Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesting 21.11.2016

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaards gate 4, Oslo
Fylkestingssalen
21.11.2016
10:00 – 11:20
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen (fra kl. 10:10) Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Trine-Lise Østlund Blime
Medlem
Øyvind Rideng
Medlem
Tone Blixøen Yrvum
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Kirsti Birkeland
Medlem
Kirsti Kierulf
Medlem
Hallstein Flesland
Medlem
Gunnar Helge Wiik
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Terje Granerud
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Jens-Petter Hagen
Medlem
Kari Aalerud
Medlem
Jan Johan Sandal
Medlem
Elin Maria L'Estrange
Medlem
Helge Gundersen
Medlem
Johannes Dalen Giske
Medlem
Fatima Valdes Haugstveit
Medlem
Jørn Fraurud
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem
Finn Terje Tønnessen
Medlem
Ida Ohme Pedersen
Medlem
Lone Kjølsrud
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Kristin Antun
Medlem
Nikki Schei
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Eirik Trygve Bøe
Medlem
Tord Hustveit
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
H
KrF
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
FrP
FrP
FrP
FrP
FrP
MDG
MDG
MDG
V
V
V
SP
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Amit Ighani
Ketil Nordengen
Synnøve Kongsrud
Inger-Marit Øymo
Ole-Erik Yrvin
Ina Rangønes Libak
Tone Merete Hansen
Vilde Lofthus Rooth
Hege Andresen
Eline Oserud

Representerer
H
H
Ap
Ap
Sp
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Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ketil Nordengen
Medlem
Inger-Marit Øymo
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Vilde Lofthus Rooth
Medlem
Eline Stokstad Oserud
Medlem

Representerer
H
H
Ap
Ap
Sp

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

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 24. oktober ble godkjent.

Solveig Schytz (V) ble enstemmig valgt som settevaraordfører etter kommunelovens § 32.4
i Lars Salvesens fravær.
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

103/16

Utvidelse av NAV i skole. Utsatt sak 99/16 - TRUKKET

104/16

Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

105/16

Evaluering av Fylkeskommunens deltagelse i NDLA - Nasjonal digital
læringsarena

106/16

Nasjonal digital læringsarena - NDLA - Årsmelding 2015

107/16

Forslag til forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass
for Akershus fylkeskommune

108/16

Gratis kollektivtransport og økt kapasitetsbehov ved beredskapstakster på dager
med fare for høy luftforurensing.

109/16

Status for energisparekontrakter i utvalgte skolebygg

110/16

Status og utfordringer i tannhelsetjenesten 2016

111/16

Ny tannklinikk Øvre Romerike

112/16

Viken filmsenter AS - innlemmelse av Oslo kommune på eiersiden

113/16

Handlingsplan for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Perioden
2015 - 2019

114/16

KU-sak 25/2016 - forvaltningsrevisjon - Ivaretakelse av Akershus
fylkesommunens miljøansvar
Interpellasjoner

15/16

Interpellasjon fra representanten Solveig Schytz (V) om parkeringspolitikk i
Akershus fylkeskommune
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Saker til behandling
103/16 Utvidelse av NAV i skole. Utsatt sak 99/16
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesrådmannen trakk saken 15. november.

104/16 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

105/16 Evaluering av Fylkeskommunens deltagelse i NDLA - Nasjonal digital læringsarena
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
1. Akershus fylkeskommune fortsetter sin deltakelse i Nasjonal Digital Læringsarena – NDLA
- med et bidrag på 426 kr per elev per år.
2. En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2017.
3. Fylkesrådmannen skal arbeide systematisk ut mot skolene for å øke kjennskapen til og
bruken av læremidlene fra NDLA.

Utvalgets behandling:
Representanten Arne-Rune Gjelsvik (FrP) gjenopptok sitt alternative forslag:
Akershus fylkeskommune melder seg ut av NDLA.

Votering:
Ved alternativ votering mellom Gjelsviks forslag og hovedutvalgets innstilling, ble innstillingen
vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).

Vedtak:
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1. Akershus fylkeskommune fortsetter sin deltakelse i Nasjonal Digital Læringsarena – NDLA med et bidrag på 426 kr per elev per år.
2. En ny evaluering av fylkeskommunens deltakelse i NDLA legges fram høsten 2017.
3. Fylkesrådmannen skal arbeide systematisk ut mot skolene for å øke kjennskapen til og
bruken av læremidlene fra NDLA.

106/16 Nasjonal digital læringsarena - NDLA - Årsmelding 2015
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
NDLAs årsmelding for 2015 tas til orientering.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
NDLAs årsmelding for 2015 tas til orientering.

107/16 Forslag til forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass
for Akershus fylkeskommune
Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling:
Fylkestinget vedtar lokal forskrift for inntak til videregående skoler og formidling til læreplass
for Akershus fylkeskommune
Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkestinget vedtar lokal forskrift for inntak til videregående skoler og formidling til læreplass
for Akershus fylkeskommune
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108/16 Gratis kollektivtransport og økt kapasitetsbehov ved beredskapstakster på dager
med fare for høy luftforurensing.
Hovedutvalg for samferdsels innstilling:
1. Fylkestinget tar til orientering Ruters vurderinger av hvordan økt kapasitetsbehov i
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan dekkes på dager der beredskapstakstene gjelder,
og hvordan man kan få til en ordning med gratis kollektivtrafikk disse dagene.
2. På dager med midlertidige tidsdifferensierte bomtakster skal reisende slippe å betale for
billett til enkeltreiser. Det forutsettes at ordningen i sin helhet finansieres med merinntekter
fra beredskapstakstene.

Utvalgets behandling:
Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Akershus fylkeskommune understreker viktigheten av at Oslo kommune iverksetter vedtak om
beredskapstakster på dager med høy luftforurensning.
Akershus fylkeskommune ber om en evaluering av hvordan ordningen med beredskapstakster
har fungert våren 2017.

Votering:
1. Hovedutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
2. Hovedutvalgets innstilling punkt 2 ble vedtatt med 24 mot 19 stemmer (Ap + FrP).
3. Brennas forslag, 1. avsnitt ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP).
4. Brennas forslag for øvrig ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget tar til orientering Ruters vurderinger av hvordan økt kapasitetsbehov i
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan dekkes på dager der beredskapstakstene
gjelder, og hvordan man kan få til en ordning med gratis kollektivtrafikk disse dagene.
2. På dager med midlertidige tidsdifferensierte bomtakster skal reisende slippe å betale for
billett til enkeltreiser. Det forutsettes at ordningen i sin helhet finansieres med
merinntekter fra beredskapstakstene.
3. Akershus fylkeskommune understreker viktigheten av at Oslo kommune iverksetter
vedtak om beredskapstakster på dager med høy luftforurensning.
Akershus fylkeskommune ber om en evaluering av hvordan ordningen med
beredskapstakster har fungert våren 2017.

109/16 Status for energisparekontrakter i utvalgte skolebygg
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
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EPC-kontrakter kan være en god gjennomføringsmetode for å oppnå energibesparelser. Når
fylkeskommunen har tilegnet seg mer erfaring med bakgrunn i inngåtte kontrakter for Nes og
Hvam videregående skoler vurderes videre bruk og omfang av EPC-kontrakter.

Utvalgets behandling:
Representanten Eirik Trygve Bøe (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
EPC-kontrakter er en god gjennomføringsmetode for å oppnå energibesparelser og bør vurderes
som metode for energibesparelse i hele fylkeskommunens bygningsmasse.

Votering:
Ved alternativ votering mellom Bøes forslag og hovedutvalgets innstilling, ble innstillingen
vedtatt med 22 mot 21 stemmer (H, MDG, V + KrF).

Vedtak:
EPC-kontrakter kan være en god gjennomføringsmetode for å oppnå energibesparelser. Når
fylkeskommunen har tilegnet seg mer erfaring med bakgrunn i inngåtte kontrakter for Nes og
Hvam videregående skoler vurderes videre bruk og omfang av EPC-kontrakter.

110/16 Status og utfordringer i tannhelsetjenesten 2016
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling:
Saken tas til orientering.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

111/16 Ny tannklinikk Øvre Romerike
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse innstilling:
Saken utsettes og ses i sammenheng med behandling av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20.
Utvalgets behandling:
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Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes og ses i sammenheng med behandling av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20.

112/16 Viken filmsenter AS - innlemmelse av Oslo kommune på eiersiden
Fylkesutvalgets innstilling:
1. Med bakgrunn i den økte bevilgningen til Viken Filmsenter AS i statsbudsjettet for 2017
stiller Akershus fylkeskommune seg positiv til en innlemmelse av Oslo kommune som
medeier i Viken filmsenter AS.
2. Vedlagte forslag til endringer i vedtekter for Viken filmsenter AS godkjennes.
3. Vedlagte forslag til endringer i aksjonæravtalen for Viken filmsenter AS godkjennes.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Med bakgrunn i den økte bevilgningen til Viken Filmsenter AS i statsbudsjettet for 2017
stiller Akershus fylkeskommune seg positiv til en innlemmelse av Oslo kommune som
medeier i Viken filmsenter AS.
2. Vedlagte forslag til endringer i vedtekter for Viken filmsenter AS godkjennes.
3. Vedlagte forslag til endringer i aksjonæravtalen for Viken filmsenter AS godkjennes.

113/16 Handlingsplan for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Perioden
2015 - 2019
Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget har merket seg rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes målsettinger og tar
handlingsplanen for perioden 2015-2019 til orientering.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Fylkestinget har merket seg rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes målsettinger og tar
handlingsplanen for perioden 2015-2019 til orientering.
114/16 KU-sak 25/2016 - forvaltningsrevisjon - Ivaretakelse av Akershus fylkesommunens
miljøansvar
Kontrollutvalgets innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapport 5/2016 oversendes med slik innstilling til vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for at det skjer en tettere oppfølging og rapportering
av i hvilken grad mål og tiltak, i den framtidige regionale planen for klima og energi i
Akershus, blir oppfylt.
2. Fylkestinget oppfordrer rådmannen til å bruke rapporten som erfaringsgrunnlag i forbindelse
med den videre planleggingen innenfor regional utvikling generelt, og for utarbeidelse av ny
regional plan for klima og energi spesielt.

Utvalgets behandling:

Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for at det skjer en tettere oppfølging og
rapportering av i hvilken grad mål og tiltak, i den framtidige regionale planen for klima og
energi i Akershus, blir oppfylt.
2. Fylkestinget oppfordrer rådmannen til å bruke rapporten som erfaringsgrunnlag i
forbindelse med den videre planleggingen innenfor regional utvikling generelt, og for
utarbeidelse av ny regional plan for klima og energi spesielt.
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Interpellasjoner
15/16 Interpellasjon fra representanten Solveig Schytz (V) om parkeringspolitikk i
Akershus fylkeskommune
Utvalgets behandling:
Fylkesordfører Anette Solli (H) besvarte interpellasjonen som følger:
Representanten Solveig Schytz forslår i en interpellasjon i oktober 2016 at fylkesrådmannen bes
om å legge fram en sak om en helhetlig parkeringspolitikk for de videregående skolene i
Akershus og for sentraladministrasjonen. Saken foreslås å omfatte en vurdering av antall
parkeringsplasser, parkeringsavgift, sykkelparkering og håndtering av nullutslippsbiler.
Bakgrunnen for dette initiativet er at parkeringspolitikk er et effektivt virkemiddel for å
begrense bilbruk, og at Stortinget har bestemt at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk,
sykkel og gange.
Akershus fylkeskommune har i dag ingen generell politikk for å håndtere parkering for egne
ansatte. Fylkeskommunen har tilpasset seg gjeldende normer for bygging av parkeringsplasser
ved bygging av nye skolebygg, og ved bygging av Galleriet ble det bygget mange flere
parkeringsplasser enn det som tillates i Oslo sentrum i dag. Fylkesrådmannen har imidlertid satt
i gang et arbeid for å innføre en moderat brukerbetaling for egne ansatte i Galleriet og øke
antallet sykkelparkeringsplasser, samt å kjøpe inn el-biler og el-sykler som kan brukes i
tjenesteoppdrag i stedet for å ta med egen bil inn til Oslo.
Som representanten Schytz selv påpeker, er det store forskjeller i kollektivtilgjengelighet
mellom ulike videregående skoler i Akershus, og en politikk vil måtte ta hensyn til dette. Like
fullt er det slik at en stor andel av reisene til og fra arbeid i dag foregår med bil, også til sentrale
områder. Fylkeskommunen har muligheten til, på samme måte som andre arbeidsgivere, å
påvirke bilbruken i en ønsket retning ved å gjøre det litt mindre fordelaktig å bruke bil, og ved å
legge bedre til rette for sykkel.
Et annet moment som taler for en samlet gjennomgang, er at tomtekostnadene er høye i sentrale
områder hvor det er mest aktuelt å øke kapasiteten på de videregående skolene framover. Nye
kontorbygg o.l. i byene i Akershus må belage seg på et begrenset parkeringstilbud som normalt
må bygges under bakken. Dette betyr årlige kostnader per parkeringsplass i størrelsesorden
30 000 kr.
Fylkeskommunen har således både en miljøpolitisk og økonomisk interesse i saken. Jeg vil
derfor be fylkesrådmannen om å utarbeide en sak om en helhetlig parkeringspolitikk for
fylkeskommunens egen virksomhet i løpet av våren 2017.

Siden fylkesordfører i sitt svar lovet sak om helhetlig parkeringspolitikk, frafalt interpellanten
sitt forslag til vedtak.
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