Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Hovedutvalg for plan, næring og miljø 09.11.2016

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingssal øst
09.11.2016
14:00 – 16:30
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Eirik Trygve Bøe
Leder
Gunnar Melgaard
Nestleder
Tone Blixøen Yrvum
Medlem
Inger-Marit Øymo
Medlem
Cathrine Jensen
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
H
KrF
Ap
Ap
Ap
MDG
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Wenche Bjerke
Helge Fossum
Christian Bendz
Jon Schøning Lie

Representerer
FrP
H

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Helge Fossum
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem

Representerer
FrP
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Øyvind Michelsen
Fylkesdirektør
Per Kierulf
Assisterende fylkesdirektør
Ole Kjendlie
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 12. oktober ble godkjent.
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Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

74/16

Forskningsprosjekt om hydrogen og sikkerhetInvitasjon til å delta som
brukerrepresentant

75/16

Signering av intensjonsavtale (MoU) med EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking

76/16

Høringsinnspill til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

77/16

Status for energisparekontrakter i utvalgte skolebygg

78/16

Sentral godkjenning av regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma

79/16

Rapport om Grunnlag for en helhetlig parkeringspolitikk i Akershus
Orienteringsnotater

8/16

Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017

Program innledningsvis i møtet:



Administrasjonen orienterte om budsjett 2017/ØP 2017-20 tilknyttet vår sektor
Rullering av hydrogenstrategien – orientering/drøfting/arbeidsverksted
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Saker til behandling
74/16 Froskningsprosjekt om hydrogen og sikkerhetInvitasjon til å delta som
brukerrepresentant
Utvalgets behandling:

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

Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune deltar som bruker i søknaden til Forskningsrådet for prosjektet
«Safe Hydrogen Implementation For sustainable Transport (SH²IFT».
2. Akershus fylkeskommune bidrar til finansieringen av prosjektet med kr 300.000,-.
3. Beløpet finansieres fra Miljøfondet, ansvar 715114.

75/16 Signering av intensjonsavtale (MoU) med EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking
Utvalgets behandling:

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

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Akershus fylkeskommune ved fylkesordfører eller den fylkesordfører bemyndiger,
signerer intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) med EUs Fuel Cells and Hydrogen
Joint Undertaking (FCH JU).

76/16 Høringsinnspill til ny forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til at det er opprettet en nasjonal ordning for å støtte
klimatiltak, men ønsker at beløpet økes årlig.
2. Det er ønskelig med forutsigbarhet i forskriften, både når det gjelder varighet og
prioriterte områder. Transport bør være et av de prioriterte områdene og
energieffektiviserende effekt bør vektes positivt.
3. Forskriften bør inkludere både indirekte og direkte klimatiltak. Det etterlyses klare
beregningsmetoder/nøkler for beregning av klimagassreduksjon knyttet til klimatiltak.
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4. Den politiske forankringen i tildelingskriteriet b) bør være vedtatte klimamål/-strategier.
Det foreslås videre at man kan kreve politisk behandling av det konkrete klimatiltaket i
etterkant av eventuell tildeling.
5. Det oppfordres til at de statlige myndighetene som forvalter støtteordninger til
klimatiltak, utarbeider en felles søknadsportal for klimatiltak generelt hvor søkerne blir
loset til rett støtteordning.
6. Det vises for øvrig til vurderinger i saksfremlegget
Utvalgets behandling:
Representanten Wenche Bjerke (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
Administrative merknader trekkes tilbake og som erstatning for punktene 1-4 foreslås:
Akershus fylkeskommune har ingen merknader til høringsforslaget.
Støtter rådmannens punktene 5 – 6. .
Leder Eirik Trygve Bøe (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V + KrF:
Forskriften bør stimulere til klimavennlige innovative anskaffelser.
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet forslag til nytt punkt 7:
"AFK forventer at ordningen blir vurdert videreført utover 5 år"
Representanten Cathrine Jensen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V +
KrF:
Ettersom søknadsmassen var fire ganger større enn budsjettet for 2016 vider det en stor interesse
for tiltakene. Det anbefales derfor å øke tilskuddene til klimatiltak til kommunene.

Votering:
1. Ved alternativ votering mellom Bjerkes forslag og fylkesrådmannens innstilling
punktene 1-4, ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
2. Fylkesrådmannens innstilling punktene 5-6 ble enstemmig vedtatt.
3. Fellesforslaget fremmet av Bøe ble enstemmig vedtatt.
4. Solums forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).
5. Fellesforslaget fremmet av Jensen ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FrP).

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. Akershus fylkeskommune er positiv til at det er opprettet en nasjonal ordning for å støtte
klimatiltak, men ønsker at beløpet økes årlig.
2. Det er ønskelig med forutsigbarhet i forskriften, både når det gjelder varighet og
prioriterte områder. Transport bør være et av de prioriterte områdene og
energieffektiviserende effekt bør vektes positivt.
3. Forskriften bør inkludere både indirekte og direkte klimatiltak. Det etterlyses klare
beregningsmetoder/nøkler for beregning av klimagassreduksjon knyttet til klimatiltak.
4. Den politiske forankringen i tildelingskriteriet b) bør være vedtatte klimamål/-strategier.
Det foreslås videre at man kan kreve politisk behandling av det konkrete klimatiltaket i
etterkant av eventuell tildeling.
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5. Det oppfordres til at de statlige myndighetene som forvalter støtteordninger til
klimatiltak, utarbeider en felles søknadsportal for klimatiltak generelt hvor søkerne blir
loset til rett støtteordning.
6. Akershus fylkeskommune forventer at ordningen blir vurdert videreført utover 5 år
7. Forskriften bør stimulere til klimavennlige innovative anskaffelser.
8. Ettersom søknadsmassen var fire ganger større enn budsjettet for 2016 vider det en stor
interesse for tiltakene. Det anbefales derfor å øke tilskuddene til klimatiltak til
kommunene.
9. Det vises for øvrig til vurderinger i saksfremlegget

77/16 Status for energisparekontrakter i utvalgte skolebygg
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
EPC-kontrakter kan være en god gjennomføringsmetode for å oppnå energibesparelser. Når
fylkeskommunen har tilegnet seg mer erfaring med bakgrunn i inngåtte kontrakter for Nes og
Hvam videregående skoler vurderes videre bruk og omfang av EPC-kontrakter.

78/16 Sentral godkjenning av regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Den sentrale godkjenningen av regional plan for vannforvaltning i Glomma vannregion tas
til orientering.
2. I samarbeid med Vannregionmyndigheten innledes dialog med Klima- og
miljødepartementet for å korrigere informasjonen om vannforekomster i godkjenningen, og
bidra til at miljømålet for Gjersjøen baseres på riktig faktagrunnlag.
3. Sammen med Vannregionmyndigheten avklares hvilke faktiske endringer departementet
gjør i vannforekomster som påvirkes av vannkraft, dessuten hvordan gjennomføring av
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vannforskriften skal sikres i de av vannforekomstene som i tillegg til vannkraft også har
betydelig forusrensingsproblematikk.

79/16 Rapport om Grunnlag for en helhetlig parkeringspolitikk i Akershus
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. «Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus» oversendes kommunene, som materiale for å
bidra til kommunenes arbeid med lokal parkeringspolitikk.
2. Det utarbeides en veileder på grunnlag av rapporten.
3. Regionale føringer for parkering knyttet til handel, service behandles som del av regional
plan for handel, service og senterstruktur
Utvalgets behandling:
Representanten Wenche Bjerke (FrP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:
Akershus Fylkeskommune forutsetter at de kommunale parkeringsnormer fortsatt skal være et
kommunalt ansvar.

Votering:
1. Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
2. Bjerkes tilleggsforslag fikk 1 stemme (FrP) og falt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
1. «Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus» oversendes kommunene, som materiale for å
bidra til kommunenes arbeid med lokal parkeringspolitikk.
2. Det utarbeides en veileder på grunnlag av rapporten.
3. Regionale føringer for parkering knyttet til handel, service behandles som del av regional
plan for handel, service og senterstruktur

Orienteringsnotater
8/16 Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2017
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

7

