Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for plan, næring og miljø 31.05.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Fetsund Lenser, Lundveien 3, 1900 Fetsund
Bestyrerboligen
31.05.2017
14:00 – 15.15
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Eirik Trygve Bøe
Leder
Jon Schøning Lie
Medlem
Cathrine Jensen
Medlem
Inger-Marit Øymo
Medlem
Helge Fossum
Medlem
Finn Tellsgård
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Tone Merete Hansen
Medlem
Fatima Valdes Haugstveit
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
V
H
H
H
FRP
KRF
AP
AP
AP
MDG
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Christian Bendz
Gunnar Melgaard
Sverre Strand Teigen
Tone Blixøen

Representerer
H
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Gunnar Melgaard
NESTL
Tone Blixøen
MEDL

Representerer
H
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Benedikte Vivaas Kise
Utvalgssekretær
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Saksliste
Saksnr

Tittel

PS 34/17

Inkubator Ås AS - driftsstøtte 2017

PS 35/17

Søknad om inkubatorstøtte til Inkubator Kjeller- 2017-2018- Kjeller
Innovasjon

PS 36/17

Søknad om Innsatsmidler for nyskaping 2017 - Inkubatorstøtte - Pan
Innovasjon AS

PS 37/17

Søknad om midler 2017 Akershus reiselivsråd

PS 38/17

Søknad om tilskudd 2017 fra Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus

PS 39/17

Eierstrategi 2017- 2020 Norasondegruppen AS

PS 40/17

Disponering av miljøfondet for 2017 og støtte til klimatiltak

PS 41/17

Hurdal kommune - Tilskudd til folkehelse - Bærekraftfestivalen i Hurdal
– 2017

PS 42/17

Lillestrøm bussterminal - eiendomstvikling

PS 43/17

Klage på avslag om tilskudd - Regionalt innovasjonsprogram 2017 Culture Engine
Teach First i akershusskolen (behandlet som notat)

PS 44/17
PS 45/17

Søknad om støtte til "Smart Mobility 2017" - Kunnskapsbyen
Lillestrøm/OREEC

NOT 4/17

Oppsummering av konferanse under Oslo Arkitekturtriennale

NOT 5/17

Status for alternative drivstoff - Scandria2Act

Representant Helge Fossum ankom kl.14.10, og deltok på møtet fra og med sak PS 37/17
Det ble informert om at PS 26/17 Teach First i akershusskolen var blitt registrert som sak ved
en feiltakelse og opprinnelig var et orienteringsnotat. Leder Eirik Bøe (V) foreslo at saken skulle
behandles som en orienteringsnotat. Hovedutvalget gav sin tilslutning.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
34/2017 - Inkubator Ås AS - driftsstøtte 2017

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 750 000 til Inkubator Ås AS til støtte til drift
for 2017, og inntil kr 750 000 til Inkubator Ås AS til støtte til drift for 2018.
Bevilgningen dekkes fra 310010 Inkubatorvirksomhet.
2. Videre støtte fra 2019 og fremover vil kunne vurderes basert på utviklingen av
inkubatortilbudet og etter søknad.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 750 000 til Inkubator Ås AS til støtte til drift
for 2017, og inntil kr 750 000 til Inkubator Ås AS til støtte til drift for 2018.
Bevilgningen dekkes fra 310010 Inkubatorvirksomhet.
2. Videre støtte fra 2019 og fremover vil kunne vurderes basert på utviklingen av
inkubatortilbudet og etter søknad.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
35/2017 - Søknad om inkubatorstøtte til Inkubator Kjeller- 2017-2018- Kjeller Innovasjon

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 2 125 000 til Kjeller Innovasjon i støtte til
Inkubator Kjeller for 2017. Bevilgningen dekkes fra 310010 Inkubatorvirksomhet.
Støtten forutsetter at Kjeller Innovasjon etablerer dialog med andre samarbeidspartnere
om medfinansiering av inkubatortilbudet fremover.
2. Videre støtte fra 2018 og fremover vil kunne vurderes basert på utviklingen av
inkubatortilbudet og gjennomføringen av Techmakers for 2017, etter søknad.

Utvalgets behandling:
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Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 2 125 000 til Kjeller Innovasjon i støtte til
Inkubator Kjeller for 2017. Bevilgningen dekkes fra 310010 Inkubatorvirksomhet.
Støtten forutsetter at Kjeller Innovasjon etablerer dialog med andre samarbeidspartnere
om medfinansiering av inkubatortilbudet fremover.
2. Videre støtte fra 2018 og fremover vil kunne vurderes basert på utviklingen av
inkubatortilbudet og gjennomføringen av Techmakers for 2017, etter søknad.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
36/2017 - Søknad om Innsatsmidler for nyskaping 2017 - Inkubatorstøtte - Pan Innovasjon
AS

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 300 000 i støtte til Pan Innovasjon til
forprosjekt for etablering av inkubator på Øvre Romerike. Støtten gjelder for 2017 og
bevilgningen dekkes fra 310010 Inkubatorvirksomhet. Støtten forutsetter at Pan
Innovasjon også etablerer dialog med andre samarbeidspartnere om finansiering av
inkubatortilbudet fra 2018.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
Akershus fylkeskommune bevilger inntil kr 300 000 i støtte til Pan Innovasjon til
forprosjekt for etablering av inkubator på Øvre Romerike. Støtten gjelder for 2017 og
bevilgningen dekkes fra 310010 Inkubatorvirksomhet. Støtten forutsetter at Pan
Innovasjon også etablerer dialog med andre samarbeidspartnere om finansiering av
inkubatortilbudet fra 2018.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
37/2017 - Søknad om midler 2017 Akershus reiselivsråd
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1.Akershus fylkeskommune bevilger 1,85 mill. kr for 2017 til Akershus Reiselivsråd til
gjennomføring av oppgavene som framgår av søknaden.
2. Midlene belastes ansvar 313313 Innsatsmidler reiseliv
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1.Akershus fylkeskommune bevilger 1,85 mill. kr for 2017 til Akershus Reiselivsråd til
gjennomføring av oppgavene som framgår av søknaden.
2. Midlene belastes ansvar 313313 Innsatsmidler reiseliv

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
38/2017 - Søknad om tilskudd 2017 fra Foreningen Ungt Entreprenørskap Akershus

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger etter søknad kr 540 750 som tilskudd til Foreningen
Ungt Entreprenørskap (UE)sitt arbeid med entreprenørskap i høyre utdanning i 2017
2. Akershus fylkeskommune bevilger etter søknad kr 50 000 til Foreningen Ungt
Entreprenørskap (UE) sitt prosjektet «Jenter og ledelse» i 2017.
3. Midlene på totalt kr 590 750 belastes ansvar 310031 innsatsmidler entreprenørskap.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Utvalgets vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bevilger etter søknad kr 540 750 som tilskudd til Foreningen
Ungt Entreprenørskap (UE)sitt arbeid med entreprenørskap i høyre utdanning i 2017
2. Akershus fylkeskommune bevilger etter søknad kr 50 000 til Foreningen Ungt
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Entreprenørskap (UE) sitt prosjektet «Jenter og ledelse» i 2017.
3. Midlene på totalt kr 590 750 belastes ansvar 310031 innsatsmidler entreprenørskap.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
39/2017 - Eierstrategi 2017- 2020 Norasondegruppen AS

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til vedlagte utkast til eierstrategi for
Norasondegruppen AS 2017-20120 med de merknader som fylkesrådmannen
omtaler under punkt 3 i eierstrategien. Dette gjelder:
Kulepunkt 4: foreslås strøket: (selskapet fører en lønns- og personalpolitikk som er i
overensstemmelse med eiernes politikk på området),
Kulepunkt 5 foreslås omformulert til: «Åpenhet overfor eierne om saker av
prinsipiell karakter» (i stedet for: Saker av prinsipiell karakter presenteres for eierne
før eventuell iverksettelse. Dette gjelder, men er ikke begrenset til virksomhet, også
datterselskaper, som kan påføre eierne kostnader, risiko eller sviktende omdømme
eller som på annen måte kan være i konflikt med eiernes interesser),
Kulepunkt 6 utgår eller omformuleres (Selskapet skal ikke etablere datterselskaper
uten forutgående orientering til eierne).
2. For øvrig slutter Akershus fylkeskommune seg til eierstrategien for
Norasondegruppen AS 2017-2020.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets innstilling:
1. Akershus fylkeskommune slutter seg til vedlagte utkast til eierstrategi for
Norasondegruppen AS 2017-20120 med de merknader som fylkesrådmannen
omtaler under punkt 3 i eierstrategien. Dette gjelder:
Kulepunkt 4: foreslås strøket: (selskapet fører en lønns- og personalpolitikk som er i
overensstemmelse med eiernes politikk på området),
Kulepunkt 5 foreslås omformulert til: «Åpenhet overfor eierne om saker av
prinsipiell karakter» (i stedet for: Saker av prinsipiell karakter presenteres for eierne
før eventuell iverksettelse. Dette gjelder, men er ikke begrenset til virksomhet, også
datterselskaper, som kan påføre eierne kostnader, risiko eller sviktende omdømme
eller som på annen måte kan være i konflikt med eiernes interesser),
Kulepunkt 6 utgår eller omformuleres (Selskapet skal ikke etablere datterselskaper
uten forutgående orientering til eierne).
2. For øvrig slutter Akershus fylkeskommune seg til eierstrategien for
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Norasondegruppen AS 2017-2020.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
40/2017 - Disponering av miljøfondet for 2017 og støtte til klimatiltak

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger inntil 6 millioner kroner fra miljøfondet
for støtte til klimatiltak primært i Akershus-kommunene, innenfor følgende
innsatsområder:
 Transport: Ladepunkter og biogass
 Avfallshåndtering: Reduksjon av klimagassutslipp fra deponier
 Stasjonær energi: Energisparing og energiomlegging
2. Følgende prinsipper for tildeling av støtte legges til grunn for disponering av midlene:
 Klimaeffekt per krone tildelt fra fylkeskommunen
 Tiltaksutløsende effekt
 Inntil 50 % kostnadsdekning og maksimalt 500 000 NOK
 Spredning på geografi og innsatsområder
3. Bevilgningen med ovennevnte prioriteringer og tildelingsprinsipper gjelder frem til
regional plan for klima og energi er vedtatt og iverksatt.
Utvalgets behandling:
Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 1: Bevilgningen økes fra 6 til 10 million kroner.
Tone Merete Hansen (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 1: Bytte ut «biogass» med «biodrivstoff».
Representant Helge Fossum (FrP) fremmet på vegne av FrP, H, V og Krf følgende
tilleggsforslag:
Nytt punkt 4: Det bes om at det løpende følges med på alternative biodrivstoffalternativer i tiden
fremover.
Votering:
 Solums (MDG) endringsforslag til punkt 1 falt med 2 mot 11 (H, FrP, KrF, V, Ap)
stemmer
 Hansens (Ap) endringsforslag til punkt 1 falt med 4 mot 9 (H, FrP, KrF, V, SV) stemmer
 Fylkesrådmannens forslag til vedtak på punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt
 Fossums (FrP) forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt
Utvalgets vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø bevilger inntil 6 millioner kroner fra miljøfondet
for støtte til klimatiltak primært i Akershus-kommunene, innenfor følgende
innsatsområder:
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Transport: Ladepunkter og biogass
Avfallshåndtering: Reduksjon av klimagassutslipp fra deponier
Stasjonær energi: Energisparing og energiomlegging

2. Følgende prinsipper for tildeling av støtte legges til grunn for disponering av midlene:
 Klimaeffekt per krone tildelt fra fylkeskommunen
 Tiltaksutløsende effekt
 Inntil 50 % kostnadsdekning og maksimalt 500 000 NOK
 Spredning på geografi og innsatsområder
3. Bevilgningen med ovennevnte prioriteringer og tildelingsprinsipper gjelder frem til
regional plan for klima og energi er vedtatt og iverksatt.
4. Det bes om at det løpende følges med på alternative biodrivstoffalternativer i tiden fremover.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
41/2017 - Hurdal kommune - Tilskudd til folkehelse - Bærekraftfestivalen i Hurdal - 2017
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til Hurdal kommunes satsing på
bærekraftkonferansen og bærekraftfestivalen med formål om å rette mer oppmerksomhet om
bærekraftige løsninger. Akershus fylkeskommune støtter konferansen og festivalen med 125.000
kr, som belastes Miljøfondet, ansvar 715114.
2. Akershus fylkeskommune støtter et underarrangement i forbindelse med
bærekraftfestivalen med 75.000 kr, som belastes fra tilskuddsordningen Regional
utvikling folkehelse, ansvar 320001. Kommunen oppfordres til å søke eventuell støtte
for 2018 innenfor ordinære tilskuddsordninger.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 (FrP) stemme.
Utvalgets innspill:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til Hurdal kommunes satsing på
bærekraftkonferansen og bærekraftfestivalen med formål om å rette mer oppmerksomhet om
bærekraftige løsninger. Akershus fylkeskommune støtter konferansen og festivalen med 125.000
kr, som belastes Miljøfondet, ansvar 715114.
2. Akershus fylkeskommune støtter et underarrangement i forbindelse med
bærekraftfestivalen med 75.000 kr, som belastes fra tilskuddsordningen Regional
utvikling folkehelse, ansvar 320001. Kommunen oppfordres til å søke eventuell støtte
for 2018 innenfor ordinære tilskuddsordninger.
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42/2017 - Lillestrøm bussterminal - eiendomsutvikling
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Endringer i driftsopplegget for busstransport på nedre Romerike kan gi endrede
behov knyttet til dagens kollektivterminal på Lillestrøm knutepunkt.
Fylkesrådmannen bes om å starte et arbeid for å ivareta terminalfunksjonene på og
ved Lillestrøm bussterminal med utgangspunkt i framtidige behov.
2. I tillegg til en eventuell ny terminalløsning vil det trolig være et betydelig
tillegsareal, som kan benyttes til andre formål. Akershus fylkeskommune ser positivt
på en økt utnyttelse av tomten for å bygge opp under byutvikling i Lillestrøm.
3. Elevtallsveksten på nedre Romerike er sterkere enn tidligere lagt til grunn. Som del
av arbeidet med framtidig skolestruktur i Akershus bør det vurderes om eiendommen
kan være aktuell for en ny skole på nedre Romerike.
4. Utover bruk av eiendommen til eventuelle egne formål bør muligheter for
tilleggsbruk som involverer andre aktører vurderes. Det bør avklares om tomten kan
være egnet for Høgskolen i Oslo og Akershus. En mulig samlokalisering av
videregående skole og høgskole vil kunne gi interessante synergier.
5. Fylkesrådmannen bes om å komme tilbake med en sak for å belyse muligheter og
alternativer for utvikling av eiendommen til ytterligere formål.
Utvalgets behandling:
Votering:
 Fylkesmannens forslag til vedtak på punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt
 Fylkesrådmannens forslag til vedtak på punk 4 ble vedtatt mot 1 (FrP) stemme
 Fylkesrådmannens forslag til punkt 5 ble enstemmig vedtatt
Utvalgets innspill:
1. Endringer i driftsopplegget for busstransport på nedre Romerike kan gi endrede
behov knyttet til dagens kollektivterminal på Lillestrøm knutepunkt.
Fylkesrådmannen bes om å starte et arbeid for å ivareta terminalfunksjonene på og
ved Lillestrøm bussterminal med utgangspunkt i framtidige behov.
2. I tillegg til en eventuell ny terminalløsning vil det trolig være et betydelig
tillegsareal, som kan benyttes til andre formål. Akershus fylkeskommune ser positivt
på en økt utnyttelse av tomten for å bygge opp under byutvikling i Lillestrøm.
3. Elevtallsveksten på nedre Romerike er sterkere enn tidligere lagt til grunn. Som del
av arbeidet med framtidig skolestruktur i Akershus bør det vurderes om eiendommen
kan være aktuell for en ny skole på nedre Romerike.
4. Utover bruk av eiendommen til eventuelle egne formål bør muligheter for
tilleggsbruk som involverer andre aktører vurderes. Det bør avklares om tomten kan
være egnet for Høgskolen i Oslo og Akershus. En mulig samlokalisering av
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videregående skole og høgskole vil kunne gi interessante synergier.
5. Fylkesrådmannen bes om å komme tilbake med en sak for å belyse muligheter og
alternativer for utvikling av eiendommen til ytterligere formål.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
43/2017 - Klage på avslag om tilskudd - Regionalt innovasjonsprogram 2017 - Culture
Engine

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø opprettholder vedtaket i PS 9/17 «Regionalt
innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2017».
2. Klage fra Cultureengine AS tas ikke til følge.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø opprettholder vedtaket i PS 9/17 «Regionalt
innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2017».
2. Klage fra Cultureengine AS tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
44/2017 - Teach First i akershusskolen

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Utvalgets behandling:
Det ble informert om at PS 26/17 Teach First i akershusskolen var blitt registrert som sak ved
en feiltakelse og opprinnelig var et orienteringsnotat. Leder Eirik Bøe (V) foreslo at saken skulle
behandles som en orienteringsnotat. Hovedutvalget gav sin tilslutning.
Notatet ble tatt til orientering.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
45/2017 - Søknad om støtte til "Smart Mobility 2017" - Kunnskapsbyen
Lillestrøm/OREEC

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Akershus fylkeskommune bevilger inntil 350.000 kr til Kunnskapsbyen Lillestrøm til
gjennomføring av «Smart Mobility 2017». Bevilgningen dekkes fra 311130 Innsatsmidler for
innovasjon.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalgets innspill:
Akershus fylkeskommune bevilger inntil 350.000 kr til Kunnskapsbyen Lillestrøm til
gjennomføring av «Smart Mobility 2017». Bevilgningen dekkes fra 311130 Innsatsmidler for
innovasjon.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
4/2017 - Oppsummering av konferanse under Oslo Arkitekturtriennale

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 31.05.2017
5/2017 - Status for alternative drivstoff - Scandria2Act
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Utvalgets behandling:
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Notatet ble tatt til orientering.
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