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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Solveig Schytz
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
H
FRP
V
SP
AP
AP
AP
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Knut Sletta
Geir Atle Mjeldheim
Øyvind Michelsen
Øystein Lunde
Jan Ivar Bøe
Trude Remme

Stilling
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesadvokat
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Saksbehandler
Pressesjef
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Politiske saker

32/17

HYOPs hydrogenstasjoner i Akershus
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Politiske saker
32/17 HYOPs hydrogenstasjoner i Akershus
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 07.02.2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger HYOP AS et tilskudd inntil kr 800.000,- men ikke
mer enn rammen for bagatellmessig støtte i henhold til EØS-reglene om statsstøtte.
2. Det gjelder følgende vilkår for bevilgningen:
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fastsette vilkår for bevilgningen etter drøftelser med
HYOP.
3. Bevilgningen dekkes fra Miljøfondet, ansvar 715114.
Utvalgets behandling:
Representanten Vibeke Limi (FRP) fremmet forslag:
Saksfremstillingen i sak 31/17 unntas ikke offentlighet, idet den lovhjemmel som er angitt av
administrasjonen basert på fylkesadvokat Renate Støa vurdering, allikevel ikke hjemler unntak i
et tilfelle som dette.
Limi fremmet videre en protokolltilførsel;
Begrunnelse/protokolltilførsel:
Den angitte begrunnelse om at det foreligger taushetsplikt pga. konkurransemessige forhold, er
åpenbart uholdbar. Saken og hele bevilgningsforholdet er faktisk utløst av at det ikke foreligger
aktører som vil gi et forretningsmessig tilbud av den type en større emisjon ville gitt.
Representanten Tonje Brenna (AP) fremmet tilleggsforslag og foreslår at dette følger
saken:
Det bes om en sak der økonomi, drift og fremtidsutsikter for HYOP klargjøres. Inntil saken er
politisk behandlet vil det ikke bli gjort ekstraordinære bevilgninger fra Akershus
fylkeskommune.
Votering:
 Innledningsvis i møtet, før ordinær behandling av saken, ble forslaget fremmet av
Vibeke Limi (FRP) votert over. Forslaget fikk 1 stemme (FRP) og falt.
 Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (FRP og SV).
 Utvalget ga enstemmig tilslutning til at forslaget fra Brenna (AP) følger saken.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger HYOP AS et tilskudd inntil kr 800.000,- men ikke mer
enn rammen for bagatellmessig støtte i henhold til EØS-reglene om statsstøtte.
2. Det gjelder følgende vilkår for bevilgningen:
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Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fastsette vilkår for bevilgningen etter drøftelser med
HYOP.
3. Bevilgningen dekkes fra Miljøfondet, ansvar 715114.
Forslag som følger saken:
Det bes om en sak der økonomi, drift og fremtidsutsikter for HYOP klargjøres. Inntil saken er
politisk behandlet vil det ikke bli gjort ekstraordinære bevilgninger fra Akershus
fylkeskommune.
Protokolltilførsel fra FRP:
Den angitte begrunnelse om at det foreligger taushetsplikt pga. konkurransemessige forhold, er
åpenbart uholdbar. Saken og hele bevilgningsforholdet er faktisk utløst av at det ikke foreligger
aktører som vil gi et forretningsmessig tilbud av den type en større emisjon ville gitt.
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