene m.v.
6.5 Bruk av skjema ved framsetting av erstatningskrav
Faktiske tap eller utgifter innenfor disse satser dekkes etter regning/utfylt skjema, for hvert
enkelt møte, fra den enkelte. Kravet skal inneholde spesifisert oversikt over erstatningsbeløpet
med nødvendig dokumentasjon. Krav fremsettes snarest og senest innen 3 måneder fra
møtedato.
7. Dekning av utgifter
Til dekning av utgifter til telefon, internettilkobling, aviser m.v. i forbindelse med utførelsen
av vervet utbetales følgende:
7.1 Telefoni og internettilkobling
a. Kr. 1.000,- pr. år utbetales til
ledere og medlemmer av fylkestinget, hovedutvalgene og kontrollutvalget.
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører får dekket telefoni og internettilkobling av Akershus
fylkeskommune.
7.2 Aviser
Fylkeskommunen betaler følgende abonnementer:
Fylkesutvalgets medlemmer:
Ledere av hovedutvalgene og kontrollutvalget
(dersom de ikke er medlem av fylkesutvalget)
Første vararepresentant i hvert av partiene i
Fylkesutvalget:
Fylkesordfører/fylkesvaraordfører:
Partienes gruppeledere i fylkestinget

2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser
2 lokalaviser

Fylkestingets og kontrollutvalgets medlemmer: Kommunal Rapport
7. 3 Nettbrett
Medlemmer av fylkestinget og hovedutvalgene får tilbud om lån av nettbrett. Låneforholdet
reguleres av «Utlånsavtale for nettbrett».
8. Reiseutgifter og godtgjøring på reiser
Det vises til egne retningslinjer for reisevirksomheten i Afk del I og II vedtatt 11/2-13.
Fylkeskommunale ombud får dekket reiseutgifter til og fra bosted/arbeidssted som følger av vervet
for reiser innenlands og i Norden.. Ev. reiser utenfor Norden skal være spesielt godkjent av
vedkommende utvalg.
Det godtgjøres ikke for deltakelse på kurs/konferanser/studiereiser Det kan imidlertid søkes om
erstatning for tap av arbeidsfortjeneste, eller dekning av utgifter i forbindelse med denne type
deltakelse.
Folkevalgte som etter eget ønske innvilges deltakelse i kurs/konferanser/studiereiser ,vil få dekket
faktiske utgifter etter regning, dvs. normalt reise- og oppholdsutgifter samt dekning av
eventuell kursavgift. Tillitsvalgte som deltar på eget initiativ uten behandling i vedkommende
utvalg, ytes ingen form for erstatning eller dekning av utgifter.
Dersom vedkommende er anmodet (reell anmodning som forutsettes protokollert i utvalget) om å
delta, og reisen er godkjent av fylkesordfører, vil vedkommende også være berettiget til
erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter pkt. 5.
9. Pensjon
Folkevalgte med faste periodiserte årsgodtgjøringer inkludert erstatning for tap i
arbeidsinntekt, og partienes bruk av partistøtten til enkeltmedlemmer som tilsvarer 50 % eller
mer av fylkesordførerens faste godtgjøring, har rett til pensjonsordning for folkevalgte etter
retningslinjer vedtatt av fylkestinget 25. og 26. april 1995 i sak 21/95.
Godtgjøring fra tilfeldige komiteverv o.l. regnes ikke med i beregningsgrunnlaget for pensjonsmedlemskap. Folkevalgte som på grunn av verv i fylkeskommunen får redusert
opptjeningsgrunnlag i egen pensjonsordning, kan tilbys dekning av arbeidsgiverkostnader til
opprettholdelse av medlemskap i den aktuelle tjenestepensjonsordningen, dersom representantene
ønsker det og ordningen ellers tillater en slik løsning.
Ved kostnadsdekning til egen pensjonsordning legges lønnsnivå og deltidsbrøk i fast stilling til
grunn, begrenset oppad til lønnsgrunnlag i fylkesordførerens faste godtgjøring.
10. Sykelønn og fødselspenger
Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer (årsgodtgjøringer og godtgjøringer fra møter
i faste utvalg, råd og utvalg) som overstiger minimum halvparten av folketrygdens grunnbeløp,
har rett til å beholde godtgjøringen (sykelønn) i inntil ett år etter samme regler som gjelder for
fylkeskommunens ansatte.
Sykefravær kan meldes ved skriftlig egenmelding 4 ganger pr. år. Utover dette må sykefravær
dokumenteres ved legeerklæring. Den folkevalgte sender gjenpart av sykemelding til
Akershus fylkeskommune v/utvalgssekretariatet, Schweigaardsgt. 4, 0185 OSLO.
Sykefravær som ikke meldes i samsvar med dette, gir avkorting i godtgjøringen etter reglene i

punkt 4.
Sykelønn fra fylkeskommunen faller bort ved valgperiodens utløp eller ved fritak i perioden. Rett
til fødselspenger følger folketrygdens bestemmelser.
11. Feriepenger
Folkevalgte med faste periodiserte godtgjøringer ytes feriepenger. Forholdet mellom sykelønn
og feriepenger reguleres etter gjeldende bestemmelser i folketrygdloven og ferieloven.
12. Etterlønn
Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og folkevalgte med mer enn 50 % av fylkesordførers
godtgjøring kan motta etterlønn:


I 1 ½ måned dersom vedkommende har en jobb å komme tilbake til etter endt tjeneste.



I 3 måneder dersom vedkommende ikke har jobb å gå tilbake til.

Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under første kulepunkt.
13. Starttidspunkt for utbetaling av godtgjøring til folkevalgt
Medlemmer i det nye fylkesting og fylkesutvalg ytes godtgjøring fra og med dato for konstitueringsmøtet. Fra samme dato opphører utbetaling til medlemmer av det gamle fylkesutvalg
og fylkesting. For medlemmer av øvrige utvalg, råd og utvalg skal utbetaling av godtgjøring
foretas fra og med det møtet organene er oppnevnt av fylkestinget.
14. Tidsfrist for innlevering av krav om møtegodtgjøring m.m
Som hovedregel skal skjema for møtegodtgjøring og dekning av reiseutgifter m.v. fylles ut og
leveres til utvalgssekretæren i møtet. Krav som ikke leveres i møtet, inkludert krav om erstatning
for tap av arbeidsfortjeneste skal fremsettes så raskt det lar seg gjøre.
(Krav som gjelder fra foregående år kan bli avvist av regnskapsmessige grunner.)
15. Kontrollordninger


Den folkevalgte som krever erstatning for tap av arbeidsinntekt, eller dekning av utgifter til
stedfortreder skal dokumentere dette til administrasjonen første gang krav om dette
fremsettes i en valgperiode. Ny dokumentasjon skal fremlegges fortløpende ved endringer
i inntektssituasjonen i løpet av valgperioden.



Revisjonen har mulighet for å etterprøve forvaltningen av godtgjøringsreglementet.



Administrasjonen etablerer forøvrig vanlige kontrollordninger.

16. Fortolkning/revidering av reglementet.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å fortolke og i særlige tilfeller å dispensere fra godtgjøringsreglementet.
Fylkesordfører gis fullmakt til å avgjøre de mer praktiske og skjønnsmessige spørsmål og
problemstillinger som måtte oppstå.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å revidere reglementet.

54/15 Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016-2019
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til handlingsprogram for
Oslopakke 3 for perioden 2016-2019.
Det er lagt til grunn:
 En netto økonomisk ramme på 13,8 mrd. kr, hvorav fylkeskommunale midler i
Akershus utgjør 1,2 mrd. kr. For de fylkeskommunale midlene er lagt til grunn tall fra
fylkets økonomiplan 2015-2018 for de tre første årene. For 2019 er lagt til grunn en
videreføring av rammen fra 2018, dvs. 245 mill. kr.
 Samlet ramme for investeringstiltak på fylkesveg vil i 2016 være 746 mill. kr, hvorav
bompenger utgjør 287 mill. kr.
 Tilskudd til kollektivtrafikken i Akershus fra Oslopakke 3 utgjør 388 mill. kr pr. år.
 En videreføring av målene for Oslopakke 3, hvor mål fra Klimaforliket i Stortinget om å ta transportveksten med kollektivtrafikk, gåing og sykling - er innarbeidet som
et hovedmål likestilt med god fremkommelighet.
2. Fylkestinget ber om at fremtidige handlingsplaner for Oslopakke 3 må inneholde
oppdaterte tall for klimautslipp og luftforurensning.
Utvalgets behandling:
Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) gjenopptok følgende tilleggsforslag:
Kriteriene for den videre planleggingen av tiltak på E18 – ikke ny E18 – i Vestkorridoren må
være:
- Ingen kapasitetsøkning for personbiltrafikk.
- For å redusere køer og bedre framkommeligheten må både intelligent trafikkstyring,
ulike former for trafikantbetaling og andre reguleringstiltak vurderes.
- En helhetlig planlegging for et godt og kapasitetssterkt sykkel- og kollektivtilbud. Egne
gjennomgående bussfiler begge veier. Egne gjennomgående sykkeltraseer, Velostrada
vurderes på hele eller deler av strekningen.
- God framkommelighet for syklende og gående også på tvers av E18.
- Gode støy- og miljøtiltak, spesielt forbi Sandvika og andre tett bebygde områder.
Miljølokk og innglassing ev vegen må vurderes. God tettstedsutvikling må vektlegges.
- Minst mulig arealbruk.
Representanten Finn Terje Tønnessen (FrP) gjenopptok følgende forslag:
 Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til handlingsprogram for
Oslopakke 3 for perioden 2016 – 2019
 Akershus fylkeskommune forutsetter at bompengeinnkrevingen termineres i perioden, og
at staten øker sin andel av finansieringen tilsvarende bortfallet av bompenger.
Votering:
1. Birkelands forslag fikk 2 stemmer (SV) og falt.
2. Tønnessens forslag fikk 5 stemmer (FrP) og falt.
3. Fylkesutvalgets innstilling ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til forslag til handlingsprogram for
Oslopakke 3 for perioden 2016-2019.
Det er lagt til grunn:
 En netto økonomisk ramme på 13,8 mrd. kr, hvorav fylkeskommunale midler i
Akershus utgjør 1,2 mrd. kr. For de fylkeskommunale midlene er lagt til grunn tall fra
fylkets økonomiplan 2015-2018 for de tre første årene. For 2019 er lagt til grunn en
videreføring av rammen fra 2018, dvs. 245 mill. kr.
 Samlet ramme for investeringstiltak på fylkesveg vil i 2016 være 746 mill. kr, hvorav
bompenger utgjør 287 mill. kr.
 Tilskudd til kollektivtrafikken i Akershus fra Oslopakke 3 utgjør 388 mill. kr pr. år.
 En videreføring av målene for Oslopakke 3, hvor mål fra Klimaforliket i Stortinget om å ta transportveksten med kollektivtrafikk, gåing og sykling - er innarbeidet som et
hovedmål likestilt med god fremkommelighet.
2. Fylkestinget ber om at fremtidige handlingsplaner for Oslopakke 3 må inneholde
oppdaterte tall for klimautslipp og luftforurensning.

55/15 Kommunenes ressursinnsats sett opp mot revidert avtale av desember 2011 - om
styrking av skolehelsetjenesten
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
En styrking av skolehelsetjenesten ved de videregående skolene er essensielt for at skolene aktivt
og systematisk skal kunne jobbe forebyggende og ivareta elevenes rett til et godt psykososialt
miljø som femmer helse, opplæring og trivsel. Det er vesentlig at skoleledelsen har tilgang på
skolehelsetjenestens kompetanse i oppfølgingen av elever som sliter.
Det legges frem ny sak i januar 2016 om hvordan vi i fellesskap med kommunene kan styrke
skolehelsetjenesten i den videregående skole slik at elevene har tilgang i hele skoletiden.

56/15 Den gode skoleeier - fremdriftplan og prosess - KS's skoleeierprogram
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. For å nå målet om en tettere kobling mellom politisk og administrativt nivå innenfor
opplæringsfeltet, legges det inn en innledende økt i minst ett møte for hovedutvalg for
utdanning og kompetanse per semester, fra og med høsten 2015, der formålet enten er felles
kompetanseheving eller tidligere politisk involvering i sentrale saker. Arbeidsformen
evalueres høsten 2016.
2. Saksfremlegget tas for øvrig til orientering.

57/15 Utprøving av åpen skole som et frafallsreduserende tiltak
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Prosjektet Åpen skole i skolebiblioteket på ettermiddag og/eller kveldstid utprøves på minst
en videregående skole i hver region med egen OT i skoleåret 2015-2016. Skolehelsetjenesten
og frivillige leksehjelpere formidlet av frivillighetssentralene gjøres tilgjengelig minst to
ettermiddager/kvelder per uke.
2. Prøveprosjektet evalueres primo mai 2016 og legges fram som egen sak for hovedutvalget
og fylkestinget i juni 2016.
3. Det er et mål at elever i innføringsklasser, påbyggelever og voksenopplæring blir særlig
ivaretatt i satsingen. Elevrådet inviteres til samarbeid.

58/15 Fylkeskommunens innføring av et nytt skoleadministrativt system
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

59/15 Plan for styrket samarbeid skole-næringsliv-universitet og høyskolesektoren
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Representanten Siri Baastad (Ap) gjenopptok sitt forslag fra hovedutvalg for plan, næring
og miljø, nytt kulepunkt 3:
Skole, næringsliv og yrkesopplæringsnemnda må være representert i arbeidsgruppen.
Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Baastads gjenopptatte forslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt.
Vedtak:
1. I forbindelse med revidering av regional planstrategi innen utgangen av 2016, vurderes
behovet for en egen regional plan for utdanning og kompetanse sett i sammenheng med
næringsutvikling.
2. Det utarbeides samarbeidsavtaler med de ulike kunnskapsmiljøene og næringsaktørene i
Akershus og fylkesadministrasjonen på overordnet nivå.
3. Konferanse med næringslivet, NMBU, HIOA samt forskningsmiljøene avholdes i 2016
og sees i sammenheng med utviklingen av fremtidens skole (20-år perspektiv saken).




I etterkant av høstens valg oppnevnes to representanter fra fylkestinget som
deltar i planleggingen gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med
representanter fra avdeling for videregående opplæring, avdeling fra plan,
næring og miljø, samt prosjektleder i fremtidens skole (20-års perspektiv saken).
Det oppnevnes en representant fra yrkesopplæringsnemnda til arbeidsgruppen.

4. Styrking av samarbeidet mellom skole- næringsliv – universitets- og høyskolesektoren
blir en del av fokus i plan for Yrkesfagløftet og utarbeidelse av skolen i et
fremtidsperspektiv (20-år perspektiv saken) og med basis i trepartssamarbeidet.
5. Det legges fram en sak i løpet av år 2015 på hvordan Teach First kan innføres i de
videregående skolene i Akershus.

60/15 Evaluering av ordning med fylkeselevråd i Akershus fylkeskommune
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Innstilling fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Akershus fylkeskommune viderefører ordningen med fylkeselevråd

2. Fylkestinget vedtar vedtektsendringene som er foreslått av fylkeselevrådet:
a. § 3, tredje setning endres til: «I tillegg skal det være to medlemmer fra hver av
fylkets regioner som representerer lærlingene.»
b. § 4, første setning endres til: «Det skal avholdes minimum 6 møter i
fylkeselevrådet hvert år.»
c. § 4, andre setning. Innholdet i parentesen «(september/oktober)» strykes fra
vedtektene.
d. § 10 Del 1, det legges til et punkt: «3. Representanten(e) og varaen(e) velges for
et helt skoleår»
Forslag fra yrkesopplæringsnemnda følger saken:
Forslag til vedtektsendring § 10 del 2:
Lærlingene skal være representert i styret.
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo at forslaget som følger saken ble omformulert til:
Fylkestinget anmoder at lærlingene skal være representert i styret.
Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling og Sollis endringsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune viderefører ordningen med fylkeselevråd
2. Fylkestinget vedtar vedtektsendringene som er foreslått av fylkeselevrådet:
a. § 3, tredje setning endres til: «I tillegg skal det være to medlemmer fra hver av
fylkets regioner som representerer lærlingene.»
b. § 4, første setning endres til: «Det skal avholdes minimum 6 møter i
fylkeselevrådet hvert år.»
c. § 4, andre setning. Innholdet i parentesen «(september/oktober)» strykes fra
vedtektene.
d. § 10 Del 1, det legges til et punkt: «3. Representanten(e) og varaen(e) velges for
et helt skoleår»
3. Fylkestinget anmoder at lærlingene skal være representert i styret.

61/15 Årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2014/15
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget tar årsrapport for Akershus fylkeselevråd 2014/15 til orientering.

62/15 Yrkeshøgskolen Øst. Etablering av selskap
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Det etableres et aksjeselskap «Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS» med tilhørende
vedtekter.
2.

Selskapet skal være ansvarlig søker til NOKUT av et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud
som utvikles av forprosjekt «Yrkeshøyskolen Øst».

3.

Forslaget til utviklingsavtale gjeldende for selskapets utviklingsfase vedtas.

4.

Hver fylkeskommune som slutter seg til avtalen tegner seg for 10 prosent av
bevilget.beløp til prosjektet. For Akershus fylkeskommune innebærer det 10 aksjer à kr 1
000 per stk. Aksjene betales med tidligere bevilgede prosjektmidler til forprosjekt
«Yrkeshøyskolen Øst».

5.

For å representere Akershus fylkeskommune i konstituerende generalforsamling,
herunder fullmakt til å tegne aksjer i selskapet, oppnevner fylkestinget Arne-Rune
Gjelsvik (FrP) og vararepresentant Anette Solli (H).

63/15 Videreutvikling av miljøarbeiderrollen i vgs.
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Fylkesrådmannen arrangerer to fagsamlinger pr. skoleår for å videreutvikle
miljøarbeiderrollen i vgs.
2. Kompetansehevingen skal ta utgangspunkt i opplæringsloven § 9a- 1 – om elevenes rett
til et godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, opplæring og trygghet. Det er
viktig at miljøarbeidere også får flerkulturell kompetanse.

Forslag fra Andreas Halse (SV) som følger saken:
Alle miljøarbeidere tilsettes i 100% stilling i fremtiden. De som er tilsatt i 89% stilling får tilbud
om full stilling.
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo at Halses forslag ble oversendt administrasjonen uten
realitetsvotering og fikk fylkestingets tilslutning til dette.
Votering:
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesrådmannen arrangerer to fagsamlinger pr. skoleår for å videreutvikle
miljøarbeiderrollen i vgs.
2. Kompetansehevingen skal ta utgangspunkt i opplæringsloven § 9a- 1 – om elevenes rett til et
godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, opplæring og trygghet. Det er viktig at
miljøarbeidere også får flerkulturell kompetanse.
Oversendelsesforslag:
Alle miljøarbeidere tilsettes i 100% stilling i fremtiden. De som er tilsatt i 89% stilling får tilbud
om full stilling.
64/15 Eierstyring - oppfølging av vedtak i fylkestingssak 111/14 om selskapers sosiale
ansvar
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Selskapenes sosiale ansvar drøftes og forankres i eiermøter.
2. Selskapenes sosiale ansvar og eiers krav til rapportering om hvordan dette ansvaret ivaretas
konkretiseres i eierstrategier for de enkelte selskap, foretak, etc.
3. Kontrollutvalget anmodes om at oppfølging av selskapers sosiale ansvar får spesiell fokus i
neste plan for selskapskontroll (2016-2020).
4. Hovedtema for Eierforum høsten 2015 blir etikk og antikorrupsjon. Målgruppe er det nye
fylkesutvalget, styreledere og daglige ledere i selskaper, foretak, etc. hvor Akershus
fylkeskommune har eierinteresser.

65/15 Akershus - Friluftslivets År-fylke 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune skal være et «Friluftslivets År-fylke 2015».
2. Akershus fylkeskommune vil støtte opp om «Friluftslivets år 2015» og arbeide for målene
om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet, og varige resultater i form av økt deltakelse i
friluftsliv i alle deler av befolkningen.

66/15 Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2016 - 2030
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
1.
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015 -2030 vedtas.
2.
Sykkeltiltak som gjennomføres 2015 tas til orientering.
Forslag som følger saken:
Tillegg under punkt 1:
a) Målet med sykkelstrategien er å øke persontransporten på sykkel fra dagens sykkelandel
fra 3,5% til 8% som er det nasjonale målet.
b) For å nå målet kreves et styrket fokus på sykling i alle byområder og tettsteder. I byene
bør sykkelandelen være på 10-20% avhengig av lokale forhold. Spesielt er det viktig å
satse på bybåndet fra Oslo til Ski, Lillestrøm og Asker og de regionale byene, Ski, Ås,
Lillestrøm, Jessheim Sandvika og Asker.
c) Strategien skal ligge til grunn for fylkeskommunens prioriteringer av sykkeltiltak
innenfor fylkeskommunens ansvarsområder og skal følges opp med egen tiltaksplan som
revideres hvert år som del av økonomiplanen.
d) Fylkesrådmannen bes legge fram en sak med en analyse som viser hvilke områder, byer
og tettsteder hvor potensialet for økt transportsykling er størst, og hvilke gjennomgående
sykkeltraseer i fylket og til Oslo som må prioriteres for å øke bruken av sykkel som
hverdagstransport til jobb, skole og daglige gjøremål samt planstatus
og kostnadsestimat for disse. Denne legges fram i oktober, samtidig som
samferdselsplanen.
e) Følgende fem strategier legges til grunn:
Så de fem strategiene, hvor strategi 4 får dette tillegget i andre kulepunkt: ….,utvikle
sykkeltraseer som binder sammen prioriterte byer og tettsteder samt gjennomgående
sykkeltraseer til Oslo

Utvalgets behandling:
Representanten Solveig Schytz (V) fremmet følgende endring til siste setning i punkt d:
Denne legges til grunn for handlingsprogrammet for samferdselsplanen 2017-19.
Representanten Tove Steen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. En sammenhengende sykkelvei/bane mellom Lillestrøm og Oslo prioriteres.
2. Trafikkbildet har endret seg mye. Derfor må trafikksikkerheten mellom gående, syklende
og motoriserte kjøretøy ha høy fokus.
Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å oversende Steens forslag til administrasjonen
uten realitetsvotering og fikk fylkestingets støtte til dette.

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling bortsett fra tilleggspunkt 1 d ble enstemmig vedtatt.
2. Tilleggspunkt 1 d ble vedttat med 38 mot 5 stemmer (FrP).

Vedtak:
1.
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015 -2030 vedtas med :
a) Målet med sykkelstrategien er å øke persontransporten på sykkel fra dagens sykkelandel
fra 3,5% til 8% som er det nasjonale målet.
b) For å nå målet kreves et styrket fokus på sykling i alle byområder og tettsteder. I byene
bør sykkelandelen være på 10-20% avhengig av lokale forhold. Spesielt er det viktig å
satse på bybåndet fra Oslo til Ski, Lillestrøm og Asker og de regionale byene, Ski, Ås,
Lillestrøm, Jessheim Sandvika og Asker.
c) Strategien skal ligge til grunn for fylkeskommunens prioriteringer av sykkeltiltak
innenfor fylkeskommunens ansvarsområder og skal følges opp med egen tiltaksplan som
revideres hvert år som del av økonomiplanen.
d) Fylkesrådmannen bes legges fram en sak med en analyse som viser hvilke områder, byer
og tettsteder hvor potensialet for økt transportsykling er størst, og hvilke gjennomgående
sykkeltraseer i fylket og til Oslo som må prioriteres for å øke bruken av sykkel som
hverdagstransport til jobb, skole og daglige gjøremål samt planstatus
og kostnadsestimat for disse. Denne legges til grunn for handlingsprogrammet for
samferdselsplanen 2017-19.
e) Følgende fem strategier legges til grunn:
…, hvor strategi 4 får dette tillegget i andre kulepunkt: ….,utvikle sykkeltraseer som binder
sammen prioriterte byer og tettsteder samt gjennomgående sykkeltraseer til Oslo
2.

Sykkeltiltak som gjennomføres 2015 tas til orientering.

Oversendelsesforslag:

En sammenhengende sykkelvei/bane mellom Lillestrøm og Oslo prioriteres.
Trafikkbildet har endret seg mye. Derfor må trafikksikkerheten mellom gående, syklende og
motoriserte kjøretøy ha høy fokus.

67/15 Akershus Kunstsenter - status for arbeidet med et mulig nybygg i Lillestrøm
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Fylkesutvalgets innstilling:
Akershus fylkeskommune vil bidra til å realisere et nytt bygg for Akershus kunstsenter gjennom
investeringsmidler og økte driftstilskudd. En slik satsing bør resultere i utvidede åpningstider og
økt aktivitet, og at det gode arbeidet som Akershus kunstsenter allerede gjør i dag når ut til enda
flere brukere. Arbeidsgruppen tar med seg dette i det videre arbeidet med utredning av saken
som legges fram til politisk behandling høsten 2015.
Saken tas forøvrig til orientering med følgende:
Hovedutvalget vil presisere følgende for det videre utredningsarbeidet knyttet til realisering av
et nybygg. Arbeidsgruppen må avklare følgende før prosjektet kan tas til neste fase:
- Om Skedsmo kommune bør være prosjekteier for kulturbygget, Akershus kunstsenter.
- Hvorvidt prosjektet kvalifiserer for merverdiavgiftkompensasjon.
- Om Skedsmo kommune bør ta ansvar for å drive inn kompensasjonen for mva knyttet til
investeringskostnadene.
- Om Skedsmo kommune sammen med Akershus kunstsenter bør utrede nærmere hvordan
ekstern finansiering kan tilflyte prosjektet, som spillemidler til kulturbygg, andre
støtteordninger fra offentlige instanser, stiftelser eller private på investeringssiden, for å
få ned leieprisen.
- Om økte driftsutgifter for kunstsenteret, etter at nybygget står ferdig, bør deles 50/50
mellom Skedsmo og Akershus kunstsenter/FK.
- Om Akershus kunstsenter bør inngå en egen avtale med Skedsmo om leieforhold.
Den gamle villaen bør utgå som en del av driftsavtalen.
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) gjenopptok følgende forslag på vegne av Ap + Sp:
1. Arbeidsgruppen som skal jobbe videre med nybygg for Akershus kunstsenter suppleres
med representanter fra politisk nivå.
2. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse velger en representant fra posisjonen
og en fra opposisjonen som deltar i det videre arbeidet.
3. Arbeidsgruppen inviterer politisk ledelse i Skedsmo kommune til å delta.
Votering:
1. Ap + Sps gjenopptatte forslag fikk 15 stemmer (Ap + Sp) og falt.
2. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Akershus fylkeskommune vil bidra til å realisere et nytt bygg for Akershus kunstsenter gjennom
investeringsmidler og økte driftstilskudd. En slik satsing bør resultere i utvidede åpningstider og
økt aktivitet, og at det gode arbeidet som Akershus kunstsenter allerede gjør i dag når ut til enda
flere brukere. Arbeidsgruppen tar med seg dette i det videre arbeidet med utredning av saken
som legges fram til politisk behandling høsten 2015.
Saken tas forøvrig til orientering med følgende:
Hovedutvalget vil presisere følgende for det videre utredningsarbeidet knyttet til realisering av
et nybygg. Arbeidsgruppen må avklare følgende før prosjektet kan tas til neste fase:
- Om Skedsmo kommune bør være prosjekteier for kulturbygget, Akershus kunstsenter.
- Hvorvidt prosjektet kvalifiserer for merverdiavgiftkompensasjon.
- Om Skedsmo kommune bør ta ansvar for å drive inn kompensasjonen for mva knyttet til
investeringskostnadene.
- Om Skedsmo kommune sammen med Akershus kunstsenter bør utrede nærmere hvordan
ekstern finansiering kan tilflyte prosjektet, som spillemidler til kulturbygg, andre
støtteordninger fra offentlige instanser, stiftelser eller private på investeringssiden, for å
få ned leieprisen.
- Om økte driftsutgifter for kunstsenteret, etter at nybygget står ferdig, bør deles 50/50
mellom Skedsmo og Akershus kunstsenter/FK.
- Om Akershus kunstsenter bør inngå en egen avtale med Skedsmo om leieforhold.
Den gamle villaen bør utgå som en del av driftsavtalen.

68/15 Utvikling av Nordre Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund lenser orientering om status
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Redegjørelsen for status i arbeidet med prosjektet «Mulighetenes arena», videreutvikling av
Nordre Øyeren naturinformasjonssenter og Fetsund Lenser, tas til orientering.
2.

Beslutning om å igangsette arbeidet med et forprosjekt vil avhenge av bekreftelse fra staten
om man vil bidra til utarbeidelsen av et forprosjekt, i form av økonomisk bistand og/eller
ved bidrag i form av personalressurser. Videre vil det være en forutsetning at de fire
samarbeidende kommunene klarlegger rammene for sin økonomiske medvirkning til å
realisere prosjektet.

3. Miljødirektoratet, Riksantikvaren og kommunene kontaktes med oppfordring om å avklare
dette, slik at fylkestinget kan få saken til behandling i løpet av 2015.

69/15 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 fastsetter fylkestinget regional plan for
innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 slik det fremgår av høringsutkastet
datert 24.3.2015 med følgende endringer:
 Formål: formålsbeskrivelsen utvides med tilføyelsen «… i samarbeid med forsknings- og
kunnskapsmiljøer og det offentlige».
 Det legges inn ny avsluttende tekst i fjerde avsnitt i kap. 2.6, slik at denne blir lydende
«Planens visjon, mål og delmål og de fem temaområdene som er prioritert løfter fram
generelle, felles utfordringer uavhengig av næringsstruktur og geografi og
skiller således ikke mellom næringer, gammelt eller nytt næringsliv, store eller små
bedrifter eller offentlig og privat sektor. Det er i samspillet og grensesnittet mellom disse
verdiskapningen foregår og regionen er avhengig av alle aktører som ønsker å bidra til
verdiskapning gjennom økt kunnskap, innovasjon og internasjonalisering.»
 Visjon, mål og delmål: Visjonen endres til «Oslo og Akershus skal være en av verdens
mest bærekraftige, smarte og innovative regioner».
 Innsatsområder:
I første avsnitt i kapittel 4 under Innsatsområder og handlingsprogram legges det inn
følgende tekst: Denne planen for innovasjon og nyskaping peker på fem strategiske
innsatsområder som skal bidra til å besvare noen av de viktigste utfordringene regionen
har i forhold til framtidig økt verdiskaping i både det etablerte næringslivets evne til
fornyelse, og det å skape nytt næringsliv og flere voksende internasjonale bedrifter.
Innsatsområdene i planen er utarbeidet i samråd med regionale aktører fra næringsliv,
forsknings- og utdanningssystemet, det offentlig og virkemiddelapparatet gjennom
innspillsrunder, konferanser og tematiske dialogmøter. Innsatsområdene bygger direkte
opp under utfordringsbildet som er beskrevet i planen, delmålene og målet for den
regionale planen. Innsatsområdene dekker alle dimensjoner i radardiagrammet
‘Kjennetegn ved innovasjonssystemene i de nordiske hovedstadsregionene’ (figur 3),
bortsett fra dimensjonen ‘andelen 30-34åringer med høyere utdanning’. Oslo/Akershus
har noe av Europas høyest utdannede befolkning, men det kan stilles spørsmål ved om
regionen innehar og utdanner den riktige kompetansen når vi vet at næringslivet har
mangel på ulike typer kompetanse og arbeidskraft.
I presentasjonen av innsatsområde 3 (kap. 4.3) legges det inn ny avsluttende tekst i det
første avsnittet, slik at det avrundes med « … til rette for etablering og videreføring av
virksomheter som har vekst- og internasjonale ambisjoner. En viktig utfordring i så måte
er å koble større, sterke og konkurransedyktige bedrifter med mindre nisjeselskaper. De
store bedriftenes innovasjonsevne påvirker de små og mellomstore bedriftene gjennom
samarbeids-, kunde og leverandør forhold og er derfor avgjørende for næringslivets

samlede innovasjonsevne. De mindre bedriftene kan ofte tilføre en større fleksibilitet og
tilpasningsevne de større bedriftene ikke har og er således dyktigere til å innovere og
kommersialisere resultater. Noe de store bedriftene er helt avhengig av.»

70/15 Akershus eldreråds årsmelding for 2014 - med sluttrapport for valgperioden 2011 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalget sinnstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fylkestinget tar eldrerådets årsmelding for 2014 til orientering.

71/15 Feriefullmakt sommer 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fylkesordføreren gis fullmakt i perioden 15. juni til 31. august 2015 til å treffe vedtak etter
saksforberedelse fra fylkesrådmannen i saker som ikke er av prinsipiell betydning og som
ikke kan avvente ordinær behandling i fylkestinget, fylkesutvalget eller hovedutvalgene.
2. Saker som er behandlet av fylkesordføreren i kraft av sommerfullmakten, legges frem for
fylkestinget til orientering i første møte etter sommerferien.

72/15 Akershus KollektivTerminaler FKF - Valg av styremedlemmer og godtgjøring til
styret 2015
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Til styret i Akershus KollektivTerminaler FKF velges:
Per E. Syvertsen, Kristin Slyngstad og Erlend Helle.
Per E. Syvertsen og Kristin Slyngstad velges for to år, og Erlend Helle velges for ett år.
2. Som styrets leder og nestleder velges hhv. Per E. Syvertsen og Erlend Helle.
3. Godtgjøring til styrets medlemmer fastsettes til:
Styrets leder: kr. 70.000 pr. år.
Styremedlem: kr. 35.000 pr. år.
Varamedlem: kr. 4.000 pr. møte.
4. Valgkomitéen i Vaterland Bussterminal AS anmodes om å finne ny styrekandidat til
erstatning for Erlend Helle, slik at generalforsamlingen evt. ekstraordinær
generalforsamling kan velge nytt styremedlem.

Interpellasjoner
6/15 Interpellasjon fra repr. Vibeke Limi (FrP) farlig skolevei i Ullensaker kommune
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Statens vegvesen har i rapporten trygging av skoleveger fra 2014 gjort et omfattende arbeid med
å vurdere behovet for tiltak langs fylkesvegnettet i Akershus. I rapporten er 78 lenker tilsvarende 90 km - vurdert som de aller farligste skolevegstrekningene. Vurderingene er basert
på faglige kriterier, og rapporten er utarbeidet i samarbeid med kommunene. Et grovt
kostnadsoverslag viser at det vil koste ca. 2,3 mrd. kroner (+/- 40 prosent) å trygge de 78
lenkene. Dette betyr at ca. 4 årsbudsjett til lokale vegtiltak må til for å trygge de aller farligste
og viktigste strekningen.
I arbeidet med skolevegrapporten ble alternative gangveger til skolene kartlagt, slik at det ble
mulig å vurdere hvor det er aller viktigst å få på plass et tryggere tilbud.
Skolebarna som bor i Gislestubben kan bruke de kommunale vegene Gislestubben og
Bakkevegen og en bakenforliggende gang-/sykkelveg på østsiden av fv. 454 Trondheimsvegen
som skoleveg. Denne gang-/sykkelvegen har en sikker kryssing under fv. 454 via eksisterende
undergang ved Skolevegen (nord)/ Bakkevegen.
Det er også mulig å krysse fv. 454 i plan over merket fotgjengerovergang ved vegen Bakke
søndre, og videre til skolen via Skolevegen som er en kommunal veg på vestsiden av fv. 454.
Det er vanskelig å anslå hvor mye en ny gangkulvert med tilhørende gang-/sykkelveg vil koste,
siden det ikke er gjort detaljerte vurderingen av terreng, grunnforhold og behov for grunnerverv.
Ut ifra erfaringsdata anslår Statens vegvesen at en eventuell ny undergang under fv. 454
Trondheimsveien ved Gislestubben, samt tilknytning til gang- og sykkelveg vil koste mellom 15
og 45 mill. kr.
Statens vegvesen kan ut fra skoleveghensyn og andre prioriteringshensyn ikke anbefale at
fylkeskommunen prioriterer en ny kryssing under fv. 454 Trondheimsvegen i Ullensaker nær
Gislestubben, siden det finnes trygge kryssingsmuligheter mellom Gislestubben og skolen.

7/15 Interpellasjon fra repr. Gunnar Melgaard (H) vedr. parkeringssituasjonen ved nye
Jessheim videregående skole
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Fylkesutvalget har i uttalelser til en rekke plansaker de senere årene lagt til grunn at begrensning
i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport fremfor bilbruk. Dette gjelder særlig arbeids- og kundeintensive virksomheter,
som genererer mye persontransport.

Det etterlyses en gjennomgang av parkeringsnormene fylkeskommunen opererer med. I tråd
med retningslinje R15 om samordnet parkeringspolitikk i forslaget til regional plan for areal og
transport, vil fylkeskommunen snart utlyse et oppdrag om å utarbeide et regionalt grunnlag for
parkeringspolitikk. Det regionale kunnskapsgrunnlaget skal konkretisere føringene i den
regionale planen og gjøre det enklere for kommunene å utarbeide en treffsikker
parkeringspolitikk og å samordne seg på tvers av kommunegrenser. Utredningen skal også
kunne brukes av fylkeskommunen og andre regionale og statlige planmyndigheter i deres
plandialog med kommunene, slik at kommunene behandles likt og godt begrunnet.
Ullensaker kommune har pekt ut Jessheim til sykkelby. Tilrettelegging for gående, syklende og
kollektivtrafikk er viktige grep for å begrense veksten i den bilbaserte trafikken i Jessheimområdet. Parkeringsnormene i reguleringsplanen for Jessheim videregående er i tråd med
parkeringsnormene i kommunedelplanen Byplan for Jessheim, vedtatt 16. juni 2014.
Da reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn, fremmet Fylkesmannen i Oslo og Akershus
innsigelse til den foreslåtte parkeringsnormen på 0,7 plasser per ansatt. Fylkesutvalget ba også
om at parkeringsbestemmelsene ble strammet inn, og viste til Gardermoen næringspark II B og
C, der parkeringsnormen er på 1 p-plass per 75 m2 BRA kontor, tjeneste service, kompetanse,
noe som tilsvarer ca. 0,3 p-plass per ansatt.
Ullensaker kommune har deretter som ansvarlig planmyndighet vedtatt en parkeringsnorm for
Jessheim videregående skole på 0,3 bilplasser pr årsverk ved skolen, som utgjør 64
parkeringsplasser. I tilknytning til idrettshallen kan det etableres 0,2 parkeringsplasser for biler
pr. besøkende, dvs. 46 plasser. Det er lagt inn i reguleringsbestemmelsene at parkeringsplassene
ved idrettshallen skal være avstengt i skoletiden. Etter skoletid skal alle de 110
parkeringsplassene på området være tilgjengelige.
Byggingen av den nye videregående skolen er godt i gang. Innenfor inngått kontrakt kan ikke
markparkeringen økes utover de 110 plassene som er vist på situasjonsplanen. En eventuell
endring vil få økonomiske konsekvenser.
Den enkleste måten å øke parkeringskapasiteten for skole på dagtid ville være å åpne opp for at
skolen kan bruke de 46 parkeringsplassene ved idrettshallen. Videre er det satt av et område i
syd på tomten, vist som «område for mulig fremtidig utvidelse». Dersom parkeringsnormen
endres, kan det også være en mulighet å etablere noen parkeringsplasser ved innkjøringen fra
sør.
Begge disse mulige utvidelsene av parkeringskapasiteten krever imidlertid at fylkeskommunen
foreslår for Ullensaker kommune at kommunen vedtar en endring i reguleringsbestemmelsene
eller gir dispensasjon fra kravet om at parkeringsplassene ved idrettshallen skal være avstengt i
skoletiden.
Vi bygger nå en stor fremtidsrettet videregående skole på Jessheim. Jeg er opptatt at vi klarer å
balansere ulike hensyn på en god måte. Jeg har derfor bedt administrasjonen om å legge frem en
sak til behandling høsten 2015, hvor parkeringssituasjonen ved Jessheim videregående skole
behandles, og hvor det blir mulig å vurdere hensynene som taler for og i mot en økt
parkeringskapasitet ved skolen.

8/15 Interpellasjon fra repr. solveig Schytz (V) om tiltak for å få ned reisetiden på
Spikkestadbanen
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Jeg takker for spørsmålet fra representant Solveig Schytz (V) om å få ned reisetiden på
Spikkestadbanen. Spørsmålet viser til en tilbakevendende problemstilling knyttet til
ruteendringen som ble gjennomført i 2012. Jeg har forståelse for at forlenget reisetid er en
ulempe for pendlere i Asker og i Røyken. Ruteomleggingen i 2012 medførte økt frekvens med
halvtimers avganger på Spikkestadbanen. Samtidig økte reisetiden mellom stoppestedene
utenfor Asker og Oslo sentrum. Toget stopper i dag på alle stasjoner mellom Asker stasjon og
Lysaker, noe som medfører om lag 10 minutter økt reisetid. Ifølge NSB må Asker stasjon
bygges om for å tillate toget fra Spikkestad å benytte Askerbanen, noe som vil redusere
reisetiden. Det er i dag mulig å bytte tog ved Asker stasjon for å redusere reisetiden noe.
Fylkestinget vedtok den 18. mai 2015, i sin uttalelse til revidert Østlandspakke (PS37/15) at det
må igangsettes en KVU for å utrede hvordan tog til/fra Spikkestadlinjen skal kunne benytte
Askerbanen. Det er samferdselsdepartementet som må iverksette en eventuell KVU, og det er en
ambisjon at innspillet skal inkluderes i neste Nasjonal transportplan 2018-2027. Revidert
Østlandspakke ble sluttbehandlet i kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet 5.juni 2015, og
innspillet fra Akershus fylkeskommune ble ikke tatt med i denne omgang.
I etterkant av Østlandssamarbeidets behandling synes det naturlig at Akershus fylkeskommune
tar initiativ overfor Buskerud fylkeskommune og Asker kommune, for å drøfte hvordan man
videre kan ta en pådriverrolle for at en KVU for Spikkestadbanen igangsettes. I den
sammenheng bør det også drøftes om det kan være behov for eventuelle avgrensende
utredninger for å synliggjøre behovet for en KVU. Videre bør det vurderes om
fylkeskommunens innspill til NTP 2018-2027, som også omfattet andre forhold enn
Spikkestadbanen, bør fremmes til NTP-prosessen utover Østlandssamarbeidets felles innspill.
Jeg vil be fylkesrådmannen om å følge dette opp.

9/15 Interpellasjon fra repr. Morten Vollset (Sp) om urbant landbruk
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har siden 2013 vært en pådriver for utviklingen av ideen om
urbant landbruk. I 2014 utarbeidet Fylkesmannen rapporten; Urbant landbruk; bærekraftig,
synlig og verdsatt. Den synliggjør hvordan urbant landbruk har betydning for byens befolkning,
og for landbrukets omdømme generelt. Rapporten inneholder også en anbefaling for fremtidig
satsing på urbant landbruk. Et hovedmål er å tilrettelegge for et aktivt og bærekraftig urbant
landbruk i hovedstadsregionen, som et middel for å understøtte det profesjonelle landbruket,
direkte og indirekte.
Fylkesmannens hovedfokus har vært rettet mot storbyen Oslo, og Akershus fylkeskommune har
ikke medvirket.

Akershus fylkeskommunes rolle i generelt forhold til temaet landbruk er knyttet til partnerskapet
for landbruksbasert næringsutvikling mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon
Norge.
Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet, og har ansvar for å
følge opp nasjonale vedtak, mål og retningslinjer innenfor landbruks- og matpolitikken.
Fylkesmannens landbruksavdeling forvalter tilskuddsordninger rettet mot næringsutvikling og
innovasjon. Innovasjon Norge har ansvaret for forvaltningen av en rekke bedriftsrettede
investerings- og tilskuddssordninger i landbruket. Innovasjon Norge tilbyr landbruket et bredt
sett med tjenester og programmer.
Fylkeskommunen er regional utviklingsaktør på landbruks- og matområdet, og ivaretar
oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket, klima- og samfunnsplanlegging. Gjennom
forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene et utvidet ansvar for rekruttering, likestilling og
kompetanseheving på landbruks- og matområdet, og medfølgende tilskuddsmidler.
Det er stort press på landbruksarealene i Akershus, og det er grunnleggende dilemmaer knyttet
til avveiningen mellom vekst og vern rundt kollektivknutepunkter og tettstedene i fylket vårt.
Temaet er sentralt i areal- og transportplanen for Oslo og Akershus som vi snart skal behandle.
Her spiller fylkeskommunen en viktig rolle.
Det er kommunene som er arealmyndighet og som skal forvalte arealene i tråd med nasjonale og
regionalpolitiske føringer. I vår løpende dialog med kommunene, både gjennom saksbehandling
av kommuneplaner og i regionrådene, har ikke temaet urbant landbruk vært i fokus fra
kommunenes side. Akershus fylkeskommune besitter heller ingen kompetanse pr. i dag til å ta
en aktiv pådriverrolle i forhold til dette temaet.
På bakgrunn av dette, og fordi Fylkesmannen ivaretar oppgaven, anser jeg at det ikke er
nødvendig at fylkeskommunen spesifikt skal prioritere å utforme en politikk som stimulerer til
økt utbredelse av andelslandbruk.
Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) ba om å få en sak om andelslandbruk, parsell- og
kolonihager for Akershus
Votering:
Vollsets forslag ble vedtatt med 39 mot 4 stemmer (FrP).
Vedtak:
Hovedutvalg for plan, næring og miljø får sak om andelslandbruk, parsell- og kolonihager for
Akershus.

Spørsmål
9/15 Spørsmål fra repr. Lars Salvesen (KrF) og Gunnar Melgaard (H) om
fartsreduserende tiltak på fv. 170 Kompveien
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Jeg viser til spørsmål fra representantene Lars Salvesen og Gunnar Melgaard angående mulige
fartsreduserende tiltak på fylkesvei 170 Kompveien.
Som påpekt i spørsmålet, så er fylkesvei 170 fra Kringen i Fet kommune til Mork i Sørum
kommune en av de absolutt verste ulykkesstrekningene på fylkesvegene i Akershus. I perioden
2000 til 2014 ble 73 personer skadet, hvorav 11 drept og 11 alvorlig skadet.
I den situasjonen som har oppstått ved at Samferdselsdepartementet ikke har gitt tillatelse til å
etablere streknings-ATK – dvs. automatisk streknings-trafikkontroll - slik som vi ba om i fjor
høst - mener jeg etablering av punkt-ATK er det beste alternative strakstiltak for å kunne få ned
hastigheten og ulykkestallene på Kompveien.
Det er samme kriterier som ligger til grunn for å vurdere punkt-ATK som streknings-ATK.
Kriteriene for å etablere punkt-ATK på Kompveien er oppfylt.
Med bakgrunn i dette vil jeg umiddelbart ta initiativ til at Statens vegvesen jobber videre med å
etablere punkt-ATK i begge retninger på Kompveien. Punkt-ATK skal etableres som en
midlertidig løsning, der det anlegges to dobbelpunkter med punktmåling, som eventuelt senere
kan omgjøres til strekningsmåling. Det er streknings-ATK som gir best effekt for
trafikksikkerheten, og det vil være ønskelig at det er mulig å omgjøre dette uten videre kostnad
hvis Samferdselsdepartementet åpner for å benytte dette tiltaket for å bedre trafikksikkerheten.
10/15 Spørsmål fra repr. Morten Vollset (Sp) om trygg kryssing fylkesvei 169
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Jeg viser til spørsmål fra representanten Morten Vollset angående sikring av krysningspunkt på
fylkesvei 169 ved Stensrud-feltet.
Ved krysningspunktet er fartsgrensen 50 km/t og det er etablert et tilrettelagt krysningspunkt.
Dette betyr at følgende tiltak er etablert for at krysningen skal skje så trafikksikkert som mulig:
 Nedsenket kantstein
 Forsterket belysning (intensivbelysning)
 Etablert tilfredsstillende siktforhold
 Etablert trygg plass for å vente til det er klart for å krysse
Ovenstående punkter er de samme krav som skal ivaretas ved krysningspunkt hvor det etableres
gangfelt. I tillegg er det ved krysningspunktet skiltet med fareskilt 144 Syklende.

Gangfeltkriteriene sier at det ikke bør anlegges oppmerket gangfelt dersom det er mindre enn 20
fotgjengere som krysser i den mest trafikkerte timen. Dette for å sikre respekten for gangfeltene.
Respekten for gangfelt med få kryssende fotgjengere er erfaringsmessig dårlig. Ulykkesanalyser
viser at feil bruk av gangfelt i enkelte tilfeller kan virke mot sin hensikt og gi de gående en falsk
trygghet. Det skjer urovekkende mange ulykker i forbindelse med fotgjengeres kryssing av veg i
gangfelt. Det skyldes selvfølgelig at det er her fotgjengerne krysser vegen, men også at mange
kjørende ikke respekterer skilting og oppmerking, og ikke overholder vikeplikten for de gående.
Det at mange fotgjengere ikke orienterer seg i trafikksituasjonen, men bare går ut i gangfeltet i
kraft av sine rettigheter ytterligere øker risikoen. Farlige situasjoner oppstår når
uoppmerksomme bilister møter fotgjengere som føler seg trygge, og som forventer at bilene
stopper.
Ved krysningspunkt som ikke oppfyller kriteriene for å etablere oppmerket gangfelt anlegges
derfor såkalte «tilrettelagte krysningspunkt», slik som er tilfelle på rv22 og fv169 i Fet.
Kriteriene for å etablere oppmerket gangfelt i disse punktene er pr. i dag ikke oppfylt.
Hvert år har alle barneskolene i Akershus gjennom ordningen «Gå til skolen – tryggere
skoleveg» mulighet for å søke om økonomiske midler for blant annet etablering av
trafikkvaktordninger. Det er Akershus fylkeskommune som finansierer ordningen. Det er blant
annet nettopp ved krysningspunkt som på fv169 og rv22 at det ved skolestart og skoleslutt vil
være aktuelt med en slik trafikkvaktordning. Statens vegvesen har derfor foreslått at Fet
kommune/Dalen skole samarbeider med foreldre/FAU om en slik ordning ved disse
krysningspunktene.
Ved krysningspunktet på fv169 er som nevnt fartsgrensen 50 km/t. Vegkryss og bussholdeplass
akkurat ved krysningspunktet gjør det ikke teknisk mulig å etablere hump i dette punktet.
Jeg vil likevel ta kontakt med både Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å få en ny
vurdering av denne saken.

11/15 Spørsmål fra repr. Solveig Schytz (V) om G4-dekning langs busstrasèene i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Representanten Schytz spør om hvordan Ruter videre vil følge opp at det blir 4G-dekning også
langs bussrutene i Akershus.
Jeg vil her henvise til mitt svar til representanten Yrvin i fylkestinget i februar i fjor, hvor jeg
bekreftet at Ruter følger opp mobiloperatørene, slik at kollektivtrafikantenes behov synliggjøres
og tillegges den vekt det bør.
Ruters mål og ønske er at kunder skal ha god mobildekning på hele reisen, slik at nettilgang skal
være mulig uten dekningsbrudd underveis. Med app for mobilbillett og reiseplanlegger, er det
også viktig med god dekning for å kunne sjekke reiseruten i forkant og på reisen, eventuelle
avvik underveis og annen reiseinformasjon.

Ruter har informert meg om at de har gjennomført en rekke møter, og er i kontinuerlig dialog
med mobiloperatørene. Det er viktig å skape forståelse hos nettoperatørene for behovet for
utbyggingen av 4-G av nettet langs trasèene for kollektivtransporten. De kollektivreisende er
også telekunder. En videre vekst av antall kollektivreisende bidrar dermed også til økt
datatrafikk for teleoperatørene, hvilket må kunne betegnes som en vinn-vinn-situasjon.
Jeg registrer Ruters initiativ, og har tro på at et kollektivtilbud som dekker de reisendes behov
også for 4-G-dekning vil kunne gi flere, og mer fornøyde passasjerer.

12/15 Spørsmål fra repr. Solveig Schytz (V) om bussens framkommelighet på E18 fra Oslo
og vestover
Saksprotokoll i Fylkesting - 15.06.2015
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte spørsmålet som følger:
Spørsmålet om å gjøre om det høyre feltet i vestgående retning på E18 i Bærum til kollektivfelt
har vært vurdert flere ganger de senere årene. Dette vil være relativt enkelt å gjennomføre rent
teknisk, da det kun er behov for endret oppmerking og skilting. Statens vegvesen har foretatt
flere trafikksimuleringer/modellberegninger av konsekvensene for trafikkavviklingen med et
slikt tiltak, og resultatene fra disse har vist at det vil bli betydelig køoppstuving innover mot
Oslo i ettermiddagsrushet, både gjennom Granfosstunnelen/Ring 3 og E18. Dette fordi den
totale kjøretøykapasiteten vest for Lysaker vil reduseres ganske betydelig i forhold til
kapasiteten på Oslo-siden, noe som igjen vil medføre at det vil dannes en «propp» på Lysaker.
Da det ikke er sammenhengende kollektivfelt på E18 fra bussterminalen og vestover i Oslo, vil
bussene fra Oslo sentrum måtte stå i samme kø som bilene på deler av strekningen, noe som
innebærer «flaskehalser» og forsinkelser også for bussene.
Oppsummert viser beregninger at med et kollektivfelt på E18 i Bærum vil bussene i
gjennomsnitt tape minst like mye tid på strekningen fra Oslo sentrum og ut til Lysaker som de
vinner på strekningen Lysaker – Sandvika. Da de aller fleste busspassasjerene stiger på i Oslo
frykter vi at reisetiden totalt sett vil forverres også for busspassasjerene. Dette er hovedårsaken
til at Statens vegvesen hittil ikke har anbefalt dette tiltaket. Det vil også kunne oppstå lange køer
gjennom Granfosstunnelen og Ring 3, men her går det få busser, så konsekvensene for
busspassasjerene vil bil mindre på denne strekningen, totalt sett.
Et annet viktig moment er at med lengre køer på E18 i Oslo vil vi anta at flere bilister vil velge
andre veger vestover fra Oslo sentrum; det vil i praksis si Bærumsveien og Griniveien, noe som
vil bety større miljø- og trafikksikkerhetsutfordringer på disse vegene. Dette er veger som i
praksis ikke kan stenges med rushtidsbom, som for eksempel Sandviksveien i østgående retning
i Bærum.
Det er imidlertid riktig som representanten Schytz skriver at trafikkmønsteret i Oslo vest og
Bærum kan endre seg nå som tunnelrehabiliteringen har startet på Ring 3, og vegkapasiteten
reduseres. Det vi har sett de siste dagene er interessant i så måte, selv om det er for tidlig å
konkludere med at tilpasningene som har skjedd fra trafikantenes side faktisk vil bli slik også
over en noe lengre tidsperiode.

I og med at trafikken på ring 3 vil «strupes» ytterligere når også Granfosstunnelen skal
rehabiliteres fra og med høsten 2015 og to år fremover, vil Statens vegvesen gjennomgå
modellberegningene på nytt, og selvsagt med trafikktall som samsvarer med denne situasjonen.
Dersom resultatet viser at et eventuelt kollektivfelt på E18 vil gi busspassasjerer kortere
gjennomsnittlig reisetid, vil det vurderes å etablere dette i den perioden tunnelrehabiliteringen
foregår. Analysearbeidet vil bli satt i gang med det aller første, og Statens vegvesen vil komme
tilbake med mer informasjon om dette, så snart arbeidet er sluttført, og en anbefaling
foreligger.
Fylkeskommunen vil følge aktivt med på utviklingen i denne saken, for å bidra til at behovene
til våre innbyggere blir best mulig ivaretatt.

