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Saker til behandling
6/14 Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus 2014-2025
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkestinget vedtar Hydrogenstrategi 2014-2025 for tidlig innfasing av hydrogenbasert
transport i Oslo og Akershus, under forutsetning av tilsvarende vedtak i Oslo kommune.
Fylkesrådmannen kommer tilbake med informasjon om vedtaket i Oslo kommune straks
det foreligger.
2. Stasjonsnettet opprettholdes og forsterkes, og det arbeides for å få langsiktige avtaler
med private aktører som er villige til å ta ansvaret for å bygge ut, drifte og vedlikeholde
stasjonene, integrert i dagens nettverk av bensinstasjoner. Formålet er rask
markedsutvikling og tidligst mulig avvikling av fylkeskommunens engasjement.
3. Oslo og Akershus utarbeider en plan for profilering, markedskommunikasjon og påvirkning, og har tett dialog med bilprodusenter, for å bidra til at regionen får tilbud om
hydrogenbiler fra 2015.
4. Det arbeides med relevante aktører for å få deler av bussflåten og taxiflåten i de to
fylkene over på hydrogen.
5. Det legges frem et toårig tiltaksprogram for behandling i Oslo og Akershus, innen
september 2014, etter drøftinger med berørte aktører.
6. Oslo og Akershus arbeider politisk og administrativt på internasjonale, nasjonale og
regionale arenaer for å få andre offentlige myndigheter til å satse på hydrogen. En
vurdering av statens videre satsing legges frem i forbindelse med tiltaksprogrammet.
7. Det tas sikte på en første rullering av strategien i 2016.
8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer av strategien, og
utforme en mer kortfattet versjon også på engelsk, egnet for profilering.
9. Under forutsetning av at strategien vedtas foretas en vurdering av innkjøp av en
hydrogenbil til fylkeskommunal tjenestebruk. Det legges frem en sak første halvår 2014.

Utvalgets behandling:
Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet følgende nytt punkt (plassert mellom
innstillingens punkt 2 og 3) :
Investering i infrastruktur for hydrogen er en irreversibel beslutning med få alternative
anvendelsesområder. Per dags dato kan ingen garantere en fremtid hvor hydrogen utgjør en
betydelig andel av energimiksen som brukes til transport. Samtidig er det i dag en større
markedsdynamikk når det gjelder el-biler enn bare for noen få år siden.
Dette nødvendiggjør en løpende vurdering av fylkeskommunens engasjement i hydrogen både
når det gjelder risiko, økonomi og miljøgevinst.
..videre foreslo Lund tillegg til innstillingens punkt 5:
Fylkestinget gjøres kjent med Ruter AS’ og drosjenæringens synspunkter bl. a når det gjelder
valget mellom hydrogen og el-kjøretøyer.

Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Lunds tilleggsforslag fikk 5 stemmer (Ap + SV) og falt.

Hovedutvalget for plan, næring og miljøs innspill:
1. Fylkestinget vedtar Hydrogenstrategi 2014-2025 for tidlig innfasing av hydrogenbasert
transport i Oslo og Akershus, under forutsetning av tilsvarende vedtak i Oslo kommune.
Fylkesrådmannen kommer tilbake med informasjon om vedtaket i Oslo kommune straks det
foreligger.
2. Stasjonsnettet opprettholdes og forsterkes, og det arbeides for å få langsiktige avtaler med
private aktører som er villige til å ta ansvaret for å bygge ut, drifte og vedlikeholde
stasjonene, integrert i dagens nettverk av bensinstasjoner. Formålet er rask
markedsutvikling og tidligst mulig avvikling av fylkeskommunens engasjement.
3. Oslo og Akershus utarbeider en plan for profilering, markedskommunikasjon og påvirkning,
og har tett dialog med bilprodusenter, for å bidra til at regionen får tilbud om hydrogenbiler
fra 2015.
4. Det arbeides med relevante aktører for å få deler av bussflåten og taxiflåten i de to fylkene
over på hydrogen.
5. Det legges frem et toårig tiltaksprogram for behandling i Oslo og Akershus, innen
september 2014, etter drøftinger med berørte aktører.
6. Oslo og Akershus arbeider politisk og administrativt på internasjonale, nasjonale og
regionale arenaer for å få andre offentlige myndigheter til å satse på hydrogen. En
vurdering av statens videre satsing legges frem i forbindelse med tiltaksprogrammet.
7. Det tas sikte på en første rullering av strategien i 2016.
8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer av strategien, og utforme
en mer kortfattet versjon også på engelsk, egnet for profilering.
9. Under forutsetning av at strategien vedtas foretas en vurdering av innkjøp av en
hydrogenbil til fylkeskommunal tjenestebruk. Det legges frem en sak første halvår 2014.

7/14 Søknad om midler til utvikling og drift av Hynor Lillestrøm AS
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling
1. Hovedutvalget bevilger Hydrogen Lillestrøm AS et tilskudd på inntil 1,8 mill. kr til drift
av teknologisenteret. Tilskuddet kan maksimalt dekke 50% av driftskostnadene i 2014.

2. Det kan ikke påregnes finansiering av testsenteret etter 2014.
3. Bevilgningen dekkes over budsjettpost 715102, Klima og miljøinnsatsmidler.
Utvalgets behandling:
Følgende forslag til nytt punkt 2 i innstillingen ble fremmet:
Fra Hallstein Flesland (H): Det kan ikke påregnes finansiering til drift av testsenteret etter
2014.
Fra Rolf Lasse Lund (Ap): Fylkeskommunen ser positivt på å vurdere ytterligere tilskudd
neste år, men det kan ikke påregnes varig finansiering fra Akershus fylkeskommune.
Fra Harald Sævareid (SV): Det kan ikke påregnes varig finansiering av testsenteret.
Hovedutvalgets leder Solveig Schytz (V) foreslo å sende saken til behandling i fylkesutvalget,
og at endringsforslagene til innstillingens punkt 2 følger saken.
Votering:
Schytz’ forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes fylkesutvalget til behandling.
Forslag til innstillingens punkt 2 som følger saken:
Fra Høyre: Det kan ikke påregnes finansiering til drift av testsenteret etter 2014.
Fra Arbeiderpartiet: Fylkeskommunen ser positivt på å vurdere ytterligere tilskudd neste år,
men det kan ikke påregnes varig finansiering fra Akershus fylkeskommune.
Fra Sosialistisk Venstreparti: Det kan ikke påregnes varig finansiering av testsenteret.

8/14 Høring - forslag til miljøkrav i drosjeforskriften til Oslo kommune
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling
Akershus fylkeskommune er positiv til at Oslo kommune setter høye klimamål for
drosjenæringen.
Fylkeskommunen ber likevel om at kravene ikke utformes slik at det hindrer passasjerer fra
Akershus å kunne benytte drosje fra Akershus ved transport til og fra Oslo.
Det legges frem egen sak med evaluering og nye miljøtiltak for drosjenæringen i Akershus
tilpasset fylkets geografi og infrastruktur.
Utvalgets behandling:

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets innspill:
Akershus fylkeskommune er positiv til at Oslo kommune setter høye klimamål for
drosjenæringen.
Fylkeskommunen ber likevel om at kravene ikke utformes slik at det hindrer passasjerer fra
Akershus å kunne benytte drosje fra Akershus ved transport til og fra Oslo.
Det legges frem egen sak med evaluering og nye miljøtiltak for drosjenæringen i Akershus
tilpasset fylkets geografi og infrastruktur.

9/14 Inspirere til utvikling av attraktive byer og tettsteder i Akershus
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling
1. Akershus fylkeskommune ønsker å inspirere til å utvikle attraktive byer og tettsteder i fylket.
2. Kompetanseheving gjennom utredninger, seminar og lignende er viktige bidrag for å
inspirere til utvikling av attraktive, bærekraftige og innovative byer og tettsteder i Akershus.
Det settes av kr 700.000,- i økonomisk støtte til denne type tiltak i 2014.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune ønsker å inspirere til å utvikle attraktive byer og tettsteder i fylket.
2. Kompetanseheving gjennom utredninger, seminar og lignende er viktige bidrag for å
inspirere til utvikling av attraktive, bærekraftige og innovative byer og tettsteder i Akershus.
Det settes av kr 700.000,- i økonomisk støtte til denne type tiltak i 2014.

10/14 URBACT III 2014-2020 - EU prosjekt søknad fra Bærum kommune om støtte til
utforming av søknad
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling

1. Akershus fylkeskommune bidrar med 170 000 kr til arbeid med utforming av felles
søknad om deltagelse i URBACT III fra Bærum, Ski og Skedsmo kommuner.
2. Fylkeskommunen stiller seg positiv til delfinansiering i et eventuelt godkjent prosjekt.
Det avsettes midler i størrelsesorden 200 000 kr til dette formålet.
3. Fylkeskommunen stiller seg også positiv til å bidra med delfinansiering og bistand til
gjennomføring av eventuelle workshops tilknyttet et eventuelt godkjent prosjekt.
4. 170 000 kr til forprosjektet belastes likt mellom kontor 342605 Internasjonalt arbeid og
konto 345 007 By og tettstedsprosjektet. Midler til delfinansiering i et eventuelt
godkjent prosjekt øremerkes fra konto 345 007 By og tettstedsprosjektet.

Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Akershus fylkeskommune bidrar med 170 000 kr til arbeid med utforming av felles søknad
om deltagelse i URBACT III fra Bærum, Ski og Skedsmo kommuner.
2. Fylkeskommunen stiller seg positiv til delfinansiering i et eventuelt godkjent prosjekt. Det
avsettes midler i størrelsesorden 200 000 kr til dette formålet.
3. Fylkeskommunen stiller seg også positiv til å bidra med delfinansiering og bistand til
gjennomføring av eventuelle workshops tilknyttet et eventuelt godkjent prosjekt.
4. 170 000 kr til forprosjektet belastes likt mellom kontor 342605 Internasjonalt arbeid og
konto 345 007 By og tettstedsprosjektet. Midler til delfinansiering i et eventuelt godkjent
prosjekt øremerkes fra konto 345 007 By og tettstedsprosjektet.

11/14 METREX - konferanse september 2013. Rapport.
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling
1. METREX-konferansen 18. – 20. september 2013 ga en unik anledning til å presentere og
drøfte vårt regionale plansamarbeid i et perspektiv til EU og europeiske storbyer.
2. Hovedutvalget tar saken til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 fikk ingen stemmer og falt.
2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Hovedutvalget tar saken til orientering.

12/14 Handlingsprogram for næring og nyskaping i Akershus 2014 Regionalt
Innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2014 Fordeling av statlige regionale
utviklingsmidler
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø godkjenner Regionalt innovasjonsprogram for
Oslo og Akershus 2014.
2. 2 mill. kr omdisponeres fra 312203 Næringsselskap for Oslo og Akershus til 311130
Innsatsmidler for innovasjon.
3. Prosjektene i Regionalt innovasjonsprogram 2014 finansieres slik:
 Innsatsmidler til innovasjon og entreprenørskap:
6.885 000 kr
 Statlige regionale utviklingsmidler:
3.000 000 kr
4. De statlige regionale utviklingsmidlene for Akershus disponeres slik:
Etablererveiledning
4.000 000 kr
Etablererhjelp for innvandreretablerere
150 000 kr
Gründergarasjen
700 000 kr
Campus Ås Discovery
850 000 kr
Crosspiration
700 000 kr
Solenergiklyngen
600 000 kr
SUM
7.000 000 kr
5. Det legges frem en egen sak med innstilling på prosjektsøknader innenfor samarbeid
skole – arbeidsliv til neste møte.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hovedutvalg for plan, næring og miljø godkjenner Regionalt innovasjonsprogram for
Oslo og Akershus 2014.
2. 2 mill. kr omdisponeres fra 312203 Næringsselskap for Oslo og Akershus til 311130
Innsatsmidler for innovasjon.

3. Prosjektene i Regionalt innovasjonsprogram 2014 finansieres slik:
Innsatsmidler til innovasjon og entreprenørskap:
6.885 000 kr
Statlige regionale utviklingsmidler:
3.000 000 kr
4. De statlige regionale utviklingsmidlene for Akershus disponeres slik:
Etablererveiledning
4.000 000 kr
Etablererhjelp for innvandreretablerere
150 000 kr
Gründergarasjen
700 000 kr
Campus Ås Discovery
850 000 kr
Crosspiration
700 000 kr
Solenergiklyngen
600 000 kr
SUM
7.000 000 kr
5. Det legges frem en egen sak med innstilling på prosjektsøknader innenfor samarbeid
skole – arbeidsliv til neste møte.

13/14 Regionale Forskningsfond 2014: Resultat av søknadsbehandlingen i fellesutlysninger
med andre fondsregioner
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Innstilling
Saken tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

14/14 Akershus fylkeskommune strategiske rolle - næringsutvikling
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens vurderinger av Akershus fylkeskommunes
strategiske rolle innen næringsutvikling.
2. Fylkestinget vil understreke betydningen av et sterkere og mer operativt samspill med
kunnskapsmiljøene, næringsliv og kommunene og en mer effektiv ressursutnyttelse i
arbeidet med næringsutvikling.

3. Fylkestinget gir sin tilslutning til at det tas initiativ til at det etableres en felles
partnerskapsarena for Oslo og Akershus på det næringspolitiske området. Fylkestinget ber
om at det legges frem sak for fylkesutvalget hvor oppgaver, rolle og sammensetting av
partnerskapsarenaen klargjøres.
Utvalgets behandling:
Nestleder Lise Hagen Rebbestad (H) foreslo å legge til følgende i innstillingens punkt 2
(uthevet): ….operativt samspill med kunnskapsmiljøene, næringsliv, kommunene fylket og
staten, …
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling med Rebbestads tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens vurderinger av Akershus fylkeskommunes
strategiske rolle innen næringsutvikling.
2. Fylkestinget vil understreke betydningen av et sterkere og mer operativt samspill med
kunnskapsmiljøene, næringsliv, kommunene, fylket og staten, og en mer effektiv
ressursutnyttelse i arbeidet med næringsutvikling.
3. Fylkestinget gir sin tilslutning til at det tas initiativ til at det etableres en felles
partnerskapsarena for Oslo og Akershus på det næringspolitiske området. Fylkestinget ber
om at det legges frem sak for fylkesutvalget hvor oppgaver, rolle og sammensetting av
partnerskapsarenaen klargjøres.

15/14 Rapportering og oppfølging av vedtak i hovedutvalg for plan, næring og miljø 2.
halvår 2013
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Innstilling
Rapporten tas til orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapporten tas til orientering.

16/14 Akershusstatistikk 2/2013 - Temahefte om folkehelse - påvirkningsfaktorer i
folkehelsearbeidet
Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, næring og miljø - 05.03.2014
Fylkesrådmannens innstilling
Akershusstatistikk 1/2014 oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen, tas til
orientering.
Utvalgets behandling:
Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill:
Akershusstatistikk 1/2014 oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen, tas til
orientering.

