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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KRF
H
H
FRP
SP
AP
AP
AP
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Eirik Trygve Bøe
Solveig Schytz
Trine Lise Østlund Blime
Lise Hagen Rebbestad

Representerer
V
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Schytz
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem

Representerer
V
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tron Bamrud
Fylkesrådmann
Knut Sletta
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
John Arve Eide
Fylkesdirektør, videregående opplæring
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Thomas Tvedt
Fylkesdirektør, samferdsel
Kristin Felde
Fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Marianne Brynildsen
Kommunikasjonsdirektør
Kristin Ødegaard
HR-sjef
Geir Atle Mjeldheim
Fylkesadvokat
Knut Thiblin
Økonomisjef
Jan Ivar Bøe
Pressesjef
Ole Kjendlie
Enhetsleder, utvalgssekretariatet
Trude Remme
Utvalgssekretær
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Hurdal kommune - Kommuneplan 2017-2030 - forslag til planprogram og varsel
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136/16
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Nannestad kommune - klage på vedtak om dispensasjon for vesentlig
terrenginngrep
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149/16

Rapport om Grunnlag for en helhetlig parkeringspolitikk i Akershus

150/16
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Oppfølging av vedtak i fylkesutvalgets sak 28/16 om KS seriøsitetskrav og om
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154/16

Valg av skjønnsmedlemmer fra Akershus for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2020

155/16

Studietur for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
INNSTILLINGSSAKER TIL FYLKESTINGET

156/16

Høring - Nye oppgaver til større kommuner

157/16

Ny kulturplan for Akershus - endelig planutkast
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158/16

Tidsbegrenset fritakssøknad fra fylkeskommunale verv fra Vilde Lofthus Rooth
(AP)

159/16

Akershus eldreråds handlingsprogram for fylkestingsperioden 2015-2019

160/16

Sak unntatt offentlighet
ORIENTERINGSNOTATER
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Evaluering av forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler orientering om status
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Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020
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Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus - orientering om
status

5/16

Oslo Arkitekturtriennale - konferanse 12.oktober

Innkallingen ble godkjent. Protokollen fra 22.08.16 ble godkjent.
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Politiske saker
135/16 Hurdal kommune - Kommuneplan 2017-2030 - forslag til
planprogram og varsel om oppstart
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Hurdal kommune har utarbeidet et godt forslag til planprogram og
støtter kommunens planlagte tilrettelegging for knutepunktsatsing og fortetting av
sentrum.
2. Flere regionale planer er vedtatt i løpet av den siste perioden, og flere er under rullering.
Fylkesutvalget legger til grunn at Hurdal baserer seg på prinsippene og føringene i de
regionale planene i utformingen av kommuneplanen.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener Hurdal kommune har utarbeidet et godt forslag til planprogram
og støtter kommunens planlagte tilrettelegging for knutepunktsatsing og fortetting av
sentrum.
2. Flere regionale planer er vedtatt i løpet av den siste perioden, og flere er under
rullering. Fylkesutvalget legger til grunn at Hurdal baserer seg på prinsippene og
føringene i de regionale planene i utformingen av kommuneplanen.
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136/16 Aurskog-Høland - Uttalelse til forslag til planprogram og varsel om
oppstart av kommuneplan 2018 - 2028
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslag til planprogram for kommuneplan for Aurskog-Høland
2018-2028 tar for seg viktige temaer for samfunnsutvikling, og er positive til at både
samfunns- og arealdel skal rulleres.
2. Flere regionale planer er vedtatt i løpet av den siste perioden, og flere er under rullering.
Fylkesutvalget legger til grunn at Aurskog-Høland baserer seg på prinsippene og
føringene i de regionale planene i utformingen av kommuneplanen.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget mener forslag til planprogram for kommuneplan for Aurskog-Høland
2018-2028 tar for seg viktige temaer for samfunnsutvikling, og er positive til at både
samfunns- og arealdel skal rulleres.
2. Flere regionale planer er vedtatt i løpet av den siste perioden, og flere er under
rullering. Fylkesutvalget legger til grunn at Aurskog-Høland baserer seg på prinsippene
og føringene i de regionale planene i utformingen av kommuneplanen.
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137/16 Nannestad kommune - klage på vedtak om dispensasjon for vesentlig
terrenginngrep
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkesutvalget påklager Nannestad kommunes vedtak gjort i Plan- og utviklingsutvalgets møte
den 07.07.2016, vedrørende dispensasjon for vesentlig terrenginngrep.

Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmer forslag:
Fylkesutvalget påklager ikke dispensasjonsvedtaket. Kommunene har listet opp 22 punkter i sin
kravspesifikasjon for dispensasjonen. Eier ivaretar derfor de miljø- og senere krav til bonitet,
som er nødvendig. Ny reguleringsplan for dispensasjonen synes derfor unødvendig.

Votering:
Ved alternativ votering over fylkesrådmannens forslag og forslaget fremmet av Limi (FrP) ble
fylkesrådmannens forslag vedtatt med 10 mot 3 stemmer (FrP og 2 H).

Vedtak:
Fylkesutvalget påklager Nannestad kommunes vedtak gjort i Plan- og utviklingsutvalgets møte
den 07.07.2016, vedrørende dispensasjon for vesentlig terrenginngrep.
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138/16 Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - klage på vedtatt
plan
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Asker kommune har vedtatt områdereguleringsplan for Brønnøya uten at forholdet til
automatisk fredete kulturminner er avklart i henhold til krav i kulturminneloven § 9.
Fylkesutvalget finner det derfor nødvendig å påklage planvedtaket. Det bes om at klagen
gis oppsettende virkning.
2. Dersom forholdet til de automatisk fredete kulturminnene blir tilfredsstillende avklart og
ivaretatt i det videre planarbeidet, gis fylkesrådmannen myndighet til å frafalle klagen.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP)

Vedtak:
1. Asker kommune har vedtatt områdereguleringsplan for Brønnøya uten at forholdet til
automatisk fredete kulturminner er avklart i henhold til krav i kulturminneloven § 9.
Fylkesutvalget finner det derfor nødvendig å påklage planvedtaket. Det bes om at klagen
gis oppsettende virkning.
2. Dersom forholdet til de automatisk fredete kulturminnene blir tilfredsstillende avklart og
ivaretatt i det videre planarbeidet, gis fylkesrådmannen myndighet til å frafalle klagen.
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139/16 Innspill til høringsutkast til planstrategi for Oslo 2016-2019
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune mener det er positivt at Oslo kommune har et regionalt
perspektiv i planstrategien, og støtter beskrivelsen av den regionale sammenhengen (kap.
5 i forslaget til planstrategi).
2. Akershus fylkeskommune mener Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er tjent
med et tett plansamarbeid for å løse felles utfordringer i hovedstadsområdet. Akershus
mener derfor det er bra at det i planstrategien blir understreket at det er viktig å
videreføre samarbeidet om planoppgaver med Akershus. Dette gjelder både
oppfølgingen av regionale plan for areal- og transport og samarbeid om andre
planoppgaver med sammenfallende plantema.
3. Akershus fylkeskomme mener Oslo kommune bør omtale regional plan for innovasjon
og nyskapning i planstrategien. Med denne regionale planen har Oslo og Akershus
allerede tatt mange av nødvendige regionale grep, som å få en bedre samordning og
koordinering av de statlige virkemidlene. Et samarbeid om oppfølging og gjennomføring
av planen vil være viktig framover for å nå omforente mål i næringspolitikken.
4. Akershus fylkeskommune vil ta invitere Oslo kommune med i relevante regionale
planprosesser.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune mener det er positivt at Oslo kommune har et regionalt
perspektiv i planstrategien, og støtter beskrivelsen av den regionale sammenhengen
(kap. 5 i forslaget til planstrategi).
2. Akershus fylkeskommune mener Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er tjent med
et tett plansamarbeid for å løse felles utfordringer i hovedstadsområdet. Akershus mener
derfor det er bra at det i planstrategien blir understreket at det er viktig å videreføre
samarbeidet om planoppgaver med Akershus. Dette gjelder både oppfølgingen av
regionale plan for areal- og transport og samarbeid om andre planoppgaver med
sammenfallende plantema.
3. Akershus fylkeskomme mener Oslo kommune bør omtale regional plan for innovasjon og
nyskapning i planstrategien. Med denne regionale planen har Oslo og Akershus allerede
tatt mange av nødvendige regionale grep, som å få en bedre samordning og
koordinering av de statlige virkemidlene. Et samarbeid om oppfølging og gjennomføring
av planen vil være viktig framover for å nå omforente mål i næringspolitikken.
4. Akershus fylkeskommune vil ta invitere Oslo kommune med i relevante regionale
planprosesser.
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140/16 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram
mot 2025. Organisering.
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø/fylkesutvalget slutter seg til organiseringen av
arbeidet med oppfølging av regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og
Akershus fram mot 2025.
2. Eirik Trygve Bøe (V) velges som medlem i politisk samarbeidsråd.
Torunn Skottevik (Ap) velges som varamedlem i politisk samarbeidsråd.

Utvalgets behandling:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalget for plan, næring og miljø/fylkesutvalget slutter seg til organiseringen av
arbeidet med oppfølging av regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og
Akershus fram mot 2025.
2. Eirik Trygve Bøe (V) velges som medlem i politisk samarbeidsråd.
Torunn Skottevik (Ap) velges som varamedlem i politisk samarbeidsråd.
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141/16 Mobilitetsprogram for delregionene i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Innstilling fra hovedutvalg for samferdsel:
1. Fylkesutvalget tar til orientering Mobilitetsprogrammene for delregionene i Akershus.
2. Mobilitetsprogrammene sendes over til kommunene som et underlag for deres arbeid
med lokal mobilitet og innspill til neste års Handlingsprogram for samferdsel.
3. Mobilitetsprogrammet erstattes med: Mobilitetsanalyse.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget tar til orientering Mobilitetsprogrammene for delregionene i Akershus.
2. Mobilitetsprogrammene sendes over til kommunene som et underlag for deres arbeid
med lokal mobilitet og innspill til neste års Handlingsprogram for samferdsel.
3. Mobilitetsprogrammet erstattes med: Mobilitetsanalyse.
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142/16 Evaluering av etablerertjenesten i Akershus 2012-2015 og forslag til
videreføring
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Samarbeidsavtalen med regionrådene i Akershus og Asker og Bærum kommune om drift av
etablerertjenesten forlenges fra 1.1.2017-1.1.2018.
2. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til framtidig modell for
etablerertjenesten pkt. 4 og til fremdriftsplanen pkt. 5 i saksfremlegget.
3. Sak om innhold og organiseringen av etablerertjenesten fra 2018 legges frem innen utgangen
av mai 2017.
4. Evalueringsrapporten for etablerertjenesten i Akershus 2012-2015 tas til orientering.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Samarbeidsavtalen med regionrådene i Akershus og Asker og Bærum kommune om drift
av etablerertjenesten forlenges fra 1.1.2017-1.1.2018.
2. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til framtidig modell for
etablerertjenesten pkt. 4 og til fremdriftsplanen pkt. 5 i saksfremlegget.
3. Sak om innhold og organiseringen av etablerertjenesten fra 2018 legges frem innen
utgangen av mai 2017.
4. Evalueringsrapporten for etablerertjenesten i Akershus 2012-2015 tas til orientering.
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143/16 Årsmeldinger 2015 PNM - Akershus Teknologifond, Kjeller
Innovasjon, Innovasjon Norge, Oslotech og arbeidsmarkedsbedriftene
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016

Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Fylkesutvalget tar årsmeldingene til orientering.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fylkesutvalget tar årsmeldingene til orientering.
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144/16 Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo - styringsgruppe
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016

Innstilling fra hovedutvalg for plan, næring og miljø:
Til styringsgruppen for oppfølging av Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo
oppnevnes Gunnar Melgaard (H) som medlem, med Tone Merete Hansen (Ap) som personlig
varamedlem.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til styringsgruppen for oppfølging av Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo
oppnevnes Gunnar Melgaard (H) som medlem, med Tone Merete Hansen (Ap) som personlig
varamedlem.

14

145/16 Tilskudd - Etablering av kompetansesenter for presisjonslandbruk Campus Ås
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Det bevilges kr 300.000 i tilskudd til et forprosjekt fase 1, som skal forberede etablering
av et kompetansesenter for presisjonslandbruk på Campus Ås. Bevilgningen dekkes fra
311128 Utvikling av Ås-miljøet.
2. Det er ønskelig at forprosjektet søker et bredt samarbeid med relevante partnere i og
utenfor Campus Ås.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det bevilges kr 300.000 i tilskudd til et forprosjekt fase 1, som skal forberede etablering
av et kompetansesenter for presisjonslandbruk på Campus Ås. Bevilgningen dekkes fra
311128 Utvikling av Ås-miljøet.
2. Det er ønskelig at forprosjektet søker et bredt samarbeid med relevante partnere i og
utenfor Campus Ås.
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146/16 Rullering av strategi for hydrogen med handlingsprogram.
Planprosess
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune igangsetter prosessen for å rullere hydrogenstrategien for Oslo
og Akershus, samt handlingsprogram 2017-2018.
2. Prosessen gjennomføres i et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune og med involvering av det regionale hydrogenmiljøet i næringsliv og
forskning.
3. Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus legges fram til behandling i desember 2016.

Utvalgets behandling:
Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmer forslag:
Nytt punkt 3:
I rulleringen skal det også gjøres en vurdering av hydrogen som teknologi for framtidens grønne
infrastruktur.
Møteleder Anette Solli (H) foreslår at Skaars forslag oversendes administrasjonen for vurdering.

Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fra Solli (H) om oversende Skaars forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune igangsetter prosessen for å rullere hydrogenstrategien for Oslo
og Akershus, samt handlingsprogram 2017-2018.
2. Prosessen gjennomføres i et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune og med involvering av det regionale hydrogenmiljøet i næringsliv og
forskning.
3. Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus legges fram til behandling i desember 2016.
Følgende forslag oversendes administrasjonen:
I rulleringen skal det også gjøres en vurdering av hydrogen som teknologi for framtidens
grønne infrastruktur.
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147/16 Videreføring av driften av Ruters hydrogenbusser ved avslutning av
CHIC-prosjektet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune innarbeider bevilgning til videreføring av driften av 5 busser
med brenselcelle i ØP 2017-2020. I budsjettet for 2017 vil dette innebære en bevilgning
på 6. mill. kr. Bevilgning i budsjettene for videreføring i 2018 og 2019 vil være hhv. 6
mill. kr og 7,5 mill. kr. Bevilgningene innarbeides i tildelingsbrevene til Ruter.
2. Bevilgningen utgjør 50% av ekstrakostnadene ved drift av busser med brenselcelle. Det
forutsettes at Oslo kommune bidrar med finansieringen av de øvrige 50%.
3. Bevilgningen belastes Miljøfondet.

Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FrP) gjenopptar representanten Finn Terje Tønnessens
forslag fremmet i hovedutvalg for samferdsel:
Pengene tas innenfor Ruters eget budsjett.

Votering:
 Forslaget fremmet av Limi (FrP) fikk 1 stemme (FrP) og falt.
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune innarbeider bevilgning til videreføring av driften av 5 busser
med brenselcelle i ØP 2017-2020. I budsjettet for 2017 vil dette innebære en bevilgning
på 6. mill. kr. Bevilgning i budsjettene for videreføring i 2018 og 2019 vil være hhv. 6
mill. kr og 7,5 mill. kr. Bevilgningene innarbeides i tildelingsbrevene til Ruter.
2. Bevilgningen utgjør 50% av ekstrakostnadene ved drift av busser med brenselcelle. Det
forutsettes at Oslo kommune bidrar med finansieringen av de øvrige 50%.
3. Bevilgningen belastes Miljøfondet.
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148/16 Felles drift av kollektivterminaler i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Drift av kollektivterminaler og stoppesteder må ses som et ledd i reisekjeden for
kollektivtrafikantene. Utforming og drift skal bidra til at veksten i persontrafikken skal
tas med gange, sykkel og kollektivtransport.
2. Ansvaret for samordning og drift av kunderettet virksomhet av de kollektivterminalene
og stoppestedene i Akershus som sorterer under fylkeskommunen, samles i Akershus
Kollektivterminaler AKT.
3. Ansvaret for teknisk drift og vedlikehold skal fortsatt tas hånd om av den instansen som
har tilsvarende ansvar på tilgrensende vei og fortau.
4. Akershus Kollektivterminaler AKT forutsettes å utføre sin del av driftsoppgavene i nært
samarbeid med Statens vegvesen Region Øst og Ruter AS.
5. Eierskap til terminaler og stoppesteder endres ikke.
6. Ordningen evalueres senest etter tre år. Da vurderes det også om driftsansvaret for
terminaler og stoppesteder knyttet til kommunale veier, samt bane og trikk, bør samles
hos én felles aktør.
7. Endringen i driftsansvaret forutsettes gjennomført uten merkostnader.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Drift av kollektivterminaler og stoppesteder må ses som et ledd i reisekjeden for
kollektivtrafikantene. Utforming og drift skal bidra til at veksten i persontrafikken skal
tas med gange, sykkel og kollektivtransport.
2. Ansvaret for samordning og drift av kunderettet virksomhet av de kollektivterminalene
og stoppestedene i Akershus som sorterer under fylkeskommunen, samles i Akershus
Kollektivterminaler AKT.
3. Ansvaret for teknisk drift og vedlikehold skal fortsatt tas hånd om av den instansen som
har tilsvarende ansvar på tilgrensende vei og fortau.
4. Akershus Kollektivterminaler AKT forutsettes å utføre sin del av driftsoppgavene i nært
samarbeid med Statens vegvesen Region Øst og Ruter AS.
5. Eierskap til terminaler og stoppesteder endres ikke.
6. Ordningen evalueres senest etter tre år. Da vurderes det også om driftsansvaret for
terminaler og stoppesteder knyttet til kommunale veier, samt bane og trikk, bør samles
hos én felles aktør.
7. Endringen i driftsansvaret forutsettes gjennomført uten merkostnader.
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149/16 Rapport om Grunnlag for en helhetlig parkeringspolitikk i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Saken er trukket av fylkesrådmannen.
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150/16 Innspill til rapport om fremtidig finansiering til drift av
kollektivtransport
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til Urbanet Analyses rapport om at
fylkeskommunene ikke har økonomi til finansiere oppnåelse av målet om
nullvekstmålet. Dersom målet skal nås må staten øke fylkeskommunenes økonomiske
rammer slik at fylkeskommunene settes i stand til å finansiere tiltak for å nå
nullvekstmålet. Det er positivt at Samferdselsdepartementet arbeider med modeller for å
øke tilskuddet til drift av kollektivtransport.
2. Akershus fylkeskommune mener primært at statlige tildelinger til fylkeskommunal
virksomhet skal gis gjennom rammetilskuddet. Tilskudd til drift av kollektivtrafikken for
å nå nullvekstmålet i byområdene bør prinsipielt gis som en del av frie inntekter, slik at
fylkeskommunene står fritt til å styre virkemiddelbruken mest mulig effektivt. For å
tilfredsstille statens behov for å sikre måloppnåelse (av nullvekstmålet) kan det eventuelt
inngås avtaler med fylkeskommunene hvor det stilles krav om innfrielse av
nullvekstmålet innen en gitt tidsplan for å motta ytterligere tilskudd. På denne måten kan
måloppnåelse og budsjettkontroll for staten sikres.
3. Dersom det etableres en finansieringsordning for å nå nullvekstmålet, bør det tas høyde
for at kollektivtransporttilbudet er ett av flere virkemidlet som kan benyttes. Det ikke gitt
at Urbanet Analyses forslag om en øremerket finansieringsordning som isolert premierer
vekst i antall kollektivreiser sikrer den mest kostnadseffektive bruken av
fylkeskommunenes midler. For å sikre at de mest treffsikre og kostnadseffektive
tiltakene blir prioritert bør heller statlige kollektivmidler gis med krav om omlegging til
mer miljøvennlig transport enn å tildeles som et incentivbasert tilskudd pr. nye
kollektivreise.
4. Akershus fylkeskommune er likevel ikke fremmed for at tildelinger på enkeltområder
kan supplere rammetilskuddet. Hvis en modell for øremerket tilskudd til drift av
kollektivtrafikk velges, bør denne gis som en del av f.eks. bymiljøavtalene, der
virkemidler og utforming er tilpasset den enkelte fylkeskommunes behov og
utfordringer.

Utvalgets behandling:
Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet forslag på vegne av Sp, H, V, KrF og FrP:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til Urbanet Analyses rapport om at
fylkeskommunene ikke har økonomi til å finansiere oppnåelse av nullvekstmålet til
2020. Dersom målet skal nås må staten øke fylkeskommunenes økonomiske rammer slik
at Akershus settes i stand til å finansiere tilstrekkelige tiltak for å nå nullvekstmålet.
2. Akershus fylkeskommune mener primært at statlige tildelinger til fylkeskommunal
virksomhet skal gis gjennom rammetilskuddet. Tilskudd til drift av kollektivtrafikken for
å nå nullvekstmålet i byområdene bør prinsipielt gis som en del av frie inntekter, slik at
fylkeskommunene står fritt til å styre virkemiddelbruken mest mulig effektivt. For å
tilfredsstille statens behov for å sikre klimamålet kan det eventuelt inngås avtaler med
fylkeskommunene. Der kan det stilles krav om oppnåelse innen en gitt tidsplan for å
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motta ytterligere tilskudd. På denne måten sikres staten måloppnåelse og
budsjettkontroll.
3. Akershus fylkeskommune slutter seg til nødvendigheten av å gjøre økte tilskudd
resultatavhengig. Dersom det etableres en finansieringsordning for å nå nullvekstmålet,
bør det tas høyde for at kollektivtransporttilbudet er ett av flere virkemidlet som kan
benyttes. Det er ikke gitt at Urbanet Analyses forslag om en øremerket
finansieringsordning som isolert premierer vekst i antall kollektivreiser sikrer den mest
kostnadseffektive bruken av fylkeskommunenes midler. For å sikre at de mest treffsikre
og kostnadseffektive tiltakene blir prioritert bør heller statlige kollektivmidler gis med
krav om omlegging til mer miljøvennlig transport enn å tildeles som et incentivbasert
tilskudd pr. nye kollektivreise.
4. Akershus fylkeskommune er ikke fremmed for at tildelinger på enkeltområder kan
supplere rammetilskuddet. Hvis en modell for øremerket tilskudd til drift av
kollektivtrafikk velges, bør denne gis som en del av f.eks. bymiljøavtalene, der
virkemidler og utforming er tilpasset den enkelte fylkeskommunes behov og
utfordringer.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer forslag:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til Urbanet Analyses rapport om at fylkeskommunene
ikke har økonomi til finansiere oppnåelse av målet om nullvekstmålet, innenfor dagens
budsjetter og uten at det vil gå ut over andre planlagte veiformål. Dersom målet skal nås, uten at
det skal få slike konsekvenser, må staten øke fylkeskommunenes økonomiske rammer slik at
fylkeskommunene settes i stand til å finansiere tiltak for å nå nullvekstmålet. Det er positivt at
Samferdselsdepartementet arbeider med modeller for å øke tilskuddet til drift av
kollektivtransport.
Møteleder Anette Solli (H) foreslo å endre følgende:
Ordet «til» i første punkt endres til «innen»:
Fra «…nullvekstmålet til 2020» endres til «…nullvekstmålet innen 2020».
Votering:
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) fikk 5 stemmer (MDG, AP og SV) og falt.
 Punkt 1 i Vollsets (Sp) forslag med endringen fremmet av Solli (H) ble enstemmig
vedtatt.
 Punkt 2 og 4 i Vollsets (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt.
 Punkt 3 i Vollsets (Sp) forslag uten første setning ble enstemmig vedtatt.
 Første setning i punkt 3 i Vollsets (Sp) forslag ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer (Ap og
SV)
 Ingen opprettholdt fylkesrådmannens forslag.

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til Urbanet Analyses rapport om at
fylkeskommunene ikke har økonomi til å finansiere oppnåelse av nullvekstmålet til
2020. Dersom målet skal nås må staten øke fylkeskommunenes økonomiske rammer slik
at Akershus settes i stand til å finansiere tilstrekkelige tiltak for å nå nullvekstmålet.
2. Akershus fylkeskommune mener primært at statlige tildelinger til fylkeskommunal
virksomhet skal gis gjennom rammetilskuddet. Tilskudd til drift av kollektivtrafikken for
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å nå nullvekstmålet i byområdene bør prinsipielt gis som en del av frie inntekter, slik at
fylkeskommunene står fritt til å styre virkemiddelbruken mest mulig effektivt. For å
tilfredsstille statens behov for å sikre klimamålet kan det eventuelt inngås avtaler med
fylkeskommunene. Der kan det stilles krav om oppnåelse innen en gitt tidsplan for å
motta ytterligere tilskudd. På denne måten sikres staten måloppnåelse og
budsjettkontroll.
3. Akershus fylkeskommune slutter seg til nødvendigheten av å gjøre økte tilskudd
resultatavhengig. Dersom det etableres en finansieringsordning for å nå nullvekstmålet,
bør det tas høyde for at kollektivtransporttilbudet er ett av flere virkemidlet som kan
benyttes. Det er ikke gitt at Urbanet Analyses forslag om en øremerket
finansieringsordning som isolert premierer vekst i antall kollektivreiser sikrer den mest
kostnadseffektive bruken av fylkeskommunenes midler. For å sikre at de mest treffsikre
og kostnadseffektive tiltakene blir prioritert bør heller statlige kollektivmidler gis med
krav om omlegging til mer miljøvennlig transport enn å tildeles som et incentivbasert
tilskudd pr. nye kollektivreise.
4. Akershus fylkeskommune er ikke fremmed for at tildelinger på enkeltområder kan
supplere rammetilskuddet. Hvis en modell for øremerket tilskudd til drift av
kollektivtrafikk velges, bør denne gis som en del av f.eks. bymiljøavtalene, der
virkemidler og utforming er tilpasset den enkelte fylkeskommunes behov og
utfordringer.
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151/16 Lavutslippssone for biler
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune har følgende høringsinnspill til forslag om sentral forskrift om
lavutslippssone for biler:
1. Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget til sentral forskrift om lavutslippssone
for biler slik det foreligger. Fylkeskommunen er enig i Vegdirektoratets argumentasjon
om at miljødifferensierte bompengetakster er et mer hensiktsmessig virkemiddel enn
kommunale lavutslippssoner. I avtalen om Oslopakke 3 er det lagt opp til innføring av
miljødifferensierte bomtakster fra 1.3.2017, og det er ikke ønskelig å åpne for andre
ordninger som kan komme i konflikt med dette.
2. Dersom det skal åpnes for kommunale lavutslippssoner, og slike soner ikke skal kunne
kombineres med miljødifferensierte bomsatser, er det behov for avklaring av forholdet til
Oslopakke 3, herunder i hvilken grad nytt bomtakstsystem utelukker at kommuner i
Akershus vil kunne innføre lavutslippssoner.

Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) fremmer forslag til nytt punkt 1 på vegne av H. Forslaget skal
voteres over dersom fylkesrådmannens forslag faller:
Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget til sentral forskrift om lavutslippssone for biler
slik det foreligger. Akershus fylkeskommune vil understreke at miljødifferensierte bomtakster er
et bedre egnet virkemiddel og at innførte eller planlagt innførte ordninger med
miljødifferensierte bomtakster må prioriteres dersom den respektive kommune ønsker å innføre
lavutslippssone. I avtalen om Oslopakke 3 er det lagt opp til innføring av miljødifferensierte
bomtakster fra 1.3 2017, og det er ikke ønskelig å åpne for andre ordninger dersom de kommer i
konflikt med dette.
Akershus fylkeskommune mener både miljødifferensierte bomtakster, lavutslippssone og bilfrie
soner er tiltak som kan tas i bruk for å bedre luftkvaliteten for innbyggerne.
Representanten Tonje Brenna (AP) gjenopptar APs og MDGs alternative forslag fremmet
i hovedutvalg for samferdsel:
1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget om at kommunene selv kan innføre
lavutslippssoner. Akershus fylkeskommune ønsker å kunne kombinere både
miljødifferensierte bomtakster, lavutslippssoner og bilfrie soner som virkemidler for å
regulere trafikk.
2. Akershus fylkeskommune vil gjennom Oslopakke 3-samarbeidet og dialog med
kommunene, finne løsninger for hvordan dette kan gjøres der det er aktuelt, samtidig som
det ses i sammenheng med andre tiltak og eksisterende bomring.
Representanten Eirik Trygve Bøe (V) gjenopptar eget forslag fremmet i hovedutvalg for
plan, næring og miljø:
Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget til sentral forskrift om lavutslippssone for biler
slik det foreligger. «Akershus fylkeskommune ønsker å kunne bruke både miljødifferensierte
bompengetakster, lavutslippssoner og bilfrie soner for å kunne bedre luftkvaliteten for sine
innbyggere».
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Votering:
 Forslaget fremmet av Bøe (V) fikk 2 stemmer (V og Sp) og falt.
 Forslaget fremmet av Brenna (AP) fikk 5 stemmer (AP, SV og MDG) og falt.
 Fylkesrådmannens forslag fikk 4 stemmer (H) og falt.
 Sollis (H) forslag ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (AP, SV, MDG og FRP).

Vedtak:
Akershus fylkeskommune støtter ikke forslaget til sentral forskrift om lavutslippssone for biler
slik det foreligger. Akershus fylkeskommune vil understreke at miljødifferensierte bomtakster er
et bedre egnet virkemiddel og at innførte eller planlagt innførte ordninger med
miljødifferensierte bomtakster må prioriteres dersom den respektive kommune ønsker å innføre
lavutslippssone. I avtalen om Oslopakke 3 er det lagt opp til innføring av miljødifferensierte
bomtakster fra 1.3 2017, og det er ikke ønskelig å åpne for andre ordninger dersom de kommer i
konflikt med dette.
Akershus fylkeskommune mener både miljødifferensierte bomtakster, lavutslippssone og bilfrie
soner er tiltak som kan tas i bruk for å bedre luftkvaliteten for innbyggerne.
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152/16 MAGO – forslag om avslutning av prosjektet
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
- Akershus fylkeskommune avslutter arbeidet med prosjektet MAGO, det kulturelle
fyrtårnet ved Eidsvoll Verk, i 2016.
- Det innledes en dialog med Eidsvoll kommune om det økonomiske oppgjøret etter
avslutningen av prosjektet. Udekkede utgifter deles 50/50 mellom kommunen og
fylkeskommunen innen bevilget budsjett.

Utvalgets behandling:

Votering:
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
- Akershus fylkeskommune avslutter arbeidet med prosjektet MAGO, det kulturelle
fyrtårnet ved Eidsvoll Verk, i 2016.
- Det innledes en dialog med Eidsvoll kommune om det økonomiske oppgjøret etter
avslutningen av prosjektet. Udekkede utgifter deles 50/50 mellom kommunen og
fylkeskommunen innen bevilget budsjett.
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153/16 Oppfølging av vedtak i fylkesutvalgets sak 28/16 om KS
seriøsitetskrav og om bruk av skatteparadiser
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkeskommunens finansreglement gjennomgås og revideres, med spesiell fokus på
bestemmelser som skal regulere mulighetene for plassering av ledig likviditet og
ivaretagelse av etiske hensyn i fylkeskommunens finansforvaltning. Revidert
finansreglement legges fram for politisk behandling i løpet av 2016.
2. Aksjeselskap fylkeskommunen har eierinteresser i anmodes om å legge «Veileder for
bedrifter – etisk handel i praksis» til grunn for sine anskaffelser, i tillegg til det som
følger av lov og forskrift. Selskapene anmodes også om at etiske hensyn i
anskaffelser og finansforvaltning – herunder KS seriøsitetskrav og arbeid mot bruk
av skatteparadiser – og selskapenes håndtering av dette drøftes i eiermøter.
3. Stiftelser og pensjonskasse fylkeskommunen har interesser i anmodes om å ha fokus
på etiske hensyn i sine interne retningslinjer, og i anskaffelser og finansforvaltning.

Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer tilleggsforslag:
Tilleggsforslag til pkt. 3:
Det anmodes også om å legge «Veileder for bedrifter – etisk handel i praksis» til grunn, i tillegg
til det som følger av lov og forskrift, og at etiske hensyn i anskaffelser og finansforvaltning –
herunder KS seriøsitetskrav og arbeid mot bruk av skatteparadiser – og selskapenes håndtering
av dette drøftes i styremøter.
Møteleder Anette Solli (H) fremmet forslag om å oversende Solums (MDG) forslag til
administrasjonen.

Votering:
 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Sollis (H) forslag om å oversende Solums (MDG) forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkeskommunens finansreglement gjennomgås og revideres, med spesiell fokus på
bestemmelser som skal regulere mulighetene for plassering av ledig likviditet og
ivaretagelse av etiske hensyn i fylkeskommunens finansforvaltning. Revidert
finansreglement legges fram for politisk behandling i løpet av 2016.
2. Aksjeselskap fylkeskommunen har eierinteresser i anmodes om å legge «Veileder for
bedrifter – etisk handel i praksis» til grunn for sine anskaffelser, i tillegg til det som
følger av lov og forskrift. Selskapene anmodes også om at etiske hensyn i
anskaffelser og finansforvaltning – herunder KS seriøsitetskrav og arbeid mot bruk
av skatteparadiser – og selskapenes håndtering av dette drøftes i eiermøter.
3. Stiftelser og pensjonskasse fylkeskommunen har interesser i anmodes om å ha fokus
på etiske hensyn i sine interne retningslinjer, og i anskaffelser og finansforvaltning.
Forslag som oversendes administrasjonen:
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Det anmodes også om å legge «Veileder for bedrifter – etisk handel i praksis» til grunn, i tillegg
til det som følger av lov og forskrift, og at etiske hensyn i anskaffelser og finansforvaltning –
herunder KS seriøsitetskrav og arbeid mot bruk av skatteparadiser – og selskapenes håndtering
av dette drøftes i styremøter.
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154/16 Valg av skjønnsmedlemmer fra Akershus for perioden 1. januar 2017
til 31. desember 2020
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Skjønnsutvalg for Akershus fylkeskommune for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020
oppnevnes i samsvar med forslaget i vedlegg 1.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Skjønnsutvalg for Akershus fylkeskommune for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020
oppnevnes i samsvar med forslaget i vedlegg 1.
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155/16 Studietur for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget godkjenner at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan reise
på studietur til Gøteborg høsten 2016.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å utarbeide et detaljert program i
samsvar med skissert budsjett.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fylkesutvalget godkjenner at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan reise
på studietur til Gøteborg høsten 2016.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å utarbeide et detaljert program i
samsvar med skissert budsjett.
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156/16 Høring - Nye oppgaver til større kommuner
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Oppgaver bør prinsipielt legges til lavest mulig effektive nivå.
2. Generalistprinsippet bør fortsatt gjelde for kommunene.
3. Kollektivtransporten beholdes på regionalt nivå, slik at den kan ses mest mulig i
sammenheng innenfor bo- og arbeidsmarkedsregioner. Skoleskyss er en viktig del av
kollektivtransporten og må ses i sammenheng med denne.
4. Fylkestinget har for øvrig ikke merknader

Utvalgets behandling:

Votering:
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1, 2 og 4 ble enstemmig vedtatt.
 Fylkesrådmannens forslag punkt 3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Fylkesutvalgets innstilling:
1. Oppgaver bør prinsipielt legges til lavest mulig effektive nivå.
2. Generalistprinsippet bør fortsatt gjelde for kommunene.
3. Kollektivtransporten beholdes på regionalt nivå, slik at den kan ses mest mulig i
sammenheng innenfor bo- og arbeidsmarkedsregioner. Skoleskyss er en viktig del av
kollektivtransporten og må ses i sammenheng med denne.
4. Fylkestinget har for øvrig ikke merknader

30

157/16 Ny kulturplan for Akershus - endelig planutkast
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Kulturplan for Akershus 2016-2023 vedtas slik den er vedlagt.

Utvalgets behandling:
Møteleder Anette Solli (H) gjenopptar forslaget fremmet av Sebastian Næss Langaas (H) i
hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse:
Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse ber fylkesrådmannen om å legge frem en sak
om hvordan kultur- og museumsinstitusjonene i større grad kan øke egeninntjeningen sin, basert
på de gode eksemplene og erfaringene som kom frem av hovedutvalgets studietur.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag med forslaget fremmet av Solli (H) ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Kulturplan for Akershus 2016-2023 vedtas slik den er vedlagt.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å legge frem en sak om hvordan kultur- og
museumsinstitusjonene i større grad kan øke egeninntjeningen sin, basert på de gode
eksemplene og erfaringene som kom frem av hovedutvalgets studietur.
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158/16 Tidsbegrenset fritakssøknad fra fylkeskommunale verv fra Vilde
Lofthus Rooth (AP)
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Vilde Lofthus Rooth (AP) innvilges permisjon fra fylkeskommunale verv i perioden 15. august
2016 til 3. februar 2017.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Vilde Lofthus Rooth (AP) innvilges permisjon fra fylkeskommunale verv i perioden 15. august
2016 til 3. februar 2017.
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159/16 Akershus eldreråds handlingsprogram for fylkestingsperioden 20152019
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkestinget har merket seg eldrerådets målsettinger og tar handlingsprogrammet for
fylkestingsperioden 2015-2019 til orientering.

Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets innstilling:
Fylkestinget har merket seg eldrerådets målsettinger og tar handlingsprogrammet for
fylkestingsperioden 2015-2019 til orientering.
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Orienteringsnotater
2/16 Evaluering av forskrift om utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler orientering om status
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

3/16 Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016

Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

4/16 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus - orientering om
status
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016

Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

5/16 Oslo Arkitekturtriennale - konferanse 12.oktober
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 05.09.2016

Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.
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