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Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.05.2015
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingsal øst
06.05.2015
14:00 – 15:55
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Schytz
Leder
Lise Hagen Rebbestad
Nestleder
Karin Adolfsen
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Dag Solbakken
Medlem
Hallstein Flesland
Medlem
Knut Auke
Medlem
Wenche Bjerke
Medlem
Rolf Lasse Lund
Medlem
Siri Baastad
Medlem
Jan Johan Sandal
Medlem
Harald Sævareid
Medlem
Kari Aalerud
Medlem

Representerer
V
H
H
H
H
H
FrP
FrP
Ap
Ap
Ap
SV
Ap

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Øyvind Michelsen
Per A. Kierulf
Marianne Straume

Stilling
Fylkesdirektør
Ass. Fylkesdirektør
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

30/15

Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2014

31/15

Annengangshøring av regional vannforvaltningsplan 2016-2021. Delegering av
vedtak til fylkesrådmannen

32/15

Høring vedrørende Profilieringsstrategi for Osloregionen - Svar fra Akershus
fylkeskommune

33/15

Regional plan for klima og energi - forslag til planprogram

34/15

Kystkulturen og kystfriluftslivet i Akershus - orienteringssak om strategi og tiltak

35/15

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

36/15

Strategisk næåringsplan for Bærum kommune 2015-2020

37/15

Fremtidsmat - Mat for bedre helse Søknad om tilskudd

38/15

Gjerdrum næringshage - søknad

39/15

Blue MoveSatsning på anvendelse og økt utbredelse av hydrogen
tiltransportSøknad om regional medfinansiering

40/15

OBS hydrogen
Søknad om tilskudd til informasjonsarbeid om hydrogen

41/15

Utbygging av infrastruktur for hydrogen

Orienteringer:
Innledningsvis holdt Solveig Viste, seksjon for plan og miljø, en orientering om status for
arbeidet med regional plan for masseforvaltning i Akershus.
 Protokoll fra møtet 11.3.15 ble godkjent.
 Innkalling og dagsorden til møtet 6.5.15 ble godkjent.
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Saker til behandling
30/15 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2014
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2014 i henhold til
”Årsregnskap 2014 - Tallregnskap med noter”.
2.

Fylkestinget tar den framlagte ”Årsrapport 2014 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget” til orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 124,1 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto PO 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2016
Overføringer til investeringsregnskapet
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
=

114 313
6 350
107 963
4 323
20 484
124 124

Utvalgets behandling:
Etter forslag fra leder Solveig Schytz tok hovedutvalget årsrapporten til orientering.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1.

Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2014 i henhold til
”Årsregnskap 2014 - Tallregnskap med noter”.

2.

Fylkestinget tar den framlagte ”Årsrapport 2014 - Fylkesrådmannens rapport til
fylkestinget” til orientering.

3.

Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 124,1 mill. kr disponeres slik:
(tall i 1 000 kr)
Gjenbevilgninger av mindreforbruk
Inndekking av merforbruk
Sum gjenbevilgninger netto PO 1-7
Merforbruk som dekkes inn i 2016
Overføringer til investeringsregnskapet
Sum (regnskapsmessig overskudd)

+
=
+
=

114 313
6 350
107 963
4 323
20 484
124 124
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31/15 Annengangshøring av regional vannforvaltningsplan 2016-2021. Delegering av
vedtak til fylkesrådmannen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget delegerer til fylkesrådmannen å legge Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Glomma og Grensevassdagene 2016-2021 ut på høring og offentlig ettersyn i
perioden 16. juni til 1. oktober 2015
2. Fylkesutvalget delegerer til fylkesrådmannen å legge Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Vest-Viken 2016-2021 ut på høring og offentlig ettersyn i perioden medio
mai til medio juli 2015.
3. Fylkesutvalget slutter seg til foreslått prosess og legger til grunn at de regionale
vannforvaltningsplanene kommer til sluttbehandling i nytt konstituert fylkesting innen
utgangen av 2015
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
4. Fylkesutvalget delegerer til fylkesrådmannen å legge Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Glomma og Grensevassdagene 2016-2021 ut på høring og offentlig ettersyn
i perioden 16. juni til 1. oktober 2015
5. Fylkesutvalget delegerer til fylkesrådmannen å legge Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Vest-Viken 2016-2021 ut på høring og offentlig ettersyn i perioden medio
mai til medio juli 2015.
6. Fylkesutvalget slutter seg til foreslått prosess og legger til grunn at de regionale
vannforvaltningsplanene kommer til sluttbehandling i nytt konstituert fylkesting innen
utgangen av 2015

32/15 Høring vedrørende Profilieringsstrategi for Osloregionen - Svar fra Akershus
fylkeskommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune mener det er viktig med en felles internasjonal profilering av
Osloregionen, og er positiv til at det foreligger forslag til en strategi for internasjonal
profilering.
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2. Akershus fylkeskommune vil understreke betydningen av at det blir en bred tilnærming
til profileringen av Osloregionen. I forslaget til strategi kommer det ikke tydelig nok
frem at strategien skal være: «En sum av de kvaliteter som kommunene og fylkene i
Osloregionen utgjør». Profileringen bør derfor fokusere ytterligere på dette.
3. Akershus fylkeskommune vil trekke frem at det gir en skjev forankring hvis to av tre
aktører i gjennomføringsapparatet for en strategi, som skal komme hele Osloregionen
til gode, eies av Oslo kommune og derigjennom skal utgjøre «Oslo Brand Alliance». I
stedet burde dette legges til en eller flere regional(e) aktør(er), som kan representere
alle medlemmene i samarbeidsalliansen Osloregionen på en mer balansert måte.
4. Akershus fylkeskommune slutter seg til at det ikke bør legges opp til at bidraget
innarbeides i den ordinære medlemskontingenten, men synliggjøres som et eget bidrag
til profileringsarbeid på vegne av regionen. Dette vil også innebære at den enkelte
kommune eller fylkeskommune fritt kan velge å delta eller stå utenfor ordningen.
Utvalgets behandling:
Representanten Jan Sandal (Ap) ytret ønske om at saken kommer tilbake til hovedutvalg for
plan, næring og miljø når finansieringen av profileringen skal behandles, jfr. pkt. 3 og 4.
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
1. Akershus fylkeskommune mener det er viktig med en felles internasjonal profilering av
Osloregionen, og er positiv til at det foreligger forslag til en strategi for internasjonal
profilering.
2. Akershus fylkeskommune vil understreke betydningen av at det blir en bred tilnærming
til profileringen av Osloregionen. I forslaget til strategi kommer det ikke tydelig nok
frem at strategien skal være: «En sum av de kvaliteter som kommunene og fylkene i
Osloregionen utgjør». Profileringen bør derfor fokusere ytterligere på dette.
3. Akershus fylkeskommune vil trekke frem at det gir en skjev forankring hvis to av tre
aktører i gjennomføringsapparatet for en strategi, som skal komme hele Osloregionen
til gode, eies av Oslo kommune og derigjennom skal utgjøre «Oslo Brand Alliance». I
stedet burde dette legges til en eller flere regional(e) aktør(er), som kan representere
alle medlemmene i samarbeidsalliansen Osloregionen på en mer balansert måte.
4. Akershus fylkeskommune slutter seg til at det ikke bør legges opp til at bidraget
innarbeides i den ordinære medlemskontingenten, men synliggjøres som et eget bidrag
til profileringsarbeid på vegne av regionen. Dette vil også innebære at den enkelte
kommune eller fylkeskommune fritt kan velge å delta eller stå utenfor ordningen.
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33/15 Regional plan for klima og energi - forslag til planprogram
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Forslag til planprogram legges ut på høring i 10 uker.
2. Varsel om planoppstart kunngjøres.
Utvalgets behandling:
Representanten Hallstein Flesland (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V og
Frp:
Nytt pkt. 3 –
Det bes om at det i løpet av høringsperioden utarbeides en oversikt over tilgjengelig volum av
fossilfritt drivstoff til landbruk, skogbruk og entreprenørbransjen.
Videre fremmet leder Solveig Schytz (V) følgende tilleggsforslag på vegne av V og H:
Nytt kulepunkt –
Regional plan for klima- og energi skal kartfeste soner hvor vindkraft ikke kan tillates. Dette
gjelder både sjø- og landområder. Tilsvarende skal det kartfestes soner hvor småkraft ikke
tillates.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslag fra Flesland (H) ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslag fra Schytz (V) ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).
Hovedutvalgets innspill:
1. Forslag til planprogram legges ut på høring i 10 uker.
2. Varsel om planoppstart kunngjøres.
3. Det bes om at det i løpet av høringsperioden utarbeides en oversikt over tilgjengelig
volum av fossilfritt drivstoff til landbruk, skogbruk og entreprenørbransjen.
4. Regional plan for klima- og energi skal kartfeste soner hvor vindkraft ikke kan tillates.
Dette gjelder både sjø- og landområder. Tilsvarende skal det kartfestes soner hvor
småkraft ikke tillates.
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34/15 Kystkulturen og kystfriluftslivet i Akershus - orienteringssak om strategi og tiltak
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Saken tas til orientering.

2. Fylkeskommunens samarbeid med frivillige organisasjoner og friluftsråd videreføres. Dette for
at de frivillige organisasjonene og friluftsrådene kan være aktive aktører og bidragsytere i
utvikling av kystkulturen og kystfriluftslivet i Akershus.
3. Arbeidet med sammenhengende kyststi og kystleder med historien som turfølge, innarbeides
og forankres i det pågående arbeidet med plan og strategiarbeid:




Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Reiselivsstrategi Akershus fylkeskommune 2015-2018
Regional kystsoneplan

Utvalgets behandling:
Representanten Jan Sandal (Ap) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 3 på
vegne av AP:
«Arbeidet med sammenhengende kyststi og kystleder prioriteres og forankres i det pågående
arbeidet med plan og strategiarbeidet…»
Hovedutvalgets leder foreslo å sende endringsforslaget fra Sandal (Ap) med i den videre
behandling og det ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp).
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Forslag om å sende endringsforslaget til Sandal (Ap) med i den videre behandling ble
vedtatt mot 2 stemmer (Frp).
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Saken tas til orientering.

2. Fylkeskommunens samarbeid med frivillige organisasjoner og friluftsråd videreføres. Dette for
at de frivillige organisasjonene og friluftsrådene kan være aktive aktører og bidragsytere i
utvikling av kystkulturen og kystfriluftslivet i Akershus.
3. Arbeidet med sammenhengende kyststi og kystleder med historien som turfølge, innarbeides og
forankres i det pågående arbeidet med plan og strategiarbeid:




Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Reiselivsstrategi Akershus fylkeskommune 2015-2018
Regional kystsoneplan

Forslag som følger saken i den videre behandling:
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«Arbeidet med sammenhengende kyststi og kystleder prioriteres og forankres i det pågående
arbeidet med plan og strategiarbeidet…»

35/15 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 godkjennes.
2. Det legges frem en rapport om erfaringer og resultater midtveis i strategiperioden.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 godkjennes.
2. Det legges frem en rapport om erfaringer og resultater midtveis i strategiperioden.

36/15 Strategisk næåringsplan for Bærum kommune 2015-2020
pSaksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
Hovedutvalget for plan, næring og miljø er enig i hovedtrekkene i Strategisk næringsplan for
Bærum kommune 2015-2020, og er positiv til at innsatsområdene i næringsplanen støtter opp
om fylkeskommunens næringspolitikk.
Utvalgets behandling:
Representanten Kari Aalerud (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap:
Det er viktig å ha et tett og godt samarbeid mellom Bærum kommune og fylkeskommunen i det
videre arbeidet med næringsutvikling. I konkretisering av planen er det viktig at målene
konkretiseres og at miljøet løftes opp som et viktig satsingsområde innen næringsutvikling.
Votering:
 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Aaleruds (Ap) tilleggsforslag fikk 5 stemmer (Ap og SV) og falt.
Vedtak:
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Hovedutvalget for plan, næring og miljø er enig i hovedtrekkene i Strategisk næringsplan for
Bærum kommune 2015-2020, og er positiv til at innsatsområdene i næringsplanen støtter opp
om fylkeskommunens næringspolitikk.

37/15 Fremtidsmat - Mat for bedre helse Søknad om tilskudd
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger klyngen Fremtidsmat ved Nofima
inntil 80.000 kr i støtte til utvikling av klyngen frem til ARENA-status i 2015 er
avklart.
2. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2015 – 311130.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp).
Vedtak:
2. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger klyngen Fremtidsmat ved Nofima
inntil 80.000 kr i støtte til utvikling av klyngen frem til ARENA-status i 2015 er
avklart.
2. Bevilgningen dekkes fra innsatsmidlene for innovasjon 2015 – 311130.

38/15 Gjerdrum næringshage - søknad
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger Gjerdrum Næringshage 150.000 kr til
medfinansiering av utviklingsprosjekt i 2015-2016.
2. Tilskuddet dekkes over budsjettposten Innsatsmidler entreprenørskap 310031.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
3. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger Gjerdrum Næringshage 150.000 kr til
medfinansiering av utviklingsprosjekt i 2015-2016.
4. Tilskuddet dekkes over budsjettposten Innsatsmidler entreprenørskap 310031.

39/15 Blue MoveSatsning på anvendelse og økt utbredelse av hydrogen tiltransportSøknad
om regional medfinansiering
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Fylkesutvalget bevilger 2,4 mill. kr til interregprosjektet Blue Move. Midlene fordeles
med kr 400.000 i 2015, 800.000 i 2016 og 2017, 400.000 i 2018.
2. Bevilgningen finansieres fra miljøinnsatsmidler, ansvar 715102
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
3. Fylkesutvalget bevilger 2,4 mill. kr til interregprosjektet Blue Move. Midlene fordeles
med kr 400.000 i 2015, 800.000 i 2016 og 2017, 400.000 i 2018.
4. Bevilgningen finansieres fra miljøinnsatsmidler, ansvar 715102

40/15 OBS hydrogen
Søknad om tilskudd til informasjonsarbeid om hydrogen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune bevilger Kunnskapsbyen Lillestrøm et tilskudd inntil kr 600.000,
fordelt med kr 300.000 i 2015 og kr 300.000 i 2016, til finansiering av informasjonsarbeid
om hydrogen.
2. Bevilgningen finansieres fra miljøfondet, ansvar 715114
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Det vises til saksopplysningsfeil ved utsending av sakskartet. Navnet til mottaker av
bevilgningen i innstillingens pkt. 1 er rettmessig endret i herværende protokoll fra «Hynor
Lillestrøm» til «Kunnskapsbyen Lillestrøm».
Hovedutvalgets medlemmer ble informert om feilen i notat 2015/4456-4/76570/2015 EMNE
K21, sendt via e-post mandag 4.5.15.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger Kunnskapsbyen Lillestrøm et tilskudd inntil kr 600.000,
fordelt med kr 300.000 i 2015 og kr 300.000 i 2016, til finansiering av informasjonsarbeid
om hydrogen.
2. Bevilgningen finansieres fra miljøfondet, ansvar 715114

41/15 Utbygging av infrastruktur for hydrogen
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 06.05.2015
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Akershus fylkeskommune bevilger HYOP AS inntil kr 1.750.000,- og maksimalt 70% av
kostnadene til etablering av hydrogenstasjon på Gardermoen.
2. Sak om støtte til etablering av hydrogenstasjon i Bærum legges frem på møtet
fylkesutvalgets møte i juni.
3. Bevilgningen dekkes fra Miljøfondet, ansvar 715114
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Akershus fylkeskommune bevilger HYOP AS inntil kr 1.750.000,- og maksimalt 70% av
kostnadene til etablering av hydrogenstasjon på Gardermoen.
2. Sak om støtte til etablering av hydrogenstasjon i Bærum legges frem på møtet
fylkesutvalgets møte i juni.
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3. Bevilgningen dekkes fra Miljøfondet, ansvar 715114
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