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Saker til behandling
48/16 Inkubatorstøtte - Kjeller Innovasjon -2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger 750.000 kr til Kjeller inkubator for 2016.
Bevilgningen dekkes fra 310010 Inkubatorvirksomhet.
2. Hovedutvalget ber om at innretningen på fylkeskommunens inkubatorstøtte for perioden
2017-2019 vurderes, og at det legges fram en egen sak om dette.

49/16 Inkubator Ås AS - støtte til drift i 2016
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger 545.000 kr i tilskudd til videreutvikling av
Inkubator Ås AS for 2016.
2. Bevilgningen dekkes fra 311128 Utvikling av Ås-miljøet.

50/16 Evaluering av etablerertjenesten i Akershus 2012-2015 og forslag til videreføring
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
3. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger 545.000 kr i tilskudd til videreutvikling av
Inkubator Ås AS for 2016.
4. Bevilgningen dekkes fra 311128 Utvikling av Ås-miljøet.

51/16 Høringsuttalelse- Strategisk næringsplan 2016-2026 for Nittedal kommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag punktene 1-2 ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesrådmannens forslag punkt 3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune er positive til at Nittedal kommune utarbeider strategisk
næringsplan, og mener høringsforslaget gir et godt grunnlag for å styrke arbeidet med
næringsutvikling i kommunen.
2. Fylkeskommunen er i hovedsak enig i hovedtrekkene i planen, men vil påpeke behovet
for jobbe noe mer med å konkretisere forholdet mellom sentrums- og næringsutvikling,
de regionale perspektivene på Nedre Romerike, samt følge opp føringer gitt i Regional
plan for innovasjon og nyskaping og Regional plan for Areal og transport.
3. For øvrig vises det til den administrative uttalelsen fra Akershus fylkeskommune til
Nittedal kommune av 4. juli 2016.

52/16 Høringsuttalelse - Ås kommunes næringsstrategi 2016-2028
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
4. Akershus fylkeskommune er positive til at Ås kommune utarbeider næringsstrategi og mener
høringsforslaget gir et godt grunnlag for ytterligere styrking av arbeidet med
næringsutvikling i kommunen.

5. Fylkeskommunen støtter hovedtrekkene i planen, men vil påpeke behovet for jobbe noe mer
med å konkretisere forholdet mellom sentrums- og næringsutvikling, integrere de regionale
perspektivene for Follo i planen, samt ivareta føringer gitt i Regional plan for Areal og
transport.
6. Det er positivt at innsatsområdene i forslaget til næringsstrategi støtter opp om Regional
plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus mot 2025. Forslaget til næringsstrategi
er også i tråd med den vedtatte Samarbeidsplattform om næringsutvikling i Follo.
7. Hovedutvalget slutter seg for øvrig til den administrative uttalelsen fra Akershus
fylkeskommune til Ås kommune av 4. august 2016.

53/16 Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo - styringsgruppe
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) foreslo at det skulle utnevnes to politiske
medlemmer fra Akershus fylkeskommune, med Tone Merete Hansen (Ap) som leder av
styringsgruppa.
Leder Eirik Trygve Bøe (V) foreslo Gunnar Melgaard (H) som medlem og med Tone
Merete Hansen (Ap) som varamedlem.
Votering:
1. Skotteviks forslag fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
2. Bøes forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Fylkesrådmannens forslag for øvrig ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Til styringsgruppen for oppfølging av Samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo
oppnevnes Gunnar Melgaard (H) som medlem, med Tone Merete Hansen (Ap) som personlig
varamedlem.

54/16 Tilskudd - Etablering av kompetansesenter for presisjonslandbruk - Campus Ås
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:

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.

55/16 Interreg søknad - "The wood-based bioeconomy region"
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil 2.700.000 kr i tilskudd til medfinansiering av et 3årig Interreg prosjekt med arbeidstittel «The wood-based bioeconomy region».
2. Tilskuddet bevilges som et årlig tilskudd på inntil 900.000 kr fra og med 2017.
3. Prosjektet, herunder medfinansieringen, kan nedskaleres dersom partene finner det
hensiktsmessig.
4. Bevilgningen dekkes fra 311128 Utvikling av Ås-miljøet.
5. Akershus fylkeskommune stiller seg positiv til å være norsk prosjektleder.

56/16 Årsmeldinger 2015 PNM - Akershus Teknologifond, Kjeller Innovasjon, Innovasjon
Norge, Oslotech og arbeidsmarkedsbedriftene
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Fylkesutvalget tar årsmeldingene til orientering.

57/16 Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus - generelle føringer og
prioriteringer for 2017
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Føringer og prioriteringer for Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus vedtas og
legges til grunn for utlysningen og behandlingen for 2017.

58/16 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025.
Organisering.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo Eirik Trygve Bøe (V) som medlem, med
Torunn Skottevik (Ap) som varamedlem.
Representanten Tone Merete Hansen (Ap) foreslo Torunn Skottevik (Ap ) som medlem.
Votering:
1. Hansen forslag fikk 5 stemmer (Ap, MDG + SV) og falt.
2. Melgaards forslag ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, MDG + SV).
3. Fylkesrådmannens forslag forøvrig forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
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

59/16 Rullering av strategi for hydrogen med handlingsprogram. Planprosess
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
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.

60/16 HydrogenStøtte til bilflåter i kommunene
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger 1 mill kr til en tilskuddsordningen for hydrogenbiler i
kommunal sektor. Det søkes Miljødirektoratets klimamidler om tilskudd til ordningen for
tilsvarende beløp.
2. Gjennom tilskuddsordningen bevilges det kr. 100.000,- pr innkjøpt bil med brenselcelle.
3. Tilskuddsordningen har en ramme på 20 biler.
Dersom Miljødirektoratet ikke bevilger midler til ordningen, gjennomføres ordningen med
en ramme på 10 biler.
4. Bevilgningen finansieres fra Miljøfondet, ansvar 715114.

61/16 Videreføring av driften av Ruters hydrogenbusser ved avslutning av CHICprosjektet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
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.

62/16 Lavutslippssone for biler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av
Ap, MDG + SV:
1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget om at kommunene selv kan utføre lavutslippsoner. Fylkeskommunen ønsker å kunne kombinere både miljødifferensierte bomtakster,
lavutslipp-soner og bilfrie soner som virkemiddel for å regulere trafikk og utslipp.
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 sees i sammenheng med andre tiltak og eksisterende bomring.
Leder Eirik Trygve Bøe (V) foreslo å erstatte 1. setning i fylkesrådmannens forslag punkt
1, 1. setning med:
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».
Representanten Torunn Skottevik (Ap) foreslo at de fremsatte forslagene fulgte saken til
fylkesutvalget og fikk hovedutvalgets tilslutning til dette.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
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.
Forslag som følger saken:
Alternativt forslag:
1. Akershus fylkeskommune støtter forslaget om at kommunene selv kan utføre lavutslippsoner. Fylkeskommunen ønsker å kunne kombinere både miljødifferensierte bomtakster,
lavutslipp-soner og bilfrie soner som virkemiddel for å regulere trafikk og utslipp.
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 sees i sammenheng med andre tiltak og eksisterende bomring.
Endringsforslag til fylkesrådmannens forslag til vedtak punkt 1, 1. setning:
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».

63/16 Høringsinnspill til Avfallsstrategi for Oslo mot 2025
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Akershus fylkeskommune ønsker har følgende synspunkter til Oslo kommune avfallsstrategi:
1. Strategien vil bidra til utvikling av sirkulær økonomi og til oppfatning av avfall som en
ressurs. Det bør også synliggjøres at avfall er en viktig ressurs i bioøkonomien.
2. Akershus fylkeskommune støtter avfallsstrategiens kretsløpstankegang, men mener det må
komme klart frem at et optimalt, lokalt kretsløp geografisk inkluderer også Oslos
nabokommuner, i tråd med nærhetsprinsippet i EUs avfallsdirektiv. Det savnes også en
tydeliggjøring av positiv klimaeffekt når biogass produseres av matavfall, og referanse til
Oslos klima- og energistrategi med sitt mål om produksjon av biogass fra regionalt
matavfall/avløp til minst 400 nye, tyngre kjøretøy innen 2020.

3. Fylkeskommunen mener det er positivt at Oslo kommune setter seg ambisiøse mål for
gjenvinning av bygge- og anleggsavfall, men vil påpeke kommunens manglende strategi for å
forvalte gravemasser fra egne byggeprosjekter. Dette bør sees i sammenheng med regional
plan for masseforvaltning i Akershus.
4. Oslo kommune bør være tydeligere på næringspotensialet knyttet til avfall som ressurs.
5. Akershus fylkeskommune vil bidra til styrking og konkretisering av det regionale samarbeidet
når Oslo kommune iverksetter sin avfallsstrategi. Det savnes et sterkere uttrykk og høyere
ambisjoner når det gjelder samarbeidsform, mål og regionale løsninger i strategiperioden.
Oslos klima- og energistrategi fremstår som mer tydelig og ambisiøs enn avfallsstrategien når
det gjelder regionalt samarbeid.

64/16 Bærekraft-rapport med klimaregnskap som del av årlig handlingsprogram
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) foreslo å føye til «også» etter etter «fra 2018» i
punkt 4.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag med Solums tillegg ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Fylkesadministrasjonen bes igangsette et utviklingsarbeid for en bærekraftrapport
med klimaregnskap etter de linjer som her trekkes opp.
2. Bærekraftrapporten holdes innenfor fylkesadministrasjonens myndighetsområder og
oppgaver, og skal fremme omlegging til klimavennlig, grønn teknologi og miljøvennlige løsninger i fylkeskommunen og i Akershus fylke for øvrig.
3. Videre skal tiltaket styrke arbeidet med å gi fylkeskommunen en foregangsrolle, og
utvikle Akershus til et foregangsfylke for klima, miljø og grønn omlegging.
4. En første bærekraftrapport benyttes som underlag for kommende års økonomiplan, og
fra 2018også for handlingsprogrammet til Regional plan for klima og energi.
5. Bærekraftrapporten med klimaregnskap skal også benyttes som underlag for
fylkeskommunal statistikk og årsrapportering.

65/16 Rapport om Grunnlag for en helhetlig parkeringspolitikk i Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Fylkesrådmannen trakk saken 30. august. Dette ble opplyst hovedutvalget pr. epost.

66/16 Høring - Nye oppgaver til større kommuner
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
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:
1. Fylkesrådmannens forslag punktene 1-2, og 4 ble enstemmig vedtatt.
2. Fylkesrådmannens forslag punkt 3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
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

67/16 Ny kulturplan for Akershus - endelig planutkast

Orienteringsnotater
4/16 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Akershus - orientering om status
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

5/16 Oslo Arkitekturtriennale - konferanse 12.oktober
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.08.2016
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

